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Arkivsak-dok. 19/00135-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 14.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00135-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 07.02.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 07.02.2019 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00135 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder Temark Line Bosnes Hegna fra sak 2/19 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 1-3/19 

Fungerende enhetsleder Johan Fredrik Høyer-Berntsen sak 1/19 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 2-3/19 

Rådgiver Sten Andersen 2/19 

Rådgiver Marit Fagernes sak 3/19 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00135-1 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00135-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.2018 4 
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3/19 19/00852-1 Orientering om implementering av GDPR i Grimstad kommune 7 

4/19 19/03004-1 Evaluering av arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet 8 

5/19 19/00258-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Grimstad kommune 9 

6/19 19/00143-1 Orientering fra revisor 07.02.2019 10 

7/19 19/00144-1 Eventuelt 07.02.2019 11 

    

 

 
Grimstad, 07.02.2019 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 06.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 06.12.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Fungerende enhetsleder Johan Fredrik Høyer-Berntsen orienterte om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

Henvendelsene kontrollutvalget har fått som angår byggesaksenheten blir oversendt 

avdelingen til gjennomgang og orientering. 

 

Kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av tilsyn og at det jobbes med internkontrollen, 

men at det fortsatt arbeid som gjenstår på internkontrollen.  

 

Kontrollutvalget ønsker å få en ny orientering om arbeidet med internkontrollen i oktober 

2019. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

Henvendelsene kontrollutvalget har fått som angår byggesaksenheten blir oversendt 

avdelingen til gjennomgang og orientering. 

 

Kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av tilsyn og at det jobbes med internkontrollen, 

men at det fortsatt arbeid som gjenstår på internkontrollen.  

 

Kontrollutvalget ønsker å få en ny orientering om arbeidet med internkontrollen i oktober 

2019. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Orientering om internkontroll - fremdriftsplan for de ulike sektorene 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering om arbeidet med 

internkontrollen i september møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen og rådgiver Sten Andersen orienterte om arbeidet med 

internkontrollen og fremdriftsplanen for internkontroll i de ulike sektorene. De svarte på 

spørsmål fra utvalget. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering om arbeidet med 

internkontrollen i oktobermøtet. 

 

Votering 

Enstemmig for endringsforslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering om arbeidet med 

internkontrollen i oktober møtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Orientering om implementering av GDPR i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådgiver Marit Fagernes orienterte om implementeringen av GDPR i Grimstad kommune og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Evaluering av arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget og sekretariatet diskuterte arbeidsform. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget og sekretariatet har hatt en konstruktiv meningsutveksling om samarbeidet. 

Det er enighet om å ha av en evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for valgperioden i 

oktobermøtet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget og sekretariatet har hatt en konstruktiv meningsutveksling om samarbeidet. 

Det er enighet om å ha av en evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for valgperioden i 

oktobermøtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke la frem revisors uavhengighetserklæringer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/19 Orientering fra revisor 07.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid orienterte om den løpende regnskapsrevisjonen, oppstarten 

av revideringen av årsregnskapet og gjennomførte kontroller. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om arbeidet med 

den pågående forvaltningsrevisjonen om skole.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Eventuelt 07.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Innkommen post 

a. Klage på forvaltning og vedtak i byggesak,  

Kontrollutvalget diskuterte saken og ber sekretariatet undersøke saken og 

komme tilbake til neste møte med en vurdering av om dette er en sak for 

kontrollutvalget. 

b. Henvendelse vedrørende manglende dokument i kommunestyresak PS 19/3 

Leder orienterte om saken og at kommunestyret fikk tilsendt rapporten fra han. 

Kontrollutvalget diskuterte saken. Utvalget mener at kommunestyret ble 

informert og ser ikke behovet for å gå nærmere inn på saken. 

c. Leder orienterte om henvendelse fra FKT om forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon, samt henvendelse om veileder for påseansvaret ved 

regnskapsrevisjon. Kontrollutvalgets medlemmer sender eventuelle 

høringsinnspill til sekretariatet som videreformidler disse. 

2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra 

Grimstad kommune, behandlet i kommunestyret 10.12.2018 

b. Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding, behandlet i 

kommunestyret 10.12.2018 

c. Kontrollutvalget sin møte- og arbeidsplanen var oppe som referatsak i 

kommunestyret 10.12.2018 

d. Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 behandlet i kommunestyret 

17.12.2018 

e. Kommunestyrebehandling av oversendt presentasjon «Å varsle i Grimstad 

kommune», behandlet i kommunestyret 04.02.2019 

3. Neste møte blir 14.03.2019 kl .09.00 

4. Eventuelt 

a. Leder orienterte om leserinnlegg fra advokat Breirem og brev leder mottok før 

jul. 

b. Sekretariatet orienterte om Temark sin vårkonferanse 26.04.19 i Arendal. 

Medlemmene sender e-post til sekretariatet hvis de ønsker å delta. 

c. Kontrollutvalget ønsker en orientering om Grimstad kommune sitt 

medlemskap i Transparency International Norge og hva dette innebærer for 

kommunen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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1 

 

Arkivsak-dok. 15/14310-332 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har siden 2016 hatt et stort fokus på helsekjøpssaken i kommunen, og et generelt fokus 

på anskaffelser, innkjøp og internkontroll. Kommunestyret ble 25.02.2019 orientert i sak PS 19/11 om: 

1. Kommunens innkjøpssamarbeid 

2. Oppdatert og kvalitetssikret; innkjøpsreglement, anskaffelsestrategi, innkjøpsrutiner og praksis 

3. Fulldigitalisert anskaffelsesprosess – sentralisering 

4. Miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser 

5. Internkontroll ved anskaffelser 

6. Kjøp av el-biler 

7. Klagenemd for offentlige anskaffelser (Kofa). 

Orienteringen ble også ansett for å være nyttig i kjølvannet av de erfaringer som ble gjort i 

helsekjøpssaken. Rådmannen ønsket med saken å oppdatere politiske organer om status for det 

overordnede innkjøpsarbeidet.  

 

Det har kommet et ønske fra kontrollutvalget om å få tilsvarende orientering og administrasjonen er 

invitert til å orientere om saken. Vedlagt til saken følger sak PS 19/11 Anskaffelser og innkjøp – 

orientering samt vedleggene til saken som er oppdatert innkjøpsreglement per 17.12.2018 og anskaffelse 

strategi per 22.10.2018.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Da det vedlagte saksfremlegget beskriver temaet så godt anser sekretariatet det som tilstrekkelig å henvise 

til dette og ikke gjøre ytterliggere utredninger. 

 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg sak PS 19/11 

- Innkjøpsreglement 

- Anskaffelsesstrategi 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/18672-2 
Saksbehandler Øyvind Takle 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret 25.02.2019 
Formannskapet 14.02.2019 

 
   

Anskaffelser og innkjøp - orientering 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Innkjøpsreglement 17.12.2018 
Anskaffelsesstrategi 22.10.2018 
 
 
Sammendrag  
Frp fremmet endringsforslag i kommunestyrets budsjettbehandling, den 17.12.2018, i sak 18/160: 
«Kommunen skal ta opp mulighetene for innkjøpssamarbeid innenfor omsorgstjenester i Østre-
Agder-samarbeidet». Videre ble det fremmet inndekningsforslag om «smartere og klokere innkjøp 
helse- og omsorg».  
 
Forslaget falt. 
 
Rådmannen oppfatter forslaget fra Frp å være rettet mot anskaffelse og innkjøp av helse- og 
omsorgstjenester, der intensjonen med forslaget er å gjøre gode anskaffelser for denne type 
tjenester i markedet.  
 
Rådmannen finner det naturlig å benytte anledningen til å oppdaterte politiske organ om status for 
det overordnede innkjøpsarbeidet og har i den forbindelse utarbeidet en bredere orienteringssak 
hvor det informeres om: 

1. Kommunes innkjøpssamarbeid. 
2. Oppdatert og kvalitetssikret; innkjøpsreglement, anskaffelsestrategi, innkjøpsrutiner og 

praksis.  
3. Fulldigitalisert anskaffelsesprosess – sentralisering. 
4. Miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser. 
5. Internkontroll ved anskaffelser. 
6. Kjøp av el-biler. 
7. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). 

Orienteringen vurderes også å være nyttig i kjølvannet av de erfaringene som ble gjort etter 
«Helsekjøpsaken».  
 
Fakta 
Kommunens innkjøpssamarbeid. Grimstad kommune deltar i innkjøpssamarbeidet Offentlig 
Fellesinnkjøp på Agder (OFA). Samarbeidet ble etablert i 2005 og kommunen har deltatt siden 
oppstart. Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven. OFA 
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er ikke et eget rettssubjekt og kommunen hefter av den grunn for risikoen ved de avtaler som 
inngås av OFA. Samarbeidet omfatter 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. OFA 
administreres av Aust-Agder fylkeskommune. Antall deltakere er under endring som følge av 
pågående endringer i kommunestrukturen i Vest-Agder. Styret har som støtte etablert et 
arbeidsutvalg, som består av 8 representanter som velges av deltakerne i OFA. Arbeidsutvalget 
har knyttet til seg innkjøpsfaglig kompetanse. Grimstad kommune ved Innkjøpsansvarlig deltar i 
styre- og arbeidsutvalget. Grimstad kommunes aktive engasjement er også en videreføring av 
kommunestyrets behandling av sak 22/10, og rådmannens tiltak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon 2009, der en ønsket fortsatt deltakelse i innkjøpssamarbeidet.  
 
OFA`s prioriterte aktiviteter er rammekontrakter hvor de enkelte deltakende kommunene har en 
sammenfallende tjenesteproduksjon og et sammenfallende behov for den tjeneste som skal 
anskaffes. Kommunenes ordinære tjenesteproduksjon er ofte ulikt organisert og med forskjellige 
behov for oppgaveløsning. OFA bistår ikke med; større og krevende enkeltkjøp-, bygg- og 
anleggskontrakter-, og mindre enkeltkjøp, til de kommunene som deltar i samarbeidet.  
 
OFA gjennomfører ikke kjøp av helse- og omsorgstjenester, eller tilsvarende tjenester, som har 
stått sentralt og vært omfattet av ulovlige anskaffelser i «Helsekjøpsaken». Kommunen har nylig 
selv kunngjort og gjennomført anskaffelsen av parallelle rammeavtaler med 10 ulike leverandører, 
for kjøp av helse- og omsorgstjenester, den 04.09.2017. Avtalen gjelder i 5+5 år og de enkelte 
avrop kan løpe i ytterligere 5 år og gir god dekning i overskuelig fremdrift. Helse- og 
omsorgssektoren blir hvert halvår forespurt internt hvorvidt det er behov for nye avtaleområder. 
Sektorens avtalebehov er for tiden fullt ut dekket.  
 
Grimstad kommune har i dag 14 OFA-avtaler; der de største er; energi-, telefoni-, kopi- og ikt-
utstyr, kontorrekvisita-, vaskemidler, næringsmidler og apotektjenester. Kommunene hefter for 
risikoen i de avtalene som OFA inngår og kan selv vurdere om det er ønskelig å delta i de enkelte 
avtalene. Når avtalene er etablert er det i stor grad opp til kommunene å sette seg inn i den enkelte 
avtale. Grimstad kommune har i egen regi gjennomført og etablert i størrelsesorden 80-90 avtaler. 
Grimstad kommune har gode og etablerte rutiner for å melde inn eventuelle behov som kan være 
egnet til å gjennomføre i innkjøpssamarbeidet.  
 
Grimstad kommune deltar og bidrar i regional koordineringsgruppe «e-helse og velferdsteknologi 
Agder», som skal fremme bruk av velferdsteknologi og stimulere til forskning- og utvikling i helse- 
og omsorgssektoren på Agder. Det er i den forbindelse nylig inngått en interkommunal avtale for 
kjøp av trygghets- og varslingsteknologi.  
 
Grimstad kommune deltar i regionalt innkjøpssamarbeid om kjøp av forsikringstjenester i Aust-
Agder (AAFO). Sammen med fire tilsvarende regionale innkjøpssamarbeid, hvor også Asker og 
Bærum deltar, er det i 2015 etablert et interkommunalt innkjøpssamarbeid i regi av Kommunal 
Forsikringsfelleskap Forening (KFF). Samarbeidet KFF omfatter totalt 32 kommuner. Styrets 
arbeidsgruppe gjennomfører anskaffelse av; felles forsikringsavtaler-, avtaleforvaltning-, 
endringsoverføringer-, digitalisering-, standardisering og effektivisering av på vegne av 
medlemmene i KFF. Siktemålet er å oppnå optimale avtaler som gir varig og lave kostnader over 
tid. Det regionale forskingssamarbeidet AAFO har valgt å la Grimstad kommune, ved 
Innkjøpsansvarlig, representere AAFO i KFFs styre- og arbeidsgruppe siden opprettelsen av KFF. 
 
Grimstad kommune har siden 2009 vært medlem i det nasjonale innkjøpsforumet KSI. Ordningen 
administreres av Kommunenes Sentralforbund (KS). Innkjøpsforumet (KSI) er organisert i samme 
avdeling som KS-advokatene. Grimstad kommune ved Innkjøpsansvarlig, er sertifisert av KS-
advokatene i 2009, og deltar som varamedlem i KSI-styret. Formålet til KSI er å høyne forståelsen 
og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets 
ressurser. Sentralt er å fremme; kunnskap-, digitalisering-, og nasjonale samarbeidsplattformer 
mellom kommune, statlige aktører og næringsliv og bidra til forenkling og forbedring av 
anskaffelsesregelverket. KSI har prioriterte samarbeid med NFD, KRD, DIFI, NHO og CEMR 
(Council of European Municipalities and Regions) og flere andre større samfunnsaktører som 
berører anskaffelsesregelverket. Deltakelsen gir også anledning til å løfte konkrete juridiske- og 
anskaffelsesrettslige problemstillinger og finne gode løsninger på tvers av den nasjonale 
innkjøpskompetansen i landets kommuner. KSI gir innspill til høringsuttalelser ved nye 
endringsforslag i anskaffelseslov- og forskrifter. 
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Avslutningsvis er det også løpende og uformelt samarbeid mellom kommuner-, fylkeskommuner-, 
og statlige aktører, der en utveksler dokumenter og erfaringer fra gjennomføringen av ulike 
anskaffelsesområder. Utgangspunkter for slik kontakt er ofte de offentlige kunngjøringene i NO og 
EU. Slik uformelt samarbeid er nyttig og kan innbefatte både juridisk og faktiske avklaringer i 
anskaffelsesarbeidet.  
 
Innkjøpsreglement. Kommunestyret vedtok nytt Innkjøpsreglement i sak 125/10. Kommunestyret 
har senere fått seg forelagt og behandlet sak om innkjøp og miljø, jf. sak 96/13. Rådmannen ved 
Innkjøpsansvarlig har siden reglementet ble politisk vedtatt i 2010, fortløpende og minst to ganger 
pr år, revidert reglementet som følge av endringer lov- og forskrifts, nasjonale retningslinjer og 
lokale politiske og administrative endringer. Grimstad kommunens Innkjøpsreglement og 
kommunens innkjøpsrutiner er også vurdert eksternt. 
 
BDO undersøkte i forbindelse med helsekjøpsaken, jf. BDOs rapport fra 07.12.2016, avsnitt 4.6: 

«I hvilken grad kommunen har implementert systemer, rutiner og praksis som sikrer gode 
innkjøpsprosesser».  

 
BDO konkluderte i samme avsnitt slik:  

«Etter vår vurdering er det ingen åpenbare mangler ved det Innkjøpsregelverket kommunen 
har hatt i perioden. Utfordringen har vært at retningslinjene ikke har vært fulgt i praksis. 
Dette kan ikke forklares med at det ikke har vært kjent. Innkjøpsregelverket er plassert på 
kommunens intranett og det har vært gjennomført en rekke opplæringstiltak og gitt 
informasjon om krav til innkjøp og anskaffelser». 

 
BDO kritiserte daværende ledelse for ikke å ha fulgt de foreliggende interne- og eksterne regelverk 
ved kjøp av omfattende og ulovlige helse- og omsorgstjenester over flere år. Fra 01.01.2017 trådte 
ny anskaffelseslov med nye forskrifter i kraft, endringene er innarbeidet i Grimstad kommunes 
Innkjøpsreglement.  
 
Det er senest høsten 2018 foretatt en ytterligere ekstern kvalitetssikring av innkjøpsreglement-, 
konkurranse- og kontraktsmaler-, rutiner- og støttedokumenter, og bedt om mulige innspill og 
forbedringer fra ekstern juridisk anskaffelsesfaglig spisskompetanse. Tilbakemeldingen var 
marginal og hovedsakelig rettet mot mindre språklige presiseringer. Utover den løpende 
internopplæringen for anskaffelse- og innkjøp, har rådmannen også inntatt anskaffelser og innkjøp 
som en del av «Lederskolen». 
 
