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Forord 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen 

Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 04.06.2019 saksnummer 17/19 bestilling 

av forvaltningsrevisjon «Offentlige anskaffelser». Denne rapporten oppsummerer resultatene 

fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst.  

 

 

Bodø, den 07.05.2020 

 

Bjørn Vegard Gamst 

ansvarlig forvaltningsrevisor  
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Sammendrag 

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom virksomhetens 

behandling av området offentlig anskaffelse.  Formålet har vært å belyse om Fauske 

kommune overholder regelverket på området. 

Ved undersøkelsen forsøker vi å besvare følgende problemstilling: 

«I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervjuer. 

Revisor har satt inn mest ressurser på kommunens evne til å sørge for etterprøvbarhet 

ettersom dette er et prinsipp som stadig viser seg å være krevende å oppfylle. Hva gjelder 

virksomhetens gjennomføring av anskaffelsesprosesser har vi derfor bare dannet oss et 

oversiktsbilde. 

Organiseringen av innkjøp er etter revisors vurdering godt tilpasset kommunens behov.  

Bruken av Ajour og dette innkjøpsverktøyets system ivaretar mange av de grunnleggende 

prinsippene for offentlig anskaffelse (OA). Konkurransegrunnlagene revisor har gått gjennom 

er utførlige og vil slik revisor ser det gi stor grad av forutberegnelighet. Vi ser også at det 

anvendes betydelig større ressurser på store anskaffelser enn små. Dette tydeliggjør at de som 

arbeider med anskaffelsene forholder seg til forholdsmessighetsprinsippet. 

 

Kommunens anvendelse av innkjøpskonsulent ser ut til være en god løsning og kan trolig gi 

litt ekstra tyngde til de valgene som tas innkjøpsfaglig i kommunen. 

Fauske kommune viser gjennom de dokumentene de har fremlagt for revisor at deres 

anskaffelsesprosesser i stor grad er gode og følger kravene i lov og forskrift. De har en 

Innkjøpsveileder som er oppdatert og dekker de viktigste delene av regelverket. De 

intervjuede gir inntrykk av at veilederen følges opp. Noe som også gjenspeiler seg i sakene. 

Revisor har tatt tolv stikkprøver fra de siste tre årene med anskaffelser 2017-2019.  
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Ved gjennomgang av disse har revisor sett at det forkommer at dokumenter mangler. Dette 

handler nok om at de har flere systemer for lagring av dokumenter. Manglene kan derfor ha 

årsak i at ikke alle dokumentene finner veien til Websak som er hovedsystemet. Det viser seg 

også at det ikke ser ut til å være noen gjennomgående mappestruktur i saksmappene til 

anskaffelsessakene. 

De intervjuede gir uttrykk av å være kjent med Fauske kommunes etiske retningslinjer. Og er 

kjent med behovet for å vurdere habilitet. Det fremgår imidlertid ikke av de etiske 

retningslinjene hvordan habilitetsvurderingen skal gjennomføres rent praktisk. 

Habilitetsvurderingen er ikke dokumentert i noen av anskaffelsessakene revisor har gått 

gjennom. Revisor mener at dokumentering av habilitetsvurderingen vil kunne både forebygge 

inhabilitet å øke tilliten til kommunen ved spørsmål utenfra. 

Fauske kommunes bruk av Ajour i alle innkjøpssaker vil kunne være med på å identifisere 

habilitet ved at saksbehandler alltid vil kunne identifiseres. 

 

Konklusjon: 

Fauske kommune følger i stor grad regelverket om offentlige anskaffelser.  

Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer brudd på lovgivningen. 
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1 Innledning 

Ved behandling av lov om offentlige anskaffelser påpekte Stortinget at det er viktig at all 

offentlig ressursbruk skal fremme det offentliges måloppnåelse. Man skal opptre ansvarlig, 

slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig 

måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Dette gjelder for alle innkjøp etter 

lov om offentlig anskaffelse. For anskaffelser over kr 100.000,- gjelder de grunnleggende 

prinsippene. 

«Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra 

til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme 

effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik 

at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At 

anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. 

konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. 

 

Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper har forskjellig opphav. Dels springer de 

ut av EØS-avtalens regler om de fire friheter, dels er de forankret i anskaffelsesdirektivene. 

Det norske regelverket er derfor i all hovedsak bygget på prinsipper som gjelder etter EØS-

avtalen, anskaffelsesdirektivene og forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig 

saksbehandling. 

 

De grunnleggende prinsippene har i hovedsak to funksjoner. For det første kan de danne 

selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for oppdragsgivere og leverandører. Både EU 

domstolen, norske domstoler og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en 

rekke saker utledet nærmere rettigheter og plikter fra prinsippene. For det andre fungerer de 

grunnleggende prinsippene som momenter ved tolkningen av enkeltbestemmelser i 

anskaffelsesregelverket.» 

 

Hentet fra: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2017, kapittel 7. 
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2 Formål, problemstilling og avgrensninger 

2.1 Formål 

Formålet med prosjektet er belyse om Fauske kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, 

følger regelverket og egne rutiner ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen. I tillegg 

har vi sett på om Fauske kommune har rutiner for å ivareta habilitetsutfordringer. 

 

2.2 Problemstilling 

Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 

 

«I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

 

2.3 Avgrensninger 

Prosjektet er avgrenset mot anskaffelser som faller inn under Samordnede innkjøp i Nordland 

(SIIN). 
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3 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer: 

 

- Innkjøpsansvarlig for Fauske kommune 

- Kommunalleder eiendom 

- Leder for vei, vann og avløp 

- Enhetsleder for plan og utvikling 

 

I