Anskaffelsestrategi. Grimstad kommune er en betydelig innkjøper. Historiske anskaffelser seneste 
år, alle tall (kr) er eksklusive merverdiavgift: 
 
ÅR 2016 2017 2018* 
Drift 213 498 030 217 915 008 150 684 884 
Investering 135 964 831 122 996 663 83 800 456 
Sum 349 462 861 340 911 671 234 485 340 

*) pr 27.09.2018. Kilde: Daglig leder, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), e-post 
27.09.2018. Kommentar: samlet sum for 2018 er ventet å bli på nivå tilsvarende 2016 og 2017. 
 
For å illustrere noe av bredden på kommunens avtaleområder kan følgende vide opplisting være 
relevant å se hen til; vikartjenester, mat- og næringsmidler, forsikring, strøm, ikt-utstyr, asfalt, 
programvare, nybygg, transport, renhold, telefoni, skolemateriell, bøker, arkitekt, rådgivende 
ingeniørtjenester, oppmålingstjenester, entreprenørtjenester, rør, ventilasjon, elektro, juridiske 
tjenester, vedlikehold av vei- og bygningsmasse, arbeidstøy, lyskilder, konsulent- og 
utredningstjenester, helsetjenester, legemidler, arbeidstøy, tolketjenester, vaskeritjenester, møbler, 
kontorrekvisita, kontormaskiner, biler, kjemikalier, drivstoff, anleggsmaskiner, lekeutstyr, brannbiler 
med flere. Opplistingen er ikke uttømmende og gjøres så vidt omfattende for å illustrere omfang av 
det kommunen supplerer sin virksomhet med. 
 
Anskaffelsesloven og særlovgivningen med forskrifter stiller krav til de offentlige oppdragsgivernes 
anskaffelsespraksis. Anskaffelsesloven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven 
skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 
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offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Kontrakter skal hovedsakelig tildeles etter 
konkurranse og på objektive vilkår. Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis, jf. anskaffelsesloven § 5, slik at den 
bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger. Oppdragsgiverne 
skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige 
anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Offentlige kontrakter skal 
gjennomføres på en måte som forhindrer korrupsjon, fremmer hensyn til; miljø-, livssyklus-, 
innovasjon-, arbeidsforhold-, og sosiale forhold på produksjonsstedet (f. eks. ved importerte varer). 
Det er videre krav til oppfølging av leverandørene knyttet til; begrensning i antallet ledd i 
leverandørkjeden, avlønning- og sosial dumping, konkurskarantene, arbeidstidsbestemmelser, 
universell utforming og bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Kommunene skal som det fremgår 
ivareta og følge opp svært mange lovbestemte plikter og samfunnshensyn i 
anskaffelsesprosessene. Kommunen er den reelle «arbeids- og oppdragsgiver» i kontraktene og 
kan ikke avtale seg bort fra ansvaret ved å inngå kontrakter som f. eks. innebærer sosial dumping 
eller på annen måte strider mot lov- og avtaleverk. Det er ulike plikter for mål-, planlegging-, 
gjennomføring, og oppfølging av offentlige anskaffelser. Grimstad kommune har politisk vedtatt 
Innkjøpsreglementet med hovedmål og hovedkapitler etter samme system.  
 
Grimstad kommune skal være en attraktiv kunde og samarbeidspartner som tar samfunnsansvar 
for å oppnå de beste betingelser i markedet. Anskaffelsene skal være preget av legalitet, tillit, 
innovasjon, etterprøvbarhet og forretningsmessighet. Strategidokumentet skal sette fokus på 
ønsket utvikling, mål og prioriterte satsningsområder. Anskaffelsesstrategien beskriver strategier 
og tiltak for å oppnå de enkelte delmålene. Strategiene og tilhørende tiltak gjelder i planperioden. 
Hvert tiltak er adressert med en arbeidsfordeling ut fra hvem som står nærmest å kunne 
gjennomføre tiltaket i linja: R=Rådmann og kommunalsjefer, I=Innkjøpsansvarlig, E=Enhetsleder. 
Strategien gjennomgås og oppdateres i rådmannens ledermøte hvert halvår. Rådmannen besluttet 
i rådmannens ledermøte, den 22.10.2018, at anskaffelsesstrategien tas inn i QM+ for videre 
oppfølging i linja. 
 
Fulldigitalisert anskaffelsesprosess – sentralisering. Som følge av EU-direktiv 2014/24/EU ble det 
gjort flere endringer i det norske anskaffelsesregelverket fra 01.01.2017. Direktivet pålegger 
medlemsstatene å ta i bruk elektronisk sikker kommunikasjon i hele anskaffelsesprosessen; helt 
fra kunngjøring, innlevering av tilbud og tildeling av kontrakt ved de kunngjøringspliktige 
anskaffelsene. Dette medfører at tilbudene skal leveres fullelektronisk i en digital løsning og at 
leverandørene kan fornye tilbudene flere ganger helt frem til tilbudsfristens utløp (som f. eks. ved 
innlevering av selvangivelsen). Oppdragsgiver kan ikke se tilbudene før tilbudsfristen er passert. 
Løsningen er forenklende og sikrere for både oppdragsgiver og næringsliv. Nærings- og 
fiskeridepartementet satt 01.07.2018 som frist for å gjennomføre direktivets bestemmelser om 
fulldigitalisering av anskaffelsene i kommunene. Rådmannen besluttet fra samme tidspunkt å 
iverksette fulldigitalisering av anskaffelsesprosessene for samtlige kunngjøringspliktige 
anskaffelser. Gjennomføring av de kunngjøringspliktige anskaffelsene i NO og EU 
(www.doffin.no/www.ted.europa.eu) sentraliseres og gjøres av Innkjøpsansvarlig. Brudd på 
anskaffelsesregelverket ved gjennomføring av de kunngjøringspliktige anskaffelsene er omfattet av 
økonomiske sanksjoner og/eller krav om erstatning. Fra samme tidspunkt har vi også tatt i bruk 
nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som oppfyller departementets krav til 
fulldigitalisering. Systemet logger elektronisk enhver aktivitet som gjøres. Nærmere 
rutinebeskrivelse fremkommer på Grimstad kommunes intranett/ansattportal. Dette gjelder både de 
konkurranser Grimstad kommune kunngjør selv og de som tidligere er utført av eksterne 
konsulenter på vegne av Grimstad kommune. Vi er alltid ansvarlig for det eksterne aktører gjør på 
vegne av Grimstad kommune. Rådmannen er av den oppfatning at dette vil styrke 
anskaffelsesområdet.  
 
Miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser. Kommunestyret har tidligere fått seg forelagt og 
behandlet sak om innkjøp og miljø, jf. sak 96/13. Rådmannen innarbeidet deretter kommunestyrets 
vedtak og føringer i Innkjøpsreglementet. Den nye anskaffelsesloven, som trådte i kraft fra 
01.01.2017, stiller flere krav til oppdragsgivers miljø- og samfunnsansvar. Rådmannen har 
innarbeidet rutiner for å ivareta kravene jf. ovenstående faktaopplysninger og vedlagte 
Anskaffelsestrategi og Innkjøpsreglement. Adgangen til å fastsette ulike miljøkriterier i 
anskaffelsene er ikke fri, men hovedsakelig regulert av nasjonal lovgivning, EU-direktivet 
2014/24/EU (Innkjøpsdirektivet) og avgjørelser i EU-domstolen. 
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Internkontroll ved anskaffelser. Rådmannen har i Kontrollutvalgets sak 40/18 «Internkontrollen i 
Grimstad kommune» kartlagt nærmere status for internkontroll innenfor de overordnede 
ledelsesprosesser-, økonomiforvaltning-, personalforvaltning-, anskaffelser-, IKT, og 
informasjonssikkerhet. Rådmannen valgte å ta utgangspunkt i rapporten Internkontroll i kommuner 
(Price Waterhouse Coopers) som kommer med konkrete anbefalinger for internkontroll innenfor 
disse områdene.  
 
Som en del av metodikken er det i tabellene som presenterer de vurderinger som er gjort, satt inn 
en fargekode som best beskriver i hvilken grad ting er på plass i forhold til anbefalingene på det 
aktuelle området: 
Grønn =  Ja. Dette er på plass i samsvar med anbefalingene. Kan dokumenteres. 
Gul =   Ja. Men dette er bare delvis på plass i forhold til anbefalingene. Kan dokumenteres. 
Rød =   Nei. Dette er ikke på plass i samsvar med anbefalingene. 
 
På hvert område er det lagt inn kommentarer som utdyper fargekoden og mer presist beskriver og 
utdyper de vurderinger som er gjort. Fra rapporten 03.07.2018 fremkommer følgende vurdering: 
 

 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
 
 
Kjøp av el-biler. Grimstad kommune gjennomførte en europeisk anskaffelse og inngikk 
rammeavtale om kjøp av inntil 30 el-biler, den 19.07.2018. Rammeavtalen ble kunngjort i EU. 
Ansattes medvirkningsrett ble ivaretatt ved anskaffelsen. Bestilling av bilene må samordnes med 
utfasing av nåværende og gjeldende leasingavtale – dette er krevende med hensyn til logistikk- og 
avtaleadministrasjon. Det er levert 12 el-biler pr 31.12.2018. Bilene som er kjøpt benyttes i de 
hjemmebaserte tjenestene.  
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagenemnda håndterer klager fra leverandører, 
eller andre med saklig klageinteresse, som gjelder brudd på anskaffelsesregelverket. Bakgrunnen 
for etableringen av klagenemnda var å gjøre det raskt og rimelig for leverandører å få avgjort 
tvister. Klagenemnda er å anse som et lavterskeltilbud som leverandørmarkedet kan velge fremfor 
ordinær domstolsbehandling. «Bevisbyrden» er lagt på den offentlige oppdragsgiveren. Nemnda 
ble etablert i 2003. Saksbehandlingen gjøres kun skriftlig og uten muntlig dialog med partene. 
Avgjørelsene knyttet til brudd på anskaffelsesregelverket er rådgivende, det vil si at avgjørelsene 
ikke har rettslig bindende virkning for partene, i motsetning til en dom i en rettssak eller et 
gebyrvedtak. Domstolene gjennomfører både muntlig og skriftlige forhandlinger, og kan i enkelte 
saker ende opp med et annet resultat enn klagenemnda. KOFA har gjennom egen forskrift til 
anskaffelsesloven fått tilbake myndighet til å ilegge den offentlige oppdragsgiveren 
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overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Klagenemnda har plikt til å ilegge gebyr, når 
den innklagede offentlige oppdragsgiveren, forsettlig eller grovt uaktsomt, har brutt 
kunngjøringsplikten i anskaffelsesregelverket.  
 
Statistikk over alle avgjorte saker i KOFA: 
 
Kilde: www.kofa.no 2016 2017 2018 
Alle avgjorte klagesaker 151 162 116 
Antall saker med regelbrudd 52 43 41 
Antall saker uten regelbrudd 47 55 39 
Antall saker trukket av klager 14 12 9 
Antall avviste saker 38 52 23 

 
Antall saker med regelbrudd omhandler flere store; statlige-, fylkeskommunale-, og kommunale 
virksomheter. Den første kategorien har i prinsippet ubegrensede juridiske ressurser til å kunne 
gjennomføre korrekte og lovlige anskaffelser. Mange av disse er likevel felt for brudd på 
anskaffelsesregelverkets bestemmelser. Nærmere informasjon om de enkelte virksomhetenes 
regelbrudd er lett tilgjengelig på www.kofa.no. Dersom en tar bort «Antall saker trukket av klager» 
og «Antall avviste saker» vil en kunne få en indikasjon på mulige og sannsynlige utfall for saker 
som kommer til realitetsbehandling i klagenemnda: 
 
Alle avgjorte klagesaker 100 % 100 % 100% 
Antall saker med regelbrudd 53 % 44 % 48 % 
Antall saker uten regelbrudd 47 % 56 % 52 % 

 
Grimstad kommune har som mange andre offentlige oppdragsgivere vært innklaget til KOFA. De 
aller fleste sakene er enten; trukket av klager-, ikke ført frem-, eller blitt avvist av klagenemndas 
sekretariat. Kommunen har også fått medhold i noen saker.  
 
Følgende viser statistikken over de sakene KOFA har behandlet og konkludert med at Grimstad 
kommune har brutt anskaffelsesregelverket. Datoene er vedtaksdato og teksten er fra vedtakene 
på KOFAs nettsider: 

a) 03.03.2008. Innklagede inviterte tre tilbydere til å inngi pristilbud på avtale om 
internkontroll av kommunens el anlegg. Nemnda fant at innklagede hadde brutt 
forskriftens § 3-2 ved ikke å føre anskaffelsesprotokoll. 

b) 09.03.2009. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering 
av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle 
vært avvist fordi det inneholdt et vesentlig forbehold mot konkurransegrunnlaget, jf. 
forskriftens § 20-13 d.  

c) 20.04.2009. Klager har deltatt i en konkurranse om anskaffelse av tilbygg på en 
skole. Det anføres at valgte leverandør skulle vært avvist, da hans tilbud ikke var 
fullstendig. Klager anfører videre at valgte leverandør ikke skulle ha fått anledning til 
å prissette de ufullstendige delene av tilbudet etter at tilbudsfristen var gått ut. 

d) 25.08.2010. Tjenester kjøpt inn uten konkurranse. Ulovlig direkte anskaffelse. 
Prosjektet” Parkeringshus i fjell”. 

 
KOFA har aldri ilagt Grimstad kommune overtredelsesgebyr for brudd på anskaffelsesregelverket. 
 
Grimstad kommune har i dag en klagesak til behandling i KOFA. Konkurransen er gjennomført av 
ekstern rådgiver på vegne av kommunen i forbindelse med utearealene i Byhaven. Saken skal 
ventelig behandles av KOFA i januar/februar 2019. 
 
De ulovlige anskaffelsene i Helsekjøpsaken er ikke bragt inn for klagenemnda eller behandlet av 
KOFA. Klagenemnda kunne av eget tiltak, basert på f. eks. medieoppslag, selv tatt opp saker der 
det foreligger mistanke om ulovlige anskaffelser uten forutgående kunngjøring (ulovlige direkte 
anskaffelser). 
 
Grimstad kommune er ikke tidligere dømt for brudd på anskaffelsesregelverket i det ordinære 
domstolsapparatet. 
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Vurderinger: 
Kommunens innkjøpssamarbeid. Grimstad kommune er en aktiv deltaker i innkjøpssamarbeidene. 
Rådmannen mener vi nå har en samlet avtaleportefølje for helse- og omsorgssektoren som gir god 
dekning i overskuelig fremdrift fremover. Rådmannen er positiv til de interkommunale 
samarbeidene kommunen deltar i. Ordningene tar opp i seg og løser allerede de behov kommunen 
har. Rådmannen legger opp til at OFA på vanlig måte vurderer og foretar nødvendige prioriteringer 
utfra de behov som til enhver tid meldes inn fra de øvrige kommunene i samarbeidet. Rådmannen 
finner det derfor ikke nødvendig å initiere et ytterligere interkommunalt samarbeid om kjøp av 
helse- og omsorgstjenester i Østre-Agder-Samarbeidet.  
 
Rådmannen er positiv til å benytte de felles interkommunale avtalene, så langt det gir konkret 
merverdi for Grimstad kommune og dekning av våre behov. I henhold til politisk vedtatt 
Innkjøpsreglement, jf. pkt 2.1: «Hovedmålet ved Grimstad kommunes anskaffelser er å sikre høy 
kvalitet og mest mulig tjenesteyting av hver offentlig forvaltet krone». Rådmannen foretar i hvert 
tilfelle en grundig og konkret innkjøpsfaglig vurdering av kommunens egne behov opp mot 
måloppnåelsen. Utgangspunktet er at alle anskaffelser skal være lovlig og korrekt gjennomført slik 
at vi inngår avtaler på de beste betingelsene vi kan få i markedet. Avtaleområder som egner seg 
for interkommunalt samarbeid vurderes og prioriteres av innkjøpssamarbeidet. Øvrige avtaler 
gjennomføres på vanlig måte i egenregi. Som støtte for utarbeidelse og kvalitetssikring av 
konkurranse- og avtaleetableringene benytter både OFA og kommunen eksterne leverandørmiljø 
for juridiske tjenester på dette spesialfeltet. Videre erfarer rådmannen at det er et avklart og godt 
samarbeid mellom kommunens innkjøpsmiljø og de ulike innkjøpssamarbeidene.  
 
Deltakelse i felles interkommunale avtaler kan innebære både fordeler og ulemper. De enkelte 
kommunene løser ofte sine primærtjenester som f. eks. skole-, barnehage-, helse-, kultur-, 
bygningsdrift-, og tekniske tjenester på ulik måte og har derfor varierende behov. De 
interkommunale avtalene vil derfor måtte søke å finne felles kompromisser eller på annen måte 
løse slike utfordringer gjennom avtalene til det beste for flest mulig av deltakerne. 
Primærtjenestene er i dag lite standardisert mellom kommunene. Dersom primærtjenestene og de 
enkelte behovene ble mer standardisert, kan dette i neste omgang gi bedre muligheter for å 
utarbeide gode interkommunale avtaler basert på ensartet behov-, standard-, og volum. Slike 
fordeler kan en ofte se når anskaffelsen omhandler standardiserte varer, men mindre utpreget ved 
kombinasjon varer- og tjeneste. Koordinering, samordning og standardisering av primærtjenestene 
mellom kommunene kan bare i begrenset grad løses innkjøpsfaglig. Eventuell samkjøring og 
standardisering av primærtjenestene bør eventuelt først løses gjennom politiske eller 
administrative beslutninger der det er ønskelig. På sikt vil et slikt arbeide berede grunnen for å 
skape enda bedre forutsetninger for gode interkommunale anskaffelser.  
 
Rådmannen har i årenes løp erfart at det er både fordeler og ulemper med felles interkommunale 
rammeavtaler. Fordelene er gjerne knyttet til rene varekjøp. Kompromissene kan likevel i noen 
tilfeller gi direkte utslag ved at vi oppnår gode betingelser på de mest dominerende produktene i 
den interkommunale rammeavtalen, mens andre ganger kan våre faktiske behov være innrettet 
mot å kjøpe de mindre dominerende produktene. Konsekvensen kan da være at vi risikerer å 
betaler mer for produktene i den interkommunale avtalen. Det er ikke et ukjent fenomen at 
leverandørene priser de ulike behovselementene taktisk høyere i avtalene.  
 
Den enkelte kommune er selv ansvarlig for kontraktsoppfølging og må håndtere eventuelle enkelt-
reklamasjoner på egenhånd ved OFA-avtalene. Kontraktsoppfølging er erkjent som et mulig 
forbedringsområde for innkjøpssamarbeidet. OFA har ikke ressurser til å drive utstrakt 
kontraktsoppfølging ved de interkommunale avtalene som innkjøpssamarbeidet har etablert. De 
kommunale selvstyrte enhetene er organisert og rigget for å drive enhetens primære fagområder, 
slik som; skole-, barnehage-, helse-, kultur-, bygningsdrift-, og de tekniske tjenestene. Enhetene 
har ofte ikke kompetanse eller ressurser å avse til kontraktsoppfølging. Forsvarlig 
kontraktsoppfølging omfatter langt mer enn tradisjonell kontroll med pris-, kvalitet-, og oppfølging 
av de alminnelige rettigheter og plikter i kontraktene. Kontraktsoppfølging medfører også en plikt 
for den enkelte kommune gjennom hele avtaleperioden, til å påse at det ikke foregår brudd mot de 
øvrige samfunnshensyn, slik som; manglende betaling av skatt- og avgifter-, korrupsjon-, konkurs 
kriminalitet-, miljøkriminalitet-, irregulære arbeids- og overnattingsforhold-, sosial dumping-, og 
bruken av lærlinger i løpet av kontraktsperioden.  
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Manglende ressurser og kompetanse ved kontraktsoppfølging kan også medføre økt risiko for at 
leverandører kan utnytte og forlede enhetene til å bestille varer- og tjenester som er både dyrere 
og ikke omfattet av avtalen. Kontraktsoppfølging innebærer også oppfølging av garanti- og 
reklamasjon. Mangelfull oppfølging kan resultere at varen eller tjenesten bare fungerer delvis som 
forutsatt og i ytterste konsekvens kan retten til utbedring tapes fullstendig. Vår erfaring er at vi har 
langt større gjennomslagskraft ved oppfølging av; sviktende leveranser-, alminnelig 
kontraktsoppfølging-, garanti- og reklamasjoner, når kommunen selv har foretatt anskaffelsene. 
Terskelen for å ta i bruk kontraktens sanksjoner med sikte på en best mulig ivaretakelse av 
kommunens interesser, er mer nærliggende når kommunen har gjennomført; konkurransen-, 
utvelgelse-, forhandling-, og kontraktsinngåelsen med leverandørene. 
 
Innkjøpsreglement og anskaffelsestrategi. Rådmannen vedlegger gjeldende versjon til orientering. 
 
Fulldigitalisert Anskaffelsesprosess – sentralisering. Konkurranse gjennomføringsverktøyet har 
også en modul for kontrakts håndtering. Denne modulen skal på sikt koples til sak/arkivsystemet 
for automatisk arkiv- og journalføring. Arbeidet gjøres i samarbeid med flere aktører, det er usikkert 
når tid denne løsningen er endelig på plass. Samlet vurderes dette å styrke arkiv- og 
journalføringsarbeidet ytterligere. 
 
Miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser. Rådmannen har innarbeidet rutiner for miljø og 
samfunnsansvar ved anskaffelser slik det framgår av anskaffelsestrategi og innkjøpsreglement. 
For avtaler med varighet mer enn ett år, skal Leverandøren uoppfordret igangsette arbeid med 
sikte på å oppnå en tredjeparts miljøsertifisering for vedkommende område hos ISO-14001/EMAS, 
eller særnorske ordninger som; Svanemerket, Debio, Fairtrade, Miljøfyrtårn, eller tilsvarende. 
 
Internkontroll ved anskaffelser. BDO konkluderte i 2016 med at det ikke var noen åpenbare 
mangler ved kommunens eget innkjøpsreglement og rutiner. Kartlegging av status for internkontroll 
03.07.2018 viser at kommunen har avklarte; retningslinjer-, ansvar-, og roller for 
anskaffelsesområdet og kan dokumentere at dette er på plass i samsvar med anbefalingene. 
Samtlige kartleggingspunkt er gitt grønn farge. Videre er innkjøpsreglement, anskaffelsestrategi og 
rutiner ytterligere kvalitetssikret høsten 2018. Sentralisering av de kunngjøringspliktige 
anskaffelsene og anskaffelsesstrategien medfører etter rådmannens syn en vesentlig styrkning 
internkontrollen.  
 
Til tross for at det hele veien har vært rutiner og regelverk, har erfaringen fra helsekjøpsaken vist at 
den største risikoen oppstår der en ikke følger regler og rutiner. Rådmannen mener derfor det er 
nødvendig innrette internkontrollarbeidet fremover slik at en sørger for at det ikke skal la seg gjøre 
å unngå å følge regelverket. Rådmannen vil derfor arbeide videre med å styrke lederopplæringen, 
slik at gode holdninger til å etterleve kommunens ulike rutineområder styrkes. 
 
Kjøp av el-biler. Rådmannen har planlagt å bestille ytterligere 6 el-biler i første halvår 2019. 
Erfaringene har så langt har vært positive. Rådmannen har lagt opp til å høste noe mer erfaring fra 
vinterbruk før vi bestiller biler for levering i andre halvår 2019. Nye bestillinger må samkjøres med 
tilgjengelige ladestasjoner. 
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Rådmannen følger nøye med på relevante 
avgjørelser i KOFA og er samtidig positiv til at vi fra tid til annen får prøvd saker i klagenemnda. 
Det er påregnelig for alle offentlige oppdragsgivere at det vil komme nye saker i fremtiden. Slike 
avgjørelse fra eksternt klageorgan anser rådmannen å være på linje med klagebehandling og 
avgjørelser innen andre saksområder, f. eks byggesak, og tilfører verdifull kunnskap dersom en må 
justere eller forbedre saksbehandlingen. Samlet sett er slike avgjørelser med på å styrke 
rettsikkerheten for leverandørene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen legger til grunn at kommunestyret gjennom sitt vedtak 17.12.2018 forutsetter at 
Grimstad kommune deltar videre i de aktuelle innkjøpssamarbeid i tråd med dagens praksis. 
Ovenstående informasjon og vedlagt innkjøpsreglement og anskaffelsestrategi legges frem til 
orientering. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Informasjon 

Innkjøpsreglementet er styrende for anskaffelsesprosessene i Grimstad kommune. Der 

aktuelle lover, forskrifter og standarder gir rom for utvikling av egen praksis eller skjønn, 

skal Innkjøpsreglementet medvirke til å sikre at anskaffelsene følger de føringer som er 

gitt av kommunen.  

Utarbeidelse av konkurranse- og avtalevilkår skal være i henhold til gjeldende 

anskaffelsesrett og kommunens Innkjøpsreglement.  

Anskaffelseslovens forskrifter; anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og 

konsesjonsforskriften har hver for seg ulike prosedyrer og regelsett for anskaffelse av 

varekontrakter-, tjenestekontrakter-, særlige tjenestekontrakter-, bygg- og 

anleggskontrakter-, helse- og sosialkontrakter, og plan- og designkontrakter. Det er i 

tillegg særskilte regler for anskaffelser over/under; EØS-terskelverdiene og de nasjonale 

terskelverdiene. Terskelverdiene er bestemmende for hvilke prosedyreregler som gjelder 

i anskaffelsesregelverket.  

Grimstad kommune har følgende retningslinjer for gjennomføring av anskaffelser: 

 

Felles for alle anskaffelser: 

 Enhetsleder skal så tidlig som mulig i en anskaffelsesprosess ta kontakt med 

kommunens Innkjøpsansvarlig for motta råd-, veiledning-, og beslutningsstøtte 

etter behov, se 3.3. 

 Skriftlig dokumentasjon skal journalføres i kommunens sak/arkivsystem P360. 

 Alle anskaffelsesprosesser skal bidra til å oppfylle kommunens hovedmål, se 

punkt 2.1 nedenfor. 

 Alle tall er å forstå eksklusive merverdiavgift og gjelder kontraktens samlede verdi 

inklusive opsjoner. 
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 Gjentakende anskaffelser, av samme art og type, skal ses under ett og behandles 

i henhold til kommunens Innkjøpsreglement. 

Anskaffelser over terskelverdiene: 

 

Kunngjøringsplikt. Anskaffelser over EØS-terskelverdi skal kunngjøres i 
EU via www.ted.europa.eu 

 

Kunngjøringsplikt. Anskaffelser over nasjonal-terskelverdi skal 
kunngjøres i NO via www.doffin.no. 

 

Kunngjøringspliktige anskaffelser i NO/EU skal behandles iht punkt 3.3 nedenfor. For 

eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunens Innkjøpsansvarlig. 

1.2 Bruk 

Kommunestyret stiller høye krav til kommunens ledere og de øvrige ansatte som tildeles 

bestillermyndighet. Ledere skal sørge for at ansatte med bestillermyndighet skal gjøres 

kjent med Innkjøpsreglementet. Gjeldende og siste versjon av Innkjøpsreglementet vil til 

enhver tid være kunngjort på kommunens ansattportal og innbyggerportal. 

1.3 Anskaffelsesprosessen 

Anskaffelsesprosessen er de aktiviteter som gjennomføres ved en anskaffelse. 

Hovedaktivitetene er; planlegging, gjennomføring og oppfølging. For hver av 

hovedaktivitetene er det flere underaktiviteter som forenklet kan illustreres slik det er vist i 

figuren nedenfor:  

 

Grimstad kommunes Innkjøpsreglementet er bygd opp rundt hovedaktivitetene; 

planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. 

2 MÅL- OG ANSKAFFELSESSTRATEGI 

2.1 Hovedmål 

«Hovedmålet ved Grimstad kommunes anskaffelser er å sikre høy kvalitet og mest mulig 

tjenesteyting av hver offentlig forvaltet krone.» 
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2.2 Delmål 

Hovedmålet har følgende delmål. 

2.2.1 Ledelsesforankring 

«Grimstad kommunes ledelse skal være en aktiv pådriver og tilrettelegge for å sikre at 

anskaffelser i hele organisasjonen gjennomføres forsvarlig.» 

2.2.2 Anskaffelsesregelverket 

«Alle anskaffelser skal gjennomføres i henhold til anskaffelsesloven, med forskrifter, og i 

henhold til kommunens Innkjøpsreglement.» 

Merknad: Alle anskaffelser skal gjennomføres i henhold til anskaffelsesloven, LOV-2016-

06-17-73, og tilhørende forskrifter. Sentrale forskrifter til anskaffelsesloven er: 

 anskaffelsesforskriften, FOR-2016-08-12-974 

 konsesjonskontraktforskriften, FOR-2016-08-12-976 

 forsyningsforskriften, FOR-2016-08-12-975 

 forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser, FOR-2002-11-15-1288 

 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, FOR-2008-02-08-112 

 forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger, FOR FOR-2016-12-17-1708 

 forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy, FOR-2017-12-11-

1995. 

 forskrift om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI, punkt 6, om fastsettelse 

av frister, datoer og tidspunkter, FOR-1992-12-04-910. 

Videre er offentleglova, LOV-2006-05-19-16, og deler av forvaltningsloven, LOV-1967-

02-10, aktuelle i forbindelse med innsyn og prinsippet om meroffentlighet, 

taushetsbelagte opplysninger og habilitetsbestemmelser. 

2.2.3 Samfunnsansvar 

«Grimstad kommune skal være en samfunnsaktør som gjennom sine anskaffelser aktivt 

legger til rette for å sikre forsvarlig; miljø- og bærekraftig utvikling, etisk handel, forhindre 

sosial dumping, tilrettelegging og tilpasning av innkjøpene.» 

2.2.4 Stordriftsfordeler 

«Grimstad kommunes anskaffelser skal i størst mulig grad ses under ett, slik at en 

oppnår optimale anskaffelsesbetingelser som følge av stort volum.» 

2.2.5 Kontraktsstrategi 

«Grimstad kommune skal arbeide aktivt for å få flere rammeavtaler og færre 

leverandører. Kommunen skal forvalte sin kontraktsportefølje aktivt.» 

Merknad: Kontrakts risikoen skal vurderes slik at en oppnår en balansert fordeling av 

risiko. Risikofordelingen skal stå i forhold til den tjeneste som skal anskaffes. Kommunen 

skal aktivt følge opp kontraktens krav om leveranser, slik at oppdragsgiver rettidig får de 

anskaffelsene en betaler for og tilsvarende at leverandøren får rettidig betaling. 
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2.2.6 Universell utforming 

«Anskaffelser skal ivareta behovene for brukere med nedsatte funksjonsevner.»  

 

Merknad: Norm og veiledning for utforming følger av hjemmesidene til Direktoratet for 
Byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat), se her. 

2.2.7 Etikk 

«Grimstad kommunes ansatte og folkevalgte skal følge kommunens ‘Etiske retningslinjer 

og varslingsplakat for Grimstad kommune’». Se her. 

2.2.8 Lærlingeordningen 

«Grimstad kommune skal som en del av samfunnsoppdraget stille krav til at våre 

leverandører deltar i lærlingeordningen for bestemte fag så langt dette er mulig. Så langt 

det er mulig, skal det også stilles krav til bruk av lærlinger i den enkelte kontrakt.»  

Merknad: Nærmere om plikten til å ta i bruk lærlinger i offentlige kontrakter er hjemlet i 

forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter», FOR-2016-

12-17-1708. 

2.2.9 Underleverandører 

«Grimstad kommune skal som en del av samfunnsoppdraget søke å inngå kontrakter 

med leverandører som ikke benytter underleverandører med mer enn to ledd i direkte 

vertikal kjede under seg. Bruk av flere leverandørledd skal være saklig begrunnet.» 

Merknad: Leverandøren skal for bygg- og anleggskontrakter over kr 2,0 mill eks mva ikke 

ha flere enn to ledd underleverandører i vertikal kjede under seg. Oppdragsgiver kan, 

etter at kontrakten er inngått, godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette 

omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten, jf. anskaffelsesforskriften § 

8-13 og § 19-3. 

2.2.10 E-handel 

«Grimstad kommune vil arbeide aktivt for å ta i bruk den nyeste og best tilgjengelige 

teknologien som kan være med på å forenkle ressursbruken ved anskaffelsene. Det 

forutsettes at teknologien gir klar kost/nytte effekt.» 

2.2.11 Antikorrupsjon 

«Grimstad kommune skal minimalisere risikoen for korrupsjon og mislighold ved sine 

anskaffelser.» 

Merknad: Anskaffelsesregelverk og Innkjøpsreglementet er viktige verktøy som kan bidra 

til å redusere risikoen for korrupsjon og mislighold. Etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket er et viktig bidrag til å forhindre korrupsjon. 

Grimstad kommunes ansatte og folkevalgte skal være bevisst sin rolle. 

Korrupsjon, eller forsøk på korrupsjon, omfattes av bestemmelsene i straffeloven, jf. 

LOV-2005-05-20-28, § 387 «Korrupsjon» og § 388 «Grov korrupsjon» 
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I alle faser av en anskaffelsesprosess er det fare for at utilbørlig påvirkning eller usaklige 

hensyn kan påvirke anskaffelsen. Risikoen oppstår når praksis avviker fra grunnleggende 

prinsipper for offentlige anskaffelser; kunngjøring, like konkurransevilkår og korrekte 

prosedyrer. Innkjøperne og leverandører kan fremme egne interesser for å oppnå 

utilbørlige fordeler ved å fravike de formelle prosedyrene i lov, forskrift og 

Innkjøpsreglement.  

Noen risikoområder som skal vies oppmerksomhet ved kommunens anskaffelser: 

Leverandørkontakt: Har enkelte leverandører fått fordeler som ikke andre har fått? For 

eksempel gjennom møter, kjennskap eller bidratt til delvis utforming av anskaffelsens 

krav spesifikasjoner/kriterier for tildeling, fått presentere seg for enheten som skal kjøpe 

varer- eller tjenester? Slik kontakt er klart i strid med anskaffelsesregelverket. Kommunen 

skal likebehandle alle leverandører og ikke risikere å medvirke til å gi enkelte 

leverandører særlige fordeler. Dersom kommunen har behov for kunnskap eller søker 

informasjon fra leverandørmarkedet, gjøres dette ved å gjennomføre 

markedsundersøkelser i tråd med regelverket, kommunen kan f. eks velge å invitere alle 

potensielle leverandører til felles møte etter en forutgående annonsering/kunngjøring. 

Utforming av spesifikasjoner: Er spesifikasjonene utformet eller tilpasset slik at det kun er 

én mulig leverandør som vil oppnå kontrakt? Slik tilpasning er klart i strid med 

anskaffelsesregelverket og skal ikke forekomme. 

Ansatte med bestillermyndighet: Har den ansatte tilstrekkelig kunnskap om 

anskaffelsesregelverket og kommunens Innkjøpsreglement/verktøy? Er det unormalt tett 

kontakt med personell som skal kjøpe inn og enkelte leverandører? Har ansatte med 

bestillermyndighet stor myndighet og gjennomfører anskaffelsene helt på egenhånd? Er 

konkurransegrunnlaget objektivt utformet, slik at det oppnås bredest mulig konkurranse? 

Foretas det fortløpende journalføring av alle sider ved anskaffelsen, slik at 3. part kan 

kontrollere at riktig leverandør er valgt? Har ansatte tilstrekkelig kjennskap til kommunens 

etikkreglement? 

Nærmere informasjon og veiledning omkring arbeidet med antikorrupsjon finnes hos 

Transparency International Norge, se www.transparency.no/ 

2.3 Anskaffelsesstrategi 

Hovedmål og delmål er fastsatt i avsnitt 2. Flere av delmålene er utledet av lovbestemte 

plikter.  

Anskaffelsesstrategien er en viktig driver for å oppnå kommunes hovedmål. 

Strategidokumentet skal sette fokus på ønsket utvikling, mål og prioriterte 

satsningsområder innenfor anskaffelsesområdet. 

Anskaffelsesstrategien beskriver strategier og tiltak for å oppnå de enkelte delmålene. 

Strategiene og tilhørende tiltak gjelder i planperioden. Hvert tiltak er adressert med en 

arbeidsfordeling ut fra hvem som står nærmest å kunne gjennomføre tiltaket i linja: 

R=Rådmann og kommunalsjefer, I=Innkjøpsansvarlig, E=Enhetsleder.  
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Anskaffelsestrategien har en planperiode på inntil fire år og vedtas av rådmannen. 

Gjeldende og siste versjon av Anskaffelsesstrategi vil til enhver tid være kunngjort på 

kommunens ansattportal, her. 

3 PLANLEGGING AV ANSKAFFELSER 

3.1 Forberedelser 

Før en tar stilling til hva som skal anskaffes, må det foretas en vurdering av hvorvidt 

behovene kan dekkes i egenregi eller på tvers av kommunens samlede organisasjon. 

Dersom egenregi ikke er mulig, kan det foretas anskaffelser under forutsetning at det 

foreligger tilstrekkelig myndighet og at anskaffelsene finner sted innenfor gitt 

budsjettramme og delegasjon. Alle avtaler som inngås skal være oppsigelige. 

Normalt er det slik at rådmannen foretar anskaffelser innenfor et budsjettår, anskaffelser 

utover ett budsjettår skal være politisk godkjent. 

3.2 Enhetens ansvar for å planlegge anskaffelsene 

Enhetsleder er ansvarlig for å planlegge slik at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med 

anskaffelsesregelverket og kommunens Innkjøpsreglement.  

Enhetsleder skal så tidlig som mulig i en anskaffelsesprosess ta kontakt med 

kommunens Innkjøpsansvarlig for motta råd-, veiledning-, og beslutningsstøtte etter 

behov. 

Den enkelte enhet skal selv påse at alle sider ved anskaffelsene følger kommunens 

internkontrollsystem og øvrige kvalitetssystemer. 

3.3 Innkjøpsansvarlig 

Kommunens innkjøp av varer- og tjenester er betydelig. Mange av anskaffelsene berører 

ulike rettsområder og må koordineres.  

Overordnet innkjøpsansvar koordineres og ledes av Innkjøpsansvarlig. Kommunens 

Innkjøpsansvarlig gir råd-, veiledning-, og beslutningsstøtte etter behov. Bistanden 

innbefatter utarbeidelse og vedlikehold av system-, innkjøpsreglement-, 

anskaffelsesstrategi-, rutiner-, verktøy-  og løpende opplæring og veiledning i 

organisasjonen. Kunngjøringspliktige anskaffelser i NO/EU gjennomføres av 

Innkjøpsansvarlig 

Kommunens Innkjøpsansvarlig skal kontaktes for alle planlagte anskaffelser som 

overstiger kr 1 300 000 (nasjonal terskelverdi, gjeldende fra 6. april 2018) enkeltvis eller i 

sum over en 4-årsperiode (rammeavtaler). Slike anskaffelser er omfattet av 

kunngjøringsplikten. 

Kunngjøringspliktige anskaffelser skal fra 1. juli 2018 være fulldigitaliserte og behandles 

sentralt slik: 
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 Kravspesifikasjon utarbeides i samarbeid med enhetene basert på kommunens 

mal. Kvalitetsikres av Innkjøpsansvarlig.   

 Prosedyreregler, kvalifikasjons- og tildelingskriterier herunder avtalevilkår 

utarbeides av Innkjøpsansvarlig. 

 Kommunens kunngjøring av anskaffelser i NO og EU 

(www.doffin.no/www.ted.europa.eu) gjøres av Innkjøpsansvarlig. 

Innkjøpsansvarlig er kommunens representant i det offentlige innkjøpssamarbeidet på 

Agder (OFA). Kommunen er kontraktspart og sitter med ansvaret for de ulike avtaler som 

fremkommer gjennom innkjøpssamarbeidet.  Alle henvendelser til innkjøpssamarbeidet 

skal rettes og koordineres mot kommunens Innkjøpsansvarlig med mindre annet er 

avtalt. 

3.4 Nærmere om ulike avtaler 

3.4.1 Enkeltstående avtaler 

Kommunen kan ha flere enkeltstående avtaler med leverandører. Det er en forutsetning 

at ansatte med bestillermyndighet gjør seg kjent med slike avtaler og at avtalene er 

etablert i henhold til anskaffelseslovens bestemmelser. 

Før planlegging av nye anskaffelser tar til, må det foretas en utsjekking av hvorvidt det 

allerede kan være etablert avtaler som dekker enhetens behov. Utsjekken gjøres mot 

enhetsleder. 

3.4.2 Rammeavtaler 

Bruk av rammeavtaler er ressursbesparende og forenklende for den enkelte enhet, når 

det gjøres gjentagende kjøp av samme produkt eller tjeneste. 

Rammeavtaler er en forpliktende avtaleform som gir oppdragsgiver rett til å bestille (gjøre 

avrop) de varer eller tjenester som rammeavtalen omhandler i løpet av avtaleperioden. 

Rammeavtaler kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år. Kommunen har 

rammeavtaler for flere typer anskaffelser. Ved utarbeidelse av nye rammeavtaler er det 

normalt en intern prosess for brukermedvirkning. 

Før planlegging av nye anskaffelser tar til, må det foretas en utsjekking av hvorvidt det 

allerede kan være rammeavtaler som dekker enhetens behov. Utsjekken gjøres først mot 

enhetsleder, deretter mot kommunens Innkjøpsansvarlig. Enhetsleder har tilgang til felles 

rammeavtaler på www.ofanett.no (brukernavn og passord) herunder oversikt over 

rammeavtaler i egen enhet/sektor.  

3.4.3 Leie- og leasingavtaler 

Leie- og leasingavtaler kan være omfattet av anskaffelsesregelverket. For enheter som 

planlegger å inngå slike avtaler, skal enheten ta kontakt med kommunens 

Innkjøpsansvarlig før slike avtaler inngås. 
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3.5 Ansatte med delegert bestillermyndighet 

For å sikre etterlevelse av anskaffelseslovens bestemmelser, har rådmannen lagt til 

grunn at det kun er ansatte med delegert bestillermyndighet som har anledning til å 

forplikte kommunen økonomisk ved anskaffelser.  

Ansatte med bestillermyndighet skal oppgi resursnummer, navn, enhet og eventuelt 

prosjektnummer for alle bestillinger. 

Enhetsleder er ansvarlig for at ansatte med tildelt bestillermyndighet deltar på 

kommunens interne og løpende anskaffelses- og innkjøpsopplæring, ta kontakt med 

kommunens Innkjøpsansvarlig for nærmere påmelding. 

3.6 Planlegging 

Alle typer anskaffelser skal som hovedregel planlegges. Planleggingen kan være 

kartlegging av behov, hvilke spesifikasjoner en ønsker, konkurransemodell, 

kontraktsvilkår, leveranse og logistikk mfl.  

Det skal foretas en konkret og forsvarlig vurdering av anskaffelsens samlede verdi når 

arbeidet starter opp.  

3.6.1 Terskelverdier 

Anskaffelsens samlede verdi, sammenholdt med terskelverdiene, jf. anskaffelses-

forskriften § 5-3, avgjør hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  

Beregning av anskaffelsens verdi skal være forsvarlig på kunngjøringstidspunktet, eller 

på det tidspunkt oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen, jf. anskaffelses-

forskriften § 5-4. Ta kontakt med kommunens Innkjøpsansvarlig for nærmere avklaring. 

Det er ikke tillatt å dele opp anskaffelsens verdi med sikte på å omgå krav i 

anskaffelsesregelverket. 

For blandede og kombinerte anskaffelser, som innebærer; varekontrakter-, 

tjenestekontrakter-, særlige tjenestekontrakter-, bygg- og anleggskontrakter-, helse- og 

sosialkontrakter, og plan- og designkontrakter skal kommunens Innkjøpsansvarlig 

kontaktes for en avklaring av hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse. 

3.6.2 Protokollplikt 

Anskaffelser fra kr 20 000 og inntil kr 100 000, skal dokumenteres ved å benytte 

kommunens sjekkliste som er kunngjort på ansattportalen>innkjøp.  

Det skal føres anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser som overstiger kr 100 000.  

Forøvrig skal alle anskaffelser, uansett størrelse, dokumenteres og arkivers i kommunens 

sak/arkivsystem P360, slik at 3. part kan se og etterprøve hvilket grunnlag som har ledet 

frem til beslutning om å inngå avtale. Maler for anskaffelsesprotokoll er kunngjort i 

ansattportalen>innkjøp. 
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3.7 Premisser for anskaffelsene 

Grimstad kommune skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser 

av anskaffelsen. Premissene nedenfor skal så langt det er mulig innarbeides i 

konkurranse- og avtalevilkårene. 

3.7.1 Miljø 

Det er et mål at miljøbelastningen ved offentlige anskaffelser skal minimeres. I arbeidet 

knyttet til miljøansvar i offentlig anskaffelser har sentrale myndigheter et særlig fokus på 

tiltak knyttet til klima og energi-, helse- og miljøfarlige kjemikalier-, og biologisk mangfold.  

Grimstad kommune skal, så langt det er mulig, følge de etterfølgende normene som 

Miljøverndepartementet har anbefalt i sin veileder ”Miljø og samfunnsansvar i offentlige 

anskaffelser”, se her. Det er også aktuelt å se hen til Difis anbefalte praksis og rutiner for 

å ivareta klima og miljø, se her.  For særlig miljøkritiske anskaffelser skal det legges vekt 

på følgende: 

 Tropisk tømmer: Det skal ikke brukes tremateriale med tropisk tømmer i kommunal 

bygningsmasse, verken i selve bygget eller i materialet som brukes i byggeperioden. 

Gjelder også for leide bygg. 

 Mat: Det skal anskaffes mat som er produsert, og levert, med minst mulig 

miljøbelastning. 

 Kjøretøy: Det bør velges kjøretøy som gir lave utslipp av klimagasser, NOX utslipp og 

utslipp av partikler. Ved innkjøp og leasing av fossildrevne personbiler, med unntak 

av utrykningskjøretøy og andre kjøretøy med spesielle funksjonskrav, er en 

maksimumsgrense på 120-140 g/CO2/km retningsgivende. 

 Trykksaker: Kopipapir, konvolutter og trykksaker skal så langt som mulig tilfredsstille 

miljømerkingskravene til Svanen eller EU-blomsten. Så langt som mulig skal 

kopipapir, konvolutter og trykksaker være laget av returpapir. 

 Kjemikalier: Unngå tekstiler som inneholder stoffer på myndighetenes prioritetsliste 

for miljøgifter eller relevante stoffer som er oppført på SFTs liste over helse- og 

miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på, se her.  

3.7.2 Tredjeparts miljøsertifisering (merkeordninger) 

Grimstad kommune skal, så langt det er mulig, stille kontraktskrav knyttet til miljø for 

avtaler med varighet mer enn ett år. Leverandøren skal uoppfordret igangsette arbeid 

med sikte på å oppnå en tredjeparts miljøsertifisering for vedkommende område hos 

ISO-14001/EMAS, eller særnorske ordninger som; Svanemerket, Debio, Fairtrade, 

Miljøfyrtårn, eller tilsvarende. 

Leverandører som har tredjeparts miljøsertifisering for sin virksomhet skal uoppfordret, 

hver 3. måned i avtaleperioden, rapportere til oppdragsgiver: 

 Navnet på Leverandørens tredjeparts miljøsertifiseringsorgan (er). 

 Statistikk over totalt antall miljømerkede produkter som er levert til oppdragsgiver i 

hele avtaleperioden. 
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 Statistikk over totalt antall produkter, der det ikke foreligger miljømerkede 

produkter, som er levert til oppdragsgiver. 

3.7.3 Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøloven, LOV-2005-06-17-62, skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 

helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og 

psykiske skadevirkninger. I den grad anskaffelser kan påvirke ansattes arbeidsmiljø, må 

dette ses i sammenheng med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, FOR-

2011-12-06-1355, og bringes inn for bla AMU-utvalget. 

3.7.4 Grønt Punkt Norge 

Grimstad kommune er med i Grønt Punkt Norge som kontrollmedlem. 

Medlemskapet innebærer at vi skal stille krav til våre leverandører om å 

delta i returordninger for kartong-, plast-, glass-, og metallemballasje. 

Dersom norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, 

må det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at 

leverandøren er medlem i en returordning tilsvarende Grønt Punkt Norge.  

3.7.5 Livssykluskostnader 

Ved å ta hensyn til anskaffelsens levetid og livssykluskostnader skal en forhindre at 

anskaffelser blir evaluert ut fra innkjøpsprisen alene. Totalkostnadene gjennom hele 

levetiden innbefatter foruten prisen på produktet/tjenesten, kostnader til drift og 

vedlikehold, bruk og utfasing (destruere/kassere/selge/gi bort) av anskaffelsen. 

3.7.6 Tiltak mot sosial dumping 

Vi skal søke å innrette våre avtaler slik at våre leverandører forplikter seg til aktivt å 
medvirke til å forhindre sosial dumping. Avtalen bør innrettes med følgende elementer: 

 Leverandørene skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatt hos 

eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår en det som 

følger av allmenngjøringsforskrift, tariffavtale, regulativ eller det som er normalt på 

det stedet arbeidet utføres og for vedkommende yrke. Det er daglig leder hos 

leverandøren (les: virksomheten) som er ansvarlig for at denne 

kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.  

 Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, anses dette som mislighold av 

avtalen. Oppdragsgiver har i så tilfelle rett til å holde tilbake betaling til det er 

dokumentert at forholdet er brakt i orden. 

For kunngjøringspliktige konkurranser vil det bli gjort en konkret vurdering av den enkelte 

anskaffelsens fag-, volum-, og kompleksitet før en tar nærmere stilling til adekvate og 

strengere kontraktsvilkår som kan bidra til å redusere risikoen for sosial dumping. 
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Avtaleområder som omfattes av allmenngjøringsloven, LOV-1993-06-04-58, med 

forskrifter, skal ikke ha mindre lønn enn den minstelønn som følger av forskriften i det 

enkelte fag. Minstelønn fremkommer her. 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter,  

FOR-2008-02-08-112, stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlig tjeneste- og bygg-

/anleggskontrakter med større verdi enn kr 2,00 mill. eks. mva. Forskriften har 

bestemmelsene om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter.  

Bygg- og anleggskontrakter og renholdskontrakter bør inkludere de gjeldende 

«Seriøsitetskrav» utviklet av KS, Difi, BnL og Fellesforbudet, se link her.  

3.7.7 Etisk handel 

Etiske retningslinjer/krav beskriver minstestandarder for arbeidsforhold på 

produksjonsstedet. Slike krav er uavhengige av egenskapene ved varen eller tjenesten. 

Anvendelsen i dag er særlig knyttet til arbeidsforhold for arbeidsintensive 

eksportindustrier i utviklingsland. Etisk handel innebærer ingen garanti, men legger vekt 

på kontinuerlige forbedringer i egen leverandørkjede.  

Grimstad kommune skal gjennom sine anskaffelser motvirke brudd på grunnleggende 

menneskerettigheter og respektere følgende regler: 

 

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 

og 182). 

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105). 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111). 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 

98). 

 

Fakta  

ILO (International Labour Organization) er et organ i FN (Forente nasjoner) som 
arbeider med å fremme muligheter for kvinner og menn for å få anstendig og produktivt 
arbeid i forhold til frihet, likhet, sikkerhet og menneskelig verdighet. Retningslinjene 
finnes her. 

3.7.8 Kriterier for tildeling 

Anskaffelseslovens bestemmelser har tre hovedprinsipper for å avgjøre konkurranser. 

Oppdragsgiver skal velge tilbud på grunnlag av: 

a) Den laveste prisen, 

b) den laveste kostnaden, eller 

c) det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. 

Tildelingen kan også bero på flere elementer som f. eks.; pris, kvalitet, service, 

livssykluskostnader, miljø, brukervennlighet mfl. Hver for seg kan disse elementene 

vektes. 
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3.7.9 Risiko 

Fordeling av risiko skal være balansert og stå i forhold til den vare eller tjeneste som 

anskaffes. 

3.7.10 Innsyn 

For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder offentleglova, jf. LOV-

2006-05-19-16. Det skal foretas en konkret vurdering av hvorvidt det kan gis innsyn i 

saksdokumentene. Eventuelt innsyn må ikke røpe taushetsbelagt informasjon i tilbudene, 

og heller ikke medføre at kommunens forhandlingsposisjon og økonomiske interesser 

svekkes. Se ansattportalen>innkjøp. Ved tvil skal kommunens Innkjøpsansvarlig 

kontaktes. 

3.7.11 Taushetsplikt 

Ansatte i Grimstad kommune skal til enhver tid påse at enhver som utfører tjeneste eller 
arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det 
han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om, jf. forvaltningsloven, LOV-1967-
02-10, § 13:  

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det 
vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår.  

Bestemmelsene må ivaretas og sikres gjennom avtalen med Leverandøren. 

Dersom tjenesten- eller arbeidets art tilsier det, skal det vurderes å kreve 

taushetserklæring fra Leverandøren. Dersom særegne forhold tilsier det, kan det også 

kreves taushetserklæring fra ansatte som er i befatning med konkrete anskaffelser. 

Ved innsyn i anskaffelsessaker som inneholder taushetspliktige opplysninger må det 

utvises aktsomhet. 

3.7.12 Habilitet 

Når virksomheten foretar offentlige anskaffelser gjelder forvaltningslovens regler om  

habilitet. Ansatte som tilrettelegger for eller treffer beslutninger i en anskaffelsesprosess 

har en selvstendig plikt til å vurdere egen habilitet. En ansatt må ikke legge til rette for 

eller fatte avgjørelser i noen faser av en anskaffelsesprosess, der den ansatte eller noen 

han står nær, har en egeninteresse i utfallet av saken, eller det foreligger forhold som er 

egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet. Ved inhabilitet skal den ansatte 

varsle nærmeste overordnet om habilitetskonflikten og fratre behandlingen av saken. Ved 

tvil om egen habilitet tas saken opp med nærmeste overordnet. 

Ansatte i virksomheten skal også se hen til kommunens etiske retningslinjer i forbindelse 

med sin opptreden med anskaffelser, ser her. 

Særlige habilitetshensyn under anskaffelsesprosessen: 

I anskaffelsesperioden fra og med den forberedende fasen til og med kontraktsignering 

gjelder følgende: 



8/19 Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune - 15/14310-332 Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune : Innkjøpsreglement 17.12.2018 - Grimstad kommune

INNKJØPSREGLEMENT 
 

 

K
a

p
it
te

l:
 G

J
E

N
N

O
M

F
Ø

R
IN

G
 A

V
 A

N
S

K
A

F
F

E
L

S
E

R
 

17 
 

 Under ingen omstendigheter må den ansatte ta imot noe fra tilbydere eller 

leverandører under en pågående anskaffelse.  

 Den ansatte kan ikke delta på sosiale arrangementer eller fagseminarer i regi av 

potensielle tilbydere eller leverandører. 

 Alle kommunikasjon med potensielle tilbydere eller leverandører skal kun skje i 

henhold til den instruks om fremgår kontaktinformasjon i 

anskaffelsesdokumentene. Dersom tilbydere eller leverandører søker kontakt skal 

det kun henvises til kontaktinformasjon i anskaffelsesdokumentene. 

Dersom særegne forhold tilsier det, kan det også kreves habilitetserklæring fra ansatte, 

eller Leverandører (les: eksterne rådgivere), som er i befatning med konkrete 

anskaffelser. 

3.8 Valg av anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelseslovens bestemmelser gir flere muligheter for gjennomføring av konkurranser 

ved anskaffelser. Ved valg av prosedyre skal det tas hensyn til at flest mulig tilbydere kan 

delta i konkurransen.  

De mest benyttede anskaffelsesprosedyrene for kommunal virksomhet er: 

3.8.1 Åpen konkurranse 

Alle tilbydere som mener seg kvalifisert i henhold til konkurransens kvalifikasjonskrav kan 

fritt delta. 

3.8.2 Begrenset konkurranse 

Oppdragsgiver kan ved å prekvalifisere tilbyderne foreta en begrensning av deltagere 

som får anledning til å delta i konkurransen. Under nasjonal kunngjøringsgrense, kan 

oppdragsgiver velge å invitere aktuelle deltakere (minst 3 tilbydere skal forespørres). 

3.8.3 Konkurranse med dialog 

For enkelte konkurranseformer kan det være hensiktsmessig å gjennomføre konkurranse 

med dialog (forhandlinger). Kan f. eks benyttes ved behov for innovasjon eller ved 

komplekse anskaffelser. 

Merknad: For alle anskaffelser under EØS-terskelverdi er det adgang til å ha dialog.  

4 GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSER 

4.1 Ansvar for gjennomføring av anskaffelsene 

Enhetsleder er ansvarlig for at anskaffelsesregelverket og kommunens 

Innkjøpsreglement følges i egen virksomhet. Premissene nedenfor skal så langt det er 

mulig innarbeides i konkurranse- og avtalevilkårene. 
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4.2 Konkurranse 

Etter valg av konkurransemodell og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, skal det 

gjennomføres konkurranse om anskaffelsen. Anskaffelseslovens bestemmelser angir 

retningslinjer for konkurransegjennomføring frem til kontrakt er inngått mellom partene. 

Etter kontraktsinngåelse er det kontrakten og avtalelovens bestemmelser, LOV-1918-05-

31-4, som gjelder. Nærmere støttemateriell er kunngjort på kommunens ansattportal. I 

det etterfølgende redegjøres kort for de generelle prosessene ved en anskaffelse: 

4.2.1 Konkurransegrunnlag 

Konkurransegrunnlaget skal medvirke til at de grunnleggende kravene i 

anskaffelsesloven blir fulgt: 

 Likebehandling; lik behandling og informasjon til alle konkurransedeltakere. 

 Forutberegnelighet; entydig konkurranse med klar beskrivelse av anskaffelsen. 

 Gjennomsiktighet; åpenhet for alle parter. 

 Diskriminering; ikke tillatt å diskriminere mulige tilbydere, ei heller geografisk. 

 God forretningsskikk; offentlige oppdragsgivere skal opptre med stor integritet. 

4.2.2 Spesifikasjoner 

Intensjonen med å utarbeide spesifikasjoner, er å benytte seg av den kompetanse og 

kunnskap som leverandørene besitter, slik at oppdragsgiver i størst mulig grad får en 

optimal anskaffelse. Utarbeidelse av spesifikasjon i anskaffelsesprosessen kan gjøres på 

flere nivå og med ulik detaljeringsnivå slik eksemplet her viser: 

 Ytelsesbeskrivelse; overordnet, eks, trenger kontorlokaler for 5 personer. 

 Funksjonsbeskrivelse; eks, 5 kontorplasser, 2 toaletter, 1 spiserom og 2 arkiv. 

 Standardbeskrivelse; eks, standard kontorlokale, med gitte arealstørrelser. 

 Detaljbeskrivelse; eks, spesialtilpasset arkitektonisk utformet kontorlokale. 

Hvilket nivå som velges kan påvirke risikofordelingen mellom oppdragsgiver og 

leverandør. Nivået som velges vil også kunne påvirke leverandørenes mulighet for å 

levere innovative løsninger som oppdragsgiver kanskje ikke var kjent med – og som kan 

komme til nytte. For nærmere informasjon om innovative anskaffelser, se her. 

4.2.3 Kvalifikasjonskriterier 

Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til leverandørenes; 

juridiske- og organisatoriske stilling-, tekniske kvalifikasjoner-, finansiell og økonomiske 

stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle 

kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Kravene skal 

ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  

4.2.4 Tildelingskriterier 

Det skal benyttes objektive tildelingskriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. 
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Dette kan for eksempel være; kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonelle 

egenskaper, miljøegenskaper, livssykluskostnader, driftsomkostninger, rentabilitet, 

kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. 

Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioriteringen, 

eller vektingen, av kriteriene skal dette angis i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget. 

4.2.5 Kunngjøring 

Anskaffelsesloven med forskrifter anviser hvordan anskaffelsene skal kunngjøres. 

Nasjonale anskaffelser (under terskelverdi)  : www.doffin.no 

Europeiske anskaffelser (over terskelverdi) : www.ted.europa.eu  

Kommunen har egen profil på www.doffin.no / www.ted.europa.no.  

Kommunens Innkjøpansvarlig gjennomfører de kunngjøringspliktige anskaffelsene og 

kunngjør disse i NO/EU på www.doffin.no og www.ted.europa.eu slik det fremgår av 

punkt 3.3. 

4.2.6 Vedståelsesfrist 

Tilbyderne bør vedstå sine tilbud i 3-6 måneder etter tilbudsfrist. Dersom spesielle 

grunner taler for en lengre vedståelsesfrist, skal det foretas en konkret vurdering i 

samråd med kommunens Innkjøpsansvarlig. 

4.2.7 Tilbudsåpning 

Fysisk mottatte tilbud skal åpnes med minst to ansatte tilstede, som sammen signerer 

protokollen. Se ansattportalen>innkjøp for protokoll. 

For kunngjøringspliktige anskaffelser åpnes tilbudene med full elektronisk sporing i 

fagsystemet og konkurranse gjennomførings verktøyet, KGV. 

4.2.8 Evaluering 

Evaluering av tilbud skal gjøres i henhold til de kriteriene som er oppstilt i konkurransen. 

Minimum to ansatte skal delta under evalueringen av tilbudene. 

4.2.9 Anskaffelsesprotokoll 

For alle anskaffelser skal det føres protokoll som redegjør for alle de valg og beslutninger 

som oppdragsgiver har foretatt seg for å fatte en avgjørelse i konkurransen. Kommunens 

maler for anskaffelsesprotokoll er kunngjort på ansattportalen>innkjøp. Journalføres. 

4.2.10 Varsel om tildeling av kontrakt (tildelingsbrev) 

Straks oppdragsgiver har kåret en vinner av konkurransen, skal de tilbyderne som har 

deltatt i konkurransen varsles med et likelydende tildelingsbrev. Av tildelingsbrevet skal 

det fremkomme at oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt med den tilbyder som er 

innstilt som vinner av konkurransen. I samme brev skal det gis en kort og saklig 
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begrunnelse for valg av tilbyder, hensett det valgte tilbudets egenskaper og relative 

fordeler i samsvar med de angitte tildelingskriterier i konkurransen. 

Tilbyderne gis ved varslet anledning til å fremme innsigelser til valg av leverandør i en 

oppsatt karenstid. Karenstiden skal minimum være; fullelektronisk behandling: 10 

virkedager, e-post 10 virkedager, postgang: 15 virkedager.  

Oppdragsgiver skal snarest mulig foreta en konkret vurdering av hvorvidt eventuelle 

innsigelser skal medføre en omgjøring av beslutningen om å tildele kontrakt. Ved 

eventuelle innsigelser kontaktes Innkjøpsansvarlig. 

4.2.11 Tildeling av kontrakt 

Dersom det i karenstiden ikke er fremkommet momenter som er til hinder for å inngå 

kontrakt med leverandøren, skal kontrakt inngås.  

For de tilfeller der det mottas; klager fra leverandørene, eller saker bringes inn for 

domstolen, eller til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), skal kommunens 

Innkjøpsansvarlig kontaktes.  

4.2.12 Skriftlighet 

Enhver ansatt som er gitt bestillermyndighet skal påse at alle avtaler som forplikter 

kommunen gjøres ved hjelp av skriftlig kontrakt. 

4.2.13 Revisjonsklausul 

Kommunens kontrakter skal ha en revisjonsklausul som sikrer at det kan gjennomføres 

forsvarlig kontroll med leverandøren. Revisjonsklausulen i kontrakt skal minimum 

inneholde følgende: 

Oppdragsgiver har en eksklusiv rett til å gjennomføre revisjon hos leverandøren. 

Leverandøren skal lojalt samarbeide med oppdragsgiver, revisor, eller den oppdragsgiver 

engasjerer, slik at det kan gjennomføres revisjon hos leverandøren og eventuelle 

underleverandører for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Manglende 

samarbeid om denne bestemmelsen gir oppdragsgiver en eksklusiv rett til å heve avtalen 

med umiddelbar virkning. Denne retten gjelder fra kontraktsinngåelse og inntil tre år etter 

sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i 

underliggende leverandørledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Leverandøren skal 

vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold yte nødvendig assistanse til oppdragsgiver ved 

slik revisjon.  

4.2.14 Elektronisk faktura 

Fakturaen skal ikke inneholde ordre-, fakturagebyr eller lignende gebyrer.  

Faktura skal sendes oppdragsgiver senest den 20. i påfølgende måned etter utført 

oppdrag. Faktura skal utstedes med betalingsbetingelser netto 30 dager. 

Det er et krav at leverandøren skal sende elektronisk faktura i EHF-format til Grimstad 

kommune. Faktura skal minimum merkes med bestillers enhet, bestillers navn, 



8/19 Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune - 15/14310-332 Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune : Innkjøpsreglement 17.12.2018 - Grimstad kommune

INNKJØPSREGLEMENT 
 

 

K
a

p
it
te

l:
 G

J
E

N
N

O
M

F
Ø

R
IN

G
 A

V
 A

N
S

K
A

F
F

E
L

S
E

R
 

21 
 

resursnummer og eventuelt prosjekt. Faktura skal være spesifisert på en slik måte at det 

skal være mulig for oppdragsgiver å kunne identifisere og føre kontroll med faktisk 

leveranse. Leverandøren plikter å tilpasse faktura etter oppdragsgivers anvisning. 

Fakturaer som ikke er dokumentert i henhold til oppdragsgiver krav, vil bli returnert. 

Faktura er å anse som foreldet seks måneder etter utført oppdrag. 

4.2.15 Opphavs- og eiendomsrett 

Kommunens kontrakter skal ha en klausul som sikrer nødvendig eiendomsrett det 

materiale som blir produsert for kommunen. Klausulen i kontrakt skal minimum inneholde 

følgende: 

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til 

resultater av tjenesten/bistanden tilfaller oppdragsgiver når betaling er skjedd, med 

mindre annet er avtalt, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller 

ufravikelig lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. LOV-

1961-05-12, nr 2, åndsverkloven, jf. § 39b. Begge parter kan utnytte generell kunnskap 

(know-how) som ikke er taushetsbelagt og som partene har tilegnet seg i forbindelse 

med tjenesten/bistanden. 

4.2.16 Personopplysninger og databehandleravtale 

Dersom kontrakten omhandler bistand som kan være egnet til å krenke den enkeltes 

personverninteresser ved behandling av personopplysninger i henhold til LOV-2018-06-

15-38, personopplysningsloven og FOR-2018-06-15-876, personopplysningsforskriften, 

skal det etableres en databehandleravtale som regulerer forholdet til dokumenter som 

formidles fra Grimstad kommune til leverandøren. 

4.3 Arkivering og journalføring 

Det er dokumentasjonsplikt ved anskaffelser, nærmere regler for dette er gitt i 

anskaffelsesforskriften § 7-1. 

Alle dokumenter som gjelder konkurransen skal fortløpende arkiveres og journalføres i 

kommunens sak/arkivsystem. Hensikten er å dokumentere alle sider av en anskaffelse, 

på en måte som sikrer at konkurransens deltakere og allmennheten for øvrig, har 

mulighet til å kontrollere at valg av leverandør er gjort på et objektivt og saklig grunnlag. 

Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og 

upartiskhet. 

Saksmappene skal opprettes med følgende tittel “Konkurranse – navn på anskaffelsen - 

årstall”. De samme saksmappene skal opprettes som sakstype «Anskaffelse / 

Leveranse» i sak/arkivsystemet. Alle innkomne tilbud skjermes for innsyn frem til valg av 

leverandør er gjort, se også ansattportalen>innkjøp>offentlighet i anskaffelsesprosessen. 

Endelig kontrakt og anskaffelsesprotokoll skal også arkiveres i samme mappe.  
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Den som er gitt bestillermyndighet skal forvisse seg om at journalførte dokumenter 

arkiveres i henhold til aktuelt lovverk vedrørende innsyn og taushetsbelagte 

opplysninger, jf. offentleglova og forvaltningslovens bestemmelser. Se 

ansattportalen>innkjøp>offentlighet i anskaffelsesprosessen. 

Straks det er etablert en signert og bindende kontrakt mellom partene, skal kontrakten 

arkiveres på saken i kommunens sak/arkivsystem.  

5 OPPFØLGING AV ANSKAFFELSER (KONTRAKTEN) 

5.1 Intensjon 

Følge opp partenes rettigheter og plikter i kontrakten, slik at kommunens interesser 

ivaretas på best mulig måte. 

5.2 Ansvar for oppfølging av kontrakt 

Enhetsleder er ansvarlig for å følge opp kontrakten som gjelder leveranser til egen 

virksomhet/enhet. Enheten oppnevner selv en kontraktsansvarlig som skal følge opp 

kontrakten. 

All dokumentasjon skal fortløpende og uten ugrunnet opphold arkiveres og journalføres i 

kommunens sak/arkivsystem. 

5.3 Oppstart kontrakt 

Kontraktsansvarlig skal snares mulig gjøre seg kjent med alle sider av kontrakten; 

partenes rettigheter og plikter, materielle innhold, omfang og sanksjonsbestemmelser. 

5.4 Samarbeidsplikt 

Kontraktsansvarlig skal opptre på vegne av Grimstad kommune med konduite og 

samarbeidsvilje overfor leverandørene.  Berørte brukere og aktører skal holdes 

tilstrekkelig informert om kontraktens påvirkning for deres del. 

5.5 Løpende kontroll med kontrakten 

Kontraktsansvarlig skal påse at det etableres forsvarlige rutiner for oppfølging og 

mottakskontroll av de leverte anskaffelsene. 

Kontraktsansvarlig skal påse at Leverandøren kun leverer de varer- og tjenester som ble 

spesifisert og omfattes av den forutgående konkurransen.  

5.6 Endring 

Alle endringer i et kontraktsforhold skal være skriftlig forhåndsvarslet og foreligge skriftlig 

avtalt mellom begge parter. Endring og tillegg til kontrakt kan kun rekvireres av 

kontraktsansvarlig. Enhver endring skal behandles som endring til kontrakt og påføres 

forsvarlig løpenummer. 

Endringsadgangen skal som hovedregel være definert i kontrakten. En endringsklausul 

kan ikke åpne for at anskaffelsens overordnede karakter blir endret. 
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5.7 Fakturakontroll 

Kontraktsansvarlig skal påse at det etableres forsvarlige rutiner for utbetaling etter 

kontraktens rettigheter og plikter. Betalingsplan skal som hovedregel foreligge før 

kontraktsinngåelse. Kontraktsansvarlig skal uten ugrunnet opphold varsle tjenestevei, 

dersom det oppstår utilsiktede forhold, tvister eller andre forhold som kan overstige 

kontraktens økonomiske eller fremdriftsmessige rammer eller på annen måte gi et 

utilsiktet resultat. 

5.8 Garanti- og reklamasjon 

Kontraktsansvarlig skal påse at det etableres forsvarlige rutiner for garanti- og 

reklamasjonsoppfølging mot leverandører.  

5.9 Produkt- og leveransekontroll 

Kontraktsansvarlig skal påse at det etableres forsvarlige rutiner for oppfølging og mottak 

av leveransen, slik at anskaffelsen svarer til de forventninger som er satt til den. 

5.10 Kontroll for å hindre sosial dumping 

Kontraktsansvarlig skal påse at det etableres forsvarlige rutiner for å forhindre sosial 

dumping hos leverandør- og leverandørkjeden som sådan. Se også avsnitt “3.4.6. Tiltak 

mot sosial dumping”. 

Kontraktsansvarlig skal føre kontroll med hvorvidt krav til bruk av lærlinger i kontrakten 

blir overholdt. 

5.11 Kontroll for oppfølging av sosialt ansvar 

Dersom det stilles etiske krav i kontrakten, skal de følges opp i kontraktsperioden. 

Hvordan slike krav skal følges opp, er avhengig av risikoen for brudd på de etiske 

kravene, avtalens verdi og lengde og ressursene som er tilgjengelig for slik kontroll i 

egen virksomhet. 

5.12 Kontroll av klima- og miljøkrav 

Dersom det er stilt krav om klima- og miljøkrav i kontrakten skal dette følges opp i 

kontraktsperioden. 

5.13 Verktøy for kontraktsoppfølging 

Relevante verktøy for kontraktsoppfølging: 

 Difis støttemateriell for kontraktsoppfølging finnes her. 

 Difis støttemateriell for kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår finnes på 

sidene, se her.   

 Kontraktsansvarlig for bygg -og anleggskontrakter og renholdskontrakter skal følge 

opp gjeldene kontraktsvilkår vedrørende «Seriøsitetskrav», se her. 

 Difis støttemateriell for kontraktsoppfølging av sosialt ansvar finnes her. 
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Linkene blir kontrollert ved jevne mellomrom. Sidene det linkes til kan uten nærmere 

varsel endres av Difi, dette er forhold som er utenfor vår kontroll. Ta kontakt med 

Innkjøpsansvarlig dersom en link ikke fungerer. 

5.14 Avslutning av kontrakt 

Kontraktsansvarlig skal påse at kontrakter avsluttes på forsvarlig vis.  Avslutning er 

vanligvis slik: 

 Avtalen er oppfylt og kontraktens tid løper ut. 

 Avtalefestet oppsigelse. 

 Avbestilling. 

 Heving på grunn av mislighold. 

Kontraktsansvarlig har et selvstendig ansvar for å medvirke til at alle sider ved 

kontraktsavslutning gjennomføres forsvarlig. 

5.15 Forlenge kontrakt 

Kontrakter kan kun forlenges (prolongeres) dersom det fremkommer av 

anskaffelsesdokumentene (kunngjøringen-, konkurranse- og avtalevilkår). 

Før prolongering skal det foretas en utsjekk av det fakturerte kontraktsvolum opp mot de 

opprinnelige forutsetningene som var gjeldende ved kontraktsinngåelsens 

kunngjøringstidspunkt. Dersom en prolongering medfører en vesentlig endring av de 

opprinnelige forutsetningene, skal det gjennomføres ny konkurranse. 

6 FORHOLDET TIL ANDRE DOKUMENTER 

Grimstad kommunes øvrige dokumenter skal være styrende for gjennomføring av 

anskaffelser. 

6.1 Økonomireglement 

Gjennomføring av prosjekter skal til enhver tid følge gjeldende økonomireglement.  

6.2 Prosjektmanual 

Gjennomføring av prosjekter skal til enhver tid følge gjeldende prosjektmanual.  

6.3 Informasjonssikkerhet 

Alle anskaffelser skal til enhver tid følge gjeldende reglement for informasjonssikkerhet. 

6.4 Etiske retningslinjer 

Alle anskaffelser skal følge ”Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Grimstad 

kommune”, se her. 
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7 REVISJON AV INNKJØPSREGLEMENTET 

7.1 Revisjon av Innkjøpsreglementet 

Innkjøpsreglementet skal være gjenstand for løpende revisjon. Mindre endringer foretas 

av rådmannen, større endringer fremmes for politisk behandling. Dersom det oppstår 

avvik mellom Innkjøpsreglementet og anskaffelseslovens bestemmelser, gjelder 

bestemmelsene i lov- og forskrift. Unntaket fra sistnevnte, er der Innkjøpsreglementet 

stiller strengere krav enn lov- og forskrift. Slike krav kan være utformet for å ivareta andre 

hensyn i kommunens drift.  

7.2 Revisjon nr 1 - 2010 

Kommunestyrets sak 2010/2480, saksprotokoll 29.11.2010. Første kulepunkt inntatt i 

2.2.3. Andre kulepunkt inntatt i 3.5.1, siste ledd er avvikende fra LOA. Nytt avsnitt 3.6.4. 

Kommunestyrets sak 2010/2480 forutsatte høring. Høringsbrev er utsendt til 

høringsinstansene uten mottak av merknader. Noen mindre redaksjonelle endringer 

inntatt av rådmannen. 

7.3 Revisjon nr 2 - 2012 

Terskelverdier for 2012 og 2013, i kraft fra 1. juli 2012. Kommunens kontrollmedlemskap i 

Grønt Punkt Norge er innarbeidet. Noen mindre redaksjonelle endringer inntatt av 

rådmannen. 

7.4 Revisjon nr 3 - 2016 

Mindre løpende redaksjonelle endringer inntatt av rådmannen.  

16.2.2016 – nye terskelverdier. 3.3.2016 – antikorrupsjon. 

7.5 Revisjon nr 4 - 2017 

Tilpasning til ny anskaffelseslov med forskrifter av 1.1.2017, revisjonsklausul – krav til 

faktura. Reglement rullert og godkjent i rådmannens ledermøte 9.1.2017. 

Nytt avsnitt 2.3 – delstrategi. Nytt kp 8 vedlegg, delstrategier, jf. beslutning i rådmannens 

ledermøte 11.9.2017. 

7.6 Revisjon nr 5 - 2018 

Flere språklige suppleringer og presiseringer. Oppdaterte avsnitt for; miljømerking, 

fulldigitalisering ved kunngjøringspliktige anskaffelser og verktøy/støttemateriell for 

kontraktsoppfølging. Fakta-fane nedenfor er oppdatert. Redaksjonelle endringer som 

følge av ny Anskaffelsesstrategi 2018-2022, jf. beslutning i rådmannens ledermøte 

22.10.2018. 

 

-- 
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Det gjøres oppmerksom på at ovenstående revisjonshenvisninger er basert på løpende 

endring og revisjon. Dette kan medføre at eldre revisjonshenvisninger må ses i 

sammenheng med avsnittshenvisningen i daværende reglement. 

 

Gjeldende fra dato: Revideres av: Versjon 

17.12.2018 Øyvind Takle, Innkjøpsansvarlig V.2.3.2 
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Fakta  

Anskaffelser: med anskaffelser menes leie-, varekjøp-, tjenestekjøp-, plan- og 
designkonkurranser-, helse- og sosialtjenester-, bygg- og anleggskontrakter- og 
særlige tjenester slik det fremgår av anskaffelsesloven med forskrifter. 

Anskaffelsesdokumentene: fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget 
og det europeiske egenerklæringsskjemaet. 

Ansatt med bestillermyndighet: rådmannen delegerer i henhold til delegasjons- og 
økonomireglementet hvem som skal ha bestillermyndighet i egen organisasjon. 

CPV-kode: et referansenummer som viser til EU-kommisjonens felles klassifikasjon for 
offentlige innkjøp. 

CPC-kode: et referansenummer som viser til De forente nasjoners sentrale 
produktnomenklatur. 

Innovasjon: innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, 
inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode 
eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering 
eller eksterne relasjoner. 

Karensperiode: tidsrommet mellom meddelelsen om valget av leverandør og det 
tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakten. 

Kontrakt: gjensidig bebyrdende avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår skriftlig 
med en eller flere leverandører. 

Kontraktsansvarlig: for å kunne følge opp en kontrakt skal oppdragsgiver ha utpekt en 
kontraktsansvarlig person som skal følge opp Grimstad kommunes rettigheter og 
plikter som følger av kontrakten. Kontraktsansvarlig skal være tildelt tilstrekkelig 
myndighet for utøvelse av kontraktsansvaret. Kontraktsansvarlig er ansvarlig for å 
rapportere status og eventuelle avvik tjenestevei. 

Konkurransegrunnlag: alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske 
egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive 
eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter 
som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren 
skal gjennomføre konkurransen, kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelle supplerende 
dokumenter og tilleggsopplysninger. 

Leverandør: rettssubjekt (les: foretak) som gjennom forutgående konkurranse, eller 
vurdering i henhold til anskaffelsesregelverket, er valgt som kontraktspart for levering 
av varer- eller tjenester til Grimstad kommune.  

Livssyklus: alle faser i hele varens, tjenestens eller bygge- og anleggsarbeidets levetid 
fra anskaffelsen av råvarer eller opparbeidingen av ressurser, til avhendingen, 
kasseringen eller opphøret. Dette inkluderer blant annet forskning og utvikling, 
produksjon, handel, transport, bruk og vedlikehold.  

Oppdragsgiver: kommunen er selvstendig rettssubjekt og oppdragsgiver for alle 
kontrakter.  

Plan- og designkonkurranse: en anskaffelsesprosedyre som gjør det mulig for 
oppdragsgiveren å få utarbeidet et planleggings- eller prosjekteringsarbeid, inkludert en 
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design, gjennom en konkurranse der en jury kårer en eller flere vinnere. 
Oppdragsgiveren kan gjennomføre en plan- og designkonkurranse. 

Prosjektmanual: Grimstad kommunes gjeldende mal for gjennomføring av alle typer 
prosjekter. Gjeldende versjon er kunngjort i ansattportalen. 

Rammeavtale: avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår med en eller flere 
leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som 
oppdragsgiveren skal inngå i løpet av en bestemt periode, særlig om pris og mengde. 
Som hovedregel kan rammeavtaler maksimalt løpe i 4 år. 

Standard: en offentlig tilgjengelig teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent 
nasjonalt, europeisk eller internasjonalt standardiseringsorgan. F. eks. Norsk Standard, 
NS 8402 osv. 

Terskelverdi: EØS terskelverdi er den terskel hvor oppdragsgiver plikter å foreta en 
europeisk kunngjøring av anskaffelsen i hele EUs indre marked. Nasjonal terskelverdi 
er den terskel hvor oppdragsgiver plikter å foreta en nasjonal anskaffelse. 
Terskelverdiene er bestemmende for hvilke prosedyreregler som gjelder i 
anskaffelsesregelverket. EØS terskelverdi justeres normalt annethvert år som følge av 
valutasvingninger.  
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1 INNLEDNING 

Grimstad kommune er en betydelig innkjøper. Historiske anskaffelser seneste år, alle tall 

(kr) er eksklusive merverdiavgift: 

ÅR 2016 2017 2018* 

Drift 213 498 030 217 915 008 150 684 884 

Investering 135 964 831 122 996 663 83 800 456 

Sum 349 462 861 340 911 671 234 485 340 

*) pr 27.09.2018 

Kilde: Daglig leder, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), e-post 27.09.2018. 

2 VISJON 

Grimstad kommune skal være en attraktiv kunde og samarbeidspartner som tar 

samfunnsansvar for å oppnå de beste betingelser i markedet. Anskaffelsene skal være 

preget av legalitet, tillit, innovasjon, etterprøvbarhet og forretningsmessighet.  

3 ANSKAFFELSESSTRATEGI 

Anskaffelsesstrategien er en viktig driver for å oppnå kommunes hovedmål. 

Strategidokumentet skal sette fokus på ønsket utvikling, mål og prioriterte 

satsningsområder innenfor anskaffelsesområdet. 

Hovedmål og delmål fremkommer av Innkjøpsreglementet. Flere av delmålene er utledet 

av lovbestemte plikter. 

Anskaffelsesstrategien nedenfor beskriver strategier og tiltak for å oppnå de enkelte 

delmålene. Strategiene og tilhørende tiltak gjelder i planperioden. Hvert tiltak er adressert 

med en arbeidsfordeling ut fra hvem som står nærmest å kunne gjennomføre tiltaket i 

linja: R=Rådmann og kommunalsjefer, I=Innkjøpsansvarlig, E=Enhetsleder.  

Tiltakene vil bli vurdert i forhold til måloppnåelse og status. Det benyttes fargede 

trafikklysindikatorer som uttrykk for nåsituasjonen. 

4 HOVEDMÅL 

 «Hovedmålet ved Grimstad kommunes anskaffelser er å sikre høy kvalitet og mest mulig 

tjenesteyting av hver offentlig forvaltet krone.»  

5 DELMÅL 

5.1 Ledelsesforankring 

«Grimstad kommunes ledelse skal være en aktiv pådriver og tilrettelegge for å sikre at 

anskaffelser i hele organisasjonen gjennomføres forsvarlig.» 
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5.1.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Bruker anskaffelsesregelverket til å realisere strategiske mål og ambisjoner som 

ikke kan produseres i egen organisasjon. 

 Skaper gode holdninger og ønsker aktiv etterlevelse av Innkjøpsreglement og 

anskaffelsesregelverket i organisasjon. 

 Sørger for å prioritere relevante anskaffelsesbehov i linjen gjennom ordinære årlig 

plan- og budsjettprosess.  

 Implementerer og vedlikeholder anskaffelsesstrategien fortløpende. 

5.1.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Anskaffelser og avtaleinngåelse gjøres planmessig med 
utgangspunkt i politiske vedtak, årshjul og vedtatt budsjett. 

 

   Ledere og relevante ansatte deltar i kommunens opplæringsprogram 
for anskaffelses- og innkjøpsrutiner som gjennomføres av 
Innkjøpsansvarlig. 

 

   Innkjøpsansvarlig gjennomfører halvårlige statusorienteringer til 
rådmannens ledergruppe på anskaffelsesområdet. 

 

5.2 Anskaffelsesregelverket 

«Alle anskaffelser skal gjennomføres i henhold til anskaffelsesloven, med forskrifter, og i 

henhold til kommunens Innkjøpsreglement.» 

5.2.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Minimaliserer risikoen ved gjennomføring av anskaffelser. 

 Har ledere med godt fokus på etterlevelse av Innkjøpsreglement og 

anskaffelsesregelverk som tar kontakt med Innkjøpsansvarlig før oppstart av 

anskaffelser. 

 Utnytter de positive markedsmulighetene i anskaffelsesregelverket for å dekke 

fremtidige behov. Behovene skal så langt det er mulig dekkes ved innovative 

løsninger. 

5.2.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten gjennomfører anskaffelser som ikke er kunngjøringspliktige 
på kvalitetssikrede konkurranse- og avtalevilkår godkjent av 
Innkjøpsansvarlig. Kontrakter tildeles på grunnlag av objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier. Habilitet avklares. 
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   Innkjøpsansvarlig gjennomfører kunngjøringspliktige anskaffelser ved 
bruk av fulldigitalisert anskaffelsessystem. Enheten deltar i 
utarbeidelse av kravspesifikasjonen. Habilitet avklares. 

 

5.3 Samfunnsansvar 

«Grimstad kommune skal være en samfunnsaktør som gjennom sine anskaffelser aktivt 

legger til rette for å sikre forsvarlig; miljø- og bærekraftig utvikling, etisk handel, forhindre 

sosial dumping, tilrettelegging og tilpasning av innkjøpene.» 

5.3.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger i våre 

anskaffelser. 

 Har etablert egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. 

 Ivaretar lov-, forskrift-, normer-, og vedtak, for miljø-, etisk handel-, og stiller 

minstekrav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter som etableres. 

5.3.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Etablere god internkontroll som sikrer ivaretakelse av grunnleggende 
menneskerettigheter i virksomheten. 

 

   Etablere gode rutiner for å unngå valg av produkter med skadelig 
miljøpåvirkning. Vi skal velge klimavennlige løsninger fremfor foreldet 
teknologi og ta hensyn til livsykluskostnader ved valg av løsninger. 

 

   Søke å stille kontraktskrav knyttet til miljø for avtaler med varighet 
mer enn ett år. Leverandørene skal uoppfordret igangsette arbeid 
med sikte på å oppnå en tredjeparts miljøsertifisering og uoppfordret 
rapportere til Oppdragsgiver. 

 

   Innta relevante bestemmelser fra Innkjøpsreglementet og 
anskaffelsesregelverket i konkurranse- og avtalevilkår for 
kunngjøringspliktige anskaffelser. 

 

5.4 Stordriftsfordeler 

«Grimstad kommunes anskaffelser skal i størst mulig grad ses under ett, slik at en 

oppnår optimale anskaffelsesbetingelser som følge av stort volum.» 

5.4.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Har avtaler med fokus på kommunens samlede behov på tvers av sektorer- og 

enheter. 

 Reduserer antall beslektede og parallelle avtaler i sektor-, enhet-, og avdeling. 
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5.4.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Standardiserer produkt- og tjenesteleveransene tvers av sektor og 
enheter på grunnlag av gode behovsavklaringer. 

 

   Halvårlig møte mellom kommunalsjefer og Innkjøpsansvarlig for å 
avklare og melde inn behov for nye rammeavtaler. Systematiseres og 
prioriteres. 

 

5.5 Kontraktsstrategi 

«Grimstad kommune skal arbeide aktivt for å få flere rammeavtaler og færre 

leverandører. Kommunen skal forvalte sin kontraktsportefølje aktivt.» 

5.5.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Minimalisere risikoen ved kontraktsoppfølging (høy risiko). 

 Videreutvikle rutiner for løpende avklaring av fremtidige behov i enhetene. 

 Vedlikeholder kontraktsarkiv (P360) og elektronisk avtaleadministrasjon. 

5.5.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten skal etablere forsvarlige kontrakts oppfølgingsrutiner i 
henhold til nasjonale krav-, retningslinjer-, og Innkjøpsreglementet. 

 

   Enheten skal etablere gode rutiner som sikrer at det til enhver tid 
benyttes lovlige avtaler for alle relevante fagområder i sin virksomhet. 

 

   Enheten skal etablere gode rutiner som sikrer at de avtaler enheten 
selv har inngått arkiveres i P360. Samtidig oversendes gjenpart av 
slike avtaler til Innkjøpsansvarlig for videre elektronisk 
avtaleadministrasjon.  

 

5.6 Universell utforming 

«Anskaffelser skal ivareta behovene for brukere med nedsatte funksjonsevner.» 

5.6.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Følger nasjonalt regelverk og retningslinjer for universell utforming. 

 Sørger for at alle anskaffelser som kan berøre personer med nedsatt 

funksjonsevne blir behandlet i relevante organ. 

 Følger kommunale retningslinjer og vedtak. 

5.6.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 
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   Enheten avklarer føringer og retningslinjer som skal gjelde for 
anskaffelsen. 

 

   Enheten sørger for at alle anskaffelser som gjelder ansattes fysiske 
arbeidsmiljø meldes opp til arbeidsmiljøutvalget (AMU) og eventuelle 
andre relevante organ. 

 

5.7 Etikk 

«Grimstad kommunes ansatte og folkevalgte skal følge kommunens «Etiske retningslinjer 

og varslingsplakat for Grimstad kommune». 

5.7.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Har ledere som følger kommunens etiske retningslinjer og målbærer gode etiske 

holdninger. 

 Sørger for at ansatte som treffer beslutninger er habile. 

 Skaper rom for etisk refleksjon. 

5.7.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten skal ha jevnlig fokus på kommunens etiske retningslinjer. 
 

 

   Etablere gode rutiner for håndtering av utfordringer knyttet til etikk ved 
kontraktsgjennomføringen. 

 

5.8 Lærlingeordningen 

«Grimstad kommune skal som en del av samfunnsoppdraget stille krav til at våre 

leverandører deltar i lærlingeordningen for bestemte fag så langt dette er mulig. Så langt 

det er mulig, skal det stilles krav til bruk av lærlinger i den enkelte kontrakt.»  

5.8.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Legger til rette for at kontraktene kan gjennomføres ved bruk av lærlinger. 

 Krever at leverandører er tilknyttet en lærlingordning i bestemte bransjer. 

 Gjennomfører anskaffelser som aktivt bidrar til å skape lærlingplasser. 

5.8.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten kontakter Innkjøpsansvarlig for avklaring av hvilke krav i 
anskaffelsesregelverket som gjelder for bruk av lærlinger i de enkelte 
fag. 

 

   Enheten avklarer eventuelle behov for lærlinger med fylkets 
opplæringsnemnd i de fag som anskaffelsen gjelder. 
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   Gjennomfører kunngjøringspliktige anskaffelser på konkurranse- og 
avtalevilkår som ivaretar lovbestemt plikt til å bruke lærlinger ved 
gjennomføring av kontrakter. 

 

5.9 Underleverandører 

 «Grimstad kommune skal som en del av samfunnsoppdraget søke å inngå kontrakter 

med leverandører som ikke benytter underleverandører med mer enn to ledd i direkte 

vertikal kjede under seg. Bruk av flere leverandørledd skal være saklig begrunnet.» 

5.9.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Har åpne, klare og tydelige avtaler som sikrer kontroll med hele leverandørkjeden. 

 Har gode rutiner for kontroll av leveranse og gjennomføring av kontrakten. 

5.9.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten gjennomfører anskaffelser som ikke er kunngjøringspliktige. 
Følge Innkjøpsreglementets bestemmelser. Benytte klare avtaler som 
sikrer revisjonsadgang. 

 

   Enheten skal etablere forsvarlige kontrakts oppfølgingsrutiner i 
henhold til nasjonale krav-, retningslinjer-, og Innkjøpsreglementet.  

 

5.10 Lønns- og arbeidsvilkår 

«Grimstad kommune skal stille krav til forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår hos våre 

leverandører.» 

5.10.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Følger lov-, avtale-, og hovedavtalens retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved 

kontraktsinngåelsene. 

 Har rutinemessig oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår ved kontraktsoppfølgingen. 

5.10.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Enheten gjennomfører anskaffelser som ikke er kunngjøringspliktige. 
Følge Innkjøpsreglementets bestemmelser. Benytte klare avtaler som 
sikrer revisjonsadgang. 

 

   Enheten skal etablere forsvarlige kontrakts oppfølgingsrutiner i 
henhold til nasjonale krav-, retningslinjer-, og Innkjøpsreglementet. 
Kople på HR ift lønns- og arbeidsvilkår. 
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5.11 E-handel 

«Grimstad kommune vil arbeide aktivt for å ta i bruk den nyeste og best tilgjengelige 

teknologien som kan være med på å forenkle ressursbruken ved anskaffelsene. Det 

forutsettes at teknologien gir klar kost/nytte effekt.» 

5.11.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Bruker tidsriktige og effektive verktøy for konkurranse, avtaleadministrasjon og 

bestilling. 

 Benytter fulldigitaliserte verktøy som følger lovbestemte krav. 

 Har verktøy som kommuniserer med flere digitale plattformer.  

5.11.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Videreutvikle konkurranse-gjennomføringsverktøyene og gradvis 
implementere e-handel.  

 

   Videreutvikle automatisk arkivering fra konkurranse-
gjennomføringsverktøyene til sak/arkiv P360. 

 

5.12 Antikorrupsjon 

«Grimstad kommune skal minimalisere risikoen for korrupsjon og mislighold ved sine 

anskaffelser.» 

5.12.1 Strategi 

Vi etterlever dette delmålet, når vi: 

 Har gode rutiner for; håndtering av habilitet, etablere gode rutiner for å forebygge-, 

avdekke-, og forhindre korrupsjon. 

 Har digitale verktøy som kommuniserer med flere plattformer.  

 Følger kommunens etiske retningslinjer og målbærer gode etiske holdninger. 

5.12.2 Tiltak 

Tiltak som bidrar til å gjennomføre delmålene. 

R I E Tiltak Status 

   Sikre løpende og gode arkivrutiner i hele organisasjonen. Ha gode og 
effektive rutiner for behandling av partsinnsyn og innsyn fra media. 

 

   Enheten skal etablere gode rutiner for internkontroll, se til at ansatte 
som treffer beslutninger er habile og ha jevnlig fokus på kommunens 
etiske retningslinjer. 
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6 RAPPORTERING 

Innkjøpsansvarlig gjennomfører halvårlige statusorienteringer til rådmannens 

ledergruppe på anskaffelsesområdet. Innkjøpsansvarlig tar initiativ til oppmelding av 

saken. Vurdering og fastsettelse av status gjøres i rådmannens ledergruppe. 

7 REVISJON 

Anskaffelsesstrategien revideres hvert halvår i planperioden. 

Saksbehandler Versjon Godkjent i RL 

Øyvind Takle, Innkjøpsansvarlig V.1.1 20.02.2012 

Øyvind Takle, Innkjøpsansvarlig V.1.2 22.10.2018 
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Arkivsak-dok. 19/02978-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport 2018 Kemneren i Grimstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar årsrapport 2018 for kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt i 

skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. 

 

Grimstad og Lillesand kommune opprettet 01.09.2006 et felles skatteoppkreverkontor. Fra 01.01.2015 ble 

samarbeidet utvidet til et administrativt vertskommunesamarbeid med Grimstad som vertskommune. 

Årsrapporten fra kemneren er derfor en felles rapport for begge kommunene. Kemnerkontoret er 

samlokalisert med skattekontoret og Interkommunal arbeidsgiverkontroll. 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til virksomhetsstyring og faglig underlagt skatteetaten. Kemnerkontoret 

består av 4,1 årsverk, i tillegg brukes det 1,5 årsverk på innkreving av kommunale eiendomsavgifter og 

andre kommunale krav for Grimstad kommune. Etter kemneren sin vurdering har kontoret en 

minimumsbemanning i forhold til å kunne opprettholde en tilfredsstillende kvalitet i oppgaveløsningen. 

Kemneren finner allikevel bemanningssituasjonen forsvarlig. Dette begrunnes i at staben består av høyt 

kvalifiserte og effektive medarbeidere som behersker oppgavene godt og arbeider rasjonelt. Grunnet en 

beskjeden bemanning skriver kemneren at man er sårbare ved sykdom eller om nøkkelpersoner skulle 

slutte. 

 

Årsrapporten viser en nedgang i skatteinntektene for Grimstad kommune (kommunens andel) fra 2017 til 

2018 på 8,7 % som utgjør 60,6 millioner kroner. I 2017 hadde kommunen en vekst på 15,5 % og den 

kommunen i landet med størst skattevekst. Hovedforklaringen på nedgangen er et fravær av store 

enkeltskattytere som man hadde i 2017. I budsjettet for 2018 hadde Grimstad kommune tatt høyde for at 

2017 var et ekstraordinært år og budsjettert 2018 med en skatteinngang på kr. 640,9 millioner kroner, 

mens skatteinngangen ble 637,2 millioner kroner som er 3,6 millioner kroner mindre enn budsjettert 
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Kemneren blir målt på innfordringens effektivitet og hvor Skatt Sør setter resultatkravene for 2018. 

Resultatkravene er basert på tidligere års resultater for innfordringen og Grimstad kommune. For 

Grimstad kommune sin del er kemneren fornøyd med resultat hvor flere av kravene er innfridd og 

kemneren er spesielt fornøyd med resultat for restskatt for personlige skatteytere. 

 

Skatteoppkreveren i Grimstad er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som er 

lokalisert i Grimstad. Det ble i 2018 gjennomført 45 kontroller som utgjør 5,1 % antall leverandører av 

lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 

2018 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder: 

- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at skatteoppkreverfunksjonen har 

utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende Skatteetatens kontrollrapport 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune er vedlagt saken. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra kemneren i Grimstad kommune, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport Kemneren i Grimstad og Lillesand 2018 

- Kontrollutvalg 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune 
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Bjarne Holtan Møller 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  47040591 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5276672 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Grimstad kommune 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Grimstad 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Grimstad og Lillesand 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
5,3 5,1 5,3 

 
Antall årsverk for 2018 inkluderer kjøp av 1,2 årsverk av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. For 
årene 2017 og 2016 var det henholdsvis 1 og 1,2 årsverk.  
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Grimstad kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 2 483 711 878 og utestående restanser2 på kr 24 059 133, herav berostilte krav 
på kr 890 920. 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Grimstad kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 97,00 99,63 99,37 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,92 99,94 99,87 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,50 99,89 99,85 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,17 99,87 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 98,88 97,90 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,88 99,80 99,75 99,84 
 
Skatteoppkrever har i sin årsrapport opplyst at manglende måloppnåelse på forskuddsskatt upersonlige 
skattytere 2017 i all hovedsak skyldes et selskap der forskuddsskatten trolig er feil. Saken følges opp.  
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Grimstad kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

889 45 45 5,1 5,2 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 
 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte  
29. januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill. 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
Avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 

 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
Kopi til: 
Skatteoppkreveren for Grimstad kommune 
Kontrollutvalget for Grimstad kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Grimstad kommune 
Riksrevisjonen 

   
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Arkivsak-dok. 16/05401-31 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Vurdering av henvendelse "Klage på forvaltning og vedtak" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser henvendelsen til å falle utenfor mandatet til kontrollutvalget og vil ikke ytterligere 

behandle saken. Sekretariatet bes svare ut henvendelsen.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Ragnhild Tønnesøl 20.01.2019 vedrørende klage på 

forvaltning og vedtak i en byggesak. Kontrollutvalget ble forelagt henvendelsen i møte 07.02.2019 sak 

7/19 (Eventuelt) pkt. 1 Innkommen post. Utvalget diskuterte henvendelsen i møtet. Kontrollutvalget ba 

sekretariatet undersøke saken til neste møte og komme tilbake med en vurdering av om dette er en sak for 

kontrollutvalget. Sekretariatet anser det som hensiktsmessig å skriftliggjøre vurderingen og momentene i 

den og utvalget får derfor en sak hvor man kan ta stilling til henvendelsen. 

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat.  I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig 

risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Det er kun lovverket eller 

kommunestyrets som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver og saker. Kontrollutvalget kan selv ta 

initiativ til saker som man anser som relevante. Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra 

innbyggere eller andre aktører. 

  

Ved henvendelser må utvalget vurdere om saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og mandat. 

Kontrollutvalget er ikke er klageorgan og behandler ikke klager på vedtak som har vært til administrativ 

behandling eller hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i 

kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningslovens regler. For klager på enkeltvedtak er det 

klagenemnder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som er klageinstans. I siste instans kan 

saker klages inn til Sivilombudsmannen, men uttalelsene er rådgivende og omgjør ikke forvaltningens 

vedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den 

kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er 

underlagt. Fokuset bør være på kontroll av systemet 

 

Saksopplysninger: 
Tønnesøl skriver i sin henvendelse at hun er sterkt kritisk til saksbehandlingen og utfallet av saken. Hun 

ønsker «derfor å bringe dette opp i Kontrollutvalget for vurdering og hjelp i en sak der Grimstad 

kommune har forringet min adkomst, verdi på eiendom og mulighet til å påklage vedtaket.» Hun ber 

videre om «hjelp til å få min hele lovmessige vei samt klage på Grimstad kommunes forvaltning i saken.» 
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Tønnesøl skriver at naboen har oppført en veranda som har redusert kjørbar adkomst til hennes hus fra 3m 

til ca. 2,5 m bredde da veranda er 2,55 m over bakken når den går utover veien. Det henvises til at 

verandaen medfører redusert adkomst til bolig og redusert verdi av eiendommen. Videre henvises til et 

administrativt vedtak datert 08.06.18 der Grimstad kommune anser overtredelsen ved oppføring av 

verandaen hos naboen av mindre betydning. I henhold til plan og bygningsloven § 32-1 kan 

bygningsmyndighetene unnlate å forfølge mindre overtredelser og beslutningen om dette ikke er et 

enkeltvedtak med påfølgende klagerettigheter. Tønnesøl skal ha levert en klage på verandaen til 

bygningsmyndighetene 26.10.2016 og fått svar fra Grimstad kommune 13.12.2017 og kommunen hadde 

da skrevet til nabo/tiltakshaver. Tønnesøl skal ikke ha hørt noe mer fra kommunen før 12.06.2018 da hun 

var på rådhuset for et annet ærend. Hun skal juni 2018 sendt e-post til Teknisk utvalg om saken uten at 

dette har ført til noen behandling i utvalget. 

 

Grimstad kommune skriver i brev av 08.06.2018 av det har vært gjennomført en befaring i saken og at det 

er blitt oppført en veranda hvor det ene hjørnet går ca. 20-30 cm ut i veien, over bakken. Videre skriver 

kommunen at ifølge kartet ligger den regulerte veien lenger ut enn den opprinnelige veien, og verandaen 

vil derfor nesten ikke komme ut på den regulerte veien. Når det gjelder tilgangen for utrykningskjøretøy 

så vil de kunne stå på veien nedenfor. 

 

Plan- og bygningsloven §32-1 sier: 

«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om 

dette er ikke enkeltvedtak». 

 

Konsekvensen av siste setning er at det ikke er mulig å klage på beslutningen slik forvaltningsloven ellers 

gir mulighet for ved enkeltvedtak. Videre står det i brevet fra kommunen av 08.06.2018 at brudd på regler 

gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven alltid er kritikkverdig, men at man ikke kan se denne 

saken aktualiserer aspekter som tilsier at overtredelsene er vesentlige og det kan videre stilles spørsmål 

ved om tiltakene er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Dette må ifølge kommunen anses som et 

vesentlig moment som taler for at overtredelsene er av «mindre betydning». Avslutningsvis i brevet står 

det at kommunen anser at de anførte forholdene fra Tønnesøl er av mindre betydning og ikke vil forfølge 

dette videre 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen forutsetning for å vurdere om naboens veranda eller Grimstad kommune sin 

saksbehandling medfører forringelse av eiendomsverdien, adkomsten og veiretten til Tønnesøl. Dette er 

faglige vurderinger som etter sekretariatets mening faller utenfor kontrollutvalgets mandat å ta stilling til. 

Kontrollutvalget skal ikke vurdere hensiktsmessigheten av vedtak eller overprøve enkeltvedtak. Nå er 

ikke kommunens beslutning om at tiltaket er av mindre betydning å regne som et enkeltvedtak, men vil 

bygge på den samme forutsetningen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve faglige vurderinger gjort i 

enkeltsaker. Sekretariatet er derfor av den oppfatning at man i liten grad kan bistå Tønnesøl i hennes 

klage til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ikke myndighet å avgjøre veiretten eller klager på 

saksbehandlingen av enkeltsaker, men skal føre kontroll på systemnivå. 

 

Sekretariatet vil allikevel fremheve at Tønnesøl klaget 26.10.2016 til Grimstad kommune og fikk en 

bekreftelse fra postmottak at e-posten var mottatt 28.10.2016. Hun etterlyste en tilbakemelding 

29.06.2017 og skal ha fått en ny bekreftelse på at e-posten var mottatt og registrert fra postmottak. 

13.12.2017 mottar Tønnesøl kopi av brev sendt til tiltakshaver og saken blir avgjort av kommunen juni 

2018. Det har dermed tatt over 1 år før kommunen starter sine undersøkelser og 1 år og 7 måneder for 

man konkluderer i saken. Det er ikke noe som tyder på at oppfølgingen var så arbeidskrevende at det 

krever så lang saksbehandlingstid for en ulovlighet av mindre betydning. Kontrollutvalget har de siste 

årene fulgt opp internkontrollen og ulovlighetsoppfølgingen til byggesaksavdelingen. I den anledning har 

det blant annet kommet frem at byggesaksenheten har vært presset på ressurser. Tilsyn og 

ulovlighetsoppfølgingen har blitt nedprioritert for å utføre øvrige lovpålagte oppgaver. Sekretariatet har 

stilt noen spørsmål til byggesak vedrørende saksbehandlingstiden. Svarene foreligger ikke ved utsending 

av sakspapirene og vil bli referert i møtet. 
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Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ikke ytterligere behandle henvendelsen til Tønnesøl, men tar 

med seg de punktene om saksbehandlingstid til oppfølgingen av internkontrollen i byggesaksavdelingen 

som er planlagt i oktobermøtet 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse av 20.01.2019 
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Arkivsak-dok. 19/03891-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 - 

Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2019 kjent for kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i Kristiansand, 

Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte 

statlige tilsyn med kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst 

mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 som viser aktuelle tilsyn for Grimstad kommune 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

Fevik bofellesskap Vold og trusler Helse og sosial Arbeidstilsynet Februar 

Markveien bofellesskap Vold og trusler Helse og sosial Arbeidstilsynet Mars 

Skole og barnehage Psykososialt miljø – 
rutiner og 
regeletterlevelse 

Utdanning/oppvekst Aust-Agder 
Revisjon IKS 

Vår 2019 

Grimstad kommune Kommunal 
beredskapsplikt 

Beredskap Fylkesmannen Mai 2019 

Grimstad kommune  LOT BV-sos Helse og sosial Fylkesmannen Uke 38 

Grimstad kommune – 
Ekelunden 

Rus-psykisk helse Helse og sosial Fylkesmannen Uke 10 
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Vannverk Prøvetakingsplan - 
Drikkevann 

Drikkevann/Teknisk Mattilsynet Oktober 
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Arkivsak-dok. 19/03557-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget 

 

 

 

Vedlegg:  

- Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 
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Temark 

Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2018 

Grimstad kommune 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende 

tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å 

velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Kommuneloven krever at minst ett av 

medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik 

at dette gjelder ved konstituering. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i 

egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget.  

Kontrollutvalgets medlemmer 2018 

Medlemmer 

Gunnar Topland (H), leder 

Tore Fredvig Erichsen (Frp), nestleder 

Hege Bjerke Erlandsen (H), medlem 

Eli Skaiaa (Krf), medlem 

Jarle Christiansen (Ap), medlem 

 

Varamedlemmer 2018 

Varamedlemmer for H, Frp Varamedlemmer for Ap, Krf, V, SP 

Laci Hege Laszlo (Frp) Anne Mo Grimdalen (V) 

Torkel Stana (H) Anne Kari Mentzoni (Ap) 

Tårån Haugstøl (Frp) Teodor Teistedal (Krf) 

Per Martin Strand (H) Lars Magne Tønnesøl (Sp) 

Per Øyvind Erlandsen (H)  

 

 



12/19 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 - 19/03557-1 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 : Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018

Side 2 av 10 
 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 

forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ 

som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret. 

Kommunelovens § 77 slår fast: 

 

”4.  Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

Fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn. Dette er viktige samlinger for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale 

konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer i 2018. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. 

Kontrollutvalget har vært tilstede og deltatt på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse og høst og 

vårkonferansene til sekretariatet. 
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.2014 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-

Agder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 

åtte ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Sander Haga Ask. 

Sekretariatet utreder saker, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

 

6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Aust Agder 

Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 kommuner og fylkeskommunen i Aust-

Agder. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

for kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke. Hovedrevisor for Grimstad kommune er Elin 

Slåtten Sollid.  

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 

derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar overfor revisjonen ved at revisor fast 

orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet. Revisor har i 2018 i tråd 

med god revisjonsskikk lagt frem sin uavhengighetserklæring og presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for 2018.  

 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av 

kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av 

sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende 
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Beskrivelse: Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse m.v.  87 000 34 404 

Litteratur, abonnement 2 000 1 275 

Servering/Matvarer 5 000 2 678 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 60 000 58 820 

Kontrolltjenester  100 000 305 417 

Sum KU 254 000 402 594 

Kjøp fra IKS   

Sekretariat 225 000 219 200 

Revisjon 2 157 000 2 155 000 

Sum kontrollvirksomhet 2 636 000 2 776 794 

 

Regnskapet for 2018 viser et totalt merforbruk på kr. 140 794. Merforbruket er forventet og 

skyldes arbeidet med saken om kjøp av helsetjenester og gjennomføring av kommunestyrets 

vedtak om analyse av e-poster. Kostnader knyttet til dette ligger på posten «Kontrolltjenester» 

og inneholder også kostnader knyttet til innhenting av juridisk vurdering av mulighetene for å 

kreve usladdet versjon av en presentasjon holdt av PwC.  Denne posten har dermed et 

merforbruk på kr. 205 417. Posten Møtegodtgjørelse har hatt en mindreforbruk på kr. 52 596 og 

det skyldes flere forhold som f. eks. enkelte medlemmer ikke har rapportert inn møtene sine og 

leders faste godtgjørelse er ført på kommunestyrets møtegodtgjørelse. Realiteten er at utgiftene 

har vært større enn det som fremgår av regnskapet til kontrollutvalget. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 8 møter og behandlet 58 saker. Dette er en økning fra 55 

saker i 2017 og 44 saker i 2016. Det har for kontrollutvalget vært nok et krevende år med høy 

arbeidsintensitet. Saken om innkjøp av helsetjenester har som i 2016 og 2017 krevd mye tid og 

ressurser. Det har i 2018 blitt avholdt et ekstra kontrollutvalgsmøte mot de planlagte 7 møtene. 

Siden kontrollutvalget både i 2016 og 2017 måtte gjennomføre ekstramøter ble det i 2018 

planlagt med 7 møter i året.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013. Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens 

og sekretariatets hjemmeside. 

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. 
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Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Saken om kjøp 

av helsetjenester har gitt et stort mediefokus på kontrollutvalget og pressen har vært tilstede på 

de fleste møtene i 2018. Flere av kontrollutvalgets møter er også blitt streamet direkte på 

internett. Rådmannen samt representanter for rådmannen har deltatt på flere av utvalgets 

møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.  

Det er viktig med en god kommunikasjon mellom kommunestyret og kontrollutvalget. 

Ordføreren har en sentral rolle i denne kommunikasjonen og har deltatt i flere av 

kontrollutvalgets møter gjennom året. Dette er med på å styrke og fremheve kontrollutvalget 

som kommunestyrets kontrollorgan ovenfor administrasjonen.  

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 

eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra 

andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11.  

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken – sluttrapport 

- Skolemiljøet i Grimstadskolen 

- Orientering om leverandørkontrolloppdraget og håndtering av varslinger 

- Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune 

- Orientering om håndteringen av varslingssak 

- Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken 

- Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere mobbesaker 

- Orientering om sikring av personopplysninger og hvordan hindre datasnoking 

- Tilsyn med tjenester med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser 

- Årsrapport kemneren i Grimstad kommune 2017 

- Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

- Forvaltningsrevisjon Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg 

- Årsregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Årsregnskap 2017 Grimstad kulturhus KF 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 

- Prosjektplan forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage 

- Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 

- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 

- Forum for kontroll og tilsyn – Medlemskap 

- Anmeldelse av mulige straffbare forhold 

- Orientering om første tertialrapport 2018 
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- Orientering om internkontroll i Grimstad kommune 

- Valg av neste selskapskontroll 

- Politisk deltakelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelser 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

- Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen 

- Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Grimstad kommune 

- Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren 

- Orientering om 2. tertialrapport 2018 

- Internkontrollen i Grimstad kommune 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Grimstad kommune 

- Orientering om faktaundersøkelse i klagesak 18/908 

- Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år 

- Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune 

- Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft 

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

- Møte- og arbeidsplan 2019 Grimstad kontrollutvalg 

- Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding 

- Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken 

- Orientering fra varsler i innkjøpssaken 

- Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av kommunestyrets vedtak 

- Kjøp av lysanlegg Levermyr stadion 

- Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Revisjonen avgir en revisjonsberetning av de kommunale foretakene og kommunens årsregnskap 

til kontrollutvalget. I tillegg til avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i 

møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. Hovedrevisor har presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for kontrollutvalget. Kontrollutvalget har gitt utrykk for at det 

gjøres mye godt arbeid innenfor området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten 

revisjonen løser oppdraget på.  
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10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i 2016 en ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 

Aust-Agder Revisjon IKS utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon basert på en 

overordnet analyse av kommunen. Som følge av kommunestyrets vedtak i sak PS 17/13 ble 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Varsling og ytringsklimaet blant ansatte og ledere i Grimstad 

kommune lagt inn i Plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget fikk rapporten til behandling i 

sitt møte 07.09.2017. I rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger til Grimstad 

kommune: 

- «Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og 

utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne 

forventninger til ytringsfrihet og sunn varslingskultur  

- Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av 

kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til 

opplevelsen av å si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje  

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med 

kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om 

dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte 
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kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad kommune 

understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem som har gjort 

seg kjent med disse og hvem som ikke har» 

 

I tråd med vedtaket i saken ble rapporten fulgt opp av kontrollutvalget i 2018. Rådmannen 

orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen i møtet 25.10.2018 og 06.12.2018. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

Kontrollutvalget ber om jevnlig oppdatering fra både rådmann og representanter for de ansatte 

om hvordan varslings- og ytringsklima oppleves fremover.» 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 25.10.2017 å starte forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettering 

og økonomistyring i helse og omsorg. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i 

kontrollutvalget 23.04.2018. Rapporten hadde følgende problemstillinger: 

- Hvordan utarbeides årsbudsjett for helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune og er 

budsjetteringsprosessen organisert på en slik måte at den danner grunnlag for 

tilfredsstillende økonomistyring? 

- Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen 

helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har tilstrekkelig 

kompetanse for å ivareta dette ansvaret? 

Revisjonen leverte en grundig og god rapport som ga flere anbefalinger til kommunen 

- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske 

styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre realistisk 

budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at administrasjonen etablerer et 

mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet i 

budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte.  

 

- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad kommune 

etablerer tilstrekkelig rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende 

årsverksstyring, hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som 

minimum bør fremgå.  

 

- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering av 

dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av 

internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet.  

 

Kontrollutvalget og kommunestyret vedtok enstemmig at rådmannen skulle følge opp 

anbefalingene i rapporten og skriftlig rapportere tilbake til kontrollutvalget i deres møte innen 

juni 2019. 
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I møtet 23.04.2018 behandlet kontrollutvalget prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen 

Psykososialt miljø i skole og barnehage. Kontrollutvalget vedtok den foreliggende prosjektplanen 

med følgende problemstillinger: 

1. Har skolene og barnehagene i Grimstad kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et trygt 

og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere 

krenkende atferd. 

2. Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

3. Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger det 

dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens bestemmelser 

om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

Kontrollutvalget vil få rapporten fra selskapskontrollen til behandling i løpet av 2019. 

 
 

 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. I den vedtatte plan for 

selskapskontroll 2016-2019 er følgende prosjekter prioritert: 

- Grimstad eiendomsutvikling AS 
- Konsesjonskraft IKS 
- Kommunens overordnede eierskap og eierstyring 

 

Kontrollutvalget behandlet og vedtok i sitt møte 25.10.2018 prosjektplanen for en 

selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. Prosjektet vil bli gjennomført som et fellesprosjekt med 

kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene. Selskapskontrollen har følgende problemstillinger 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles 

i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som 

ligger til grunn? 

Rapport fra selskapskontrollen er forventet til behandling innen sommeren 2019. 

 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 

Ved å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 

oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Grimstad, 14. mars 2018 

 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Leder         Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00143-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 14.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 19/00144-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 14.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker/Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret 

a. Formannskap sak 19/17 – Fradelingssak 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 

 

 

 

Vedlegg:  

- Formannskap sak 19/17 - Fradelingssak 
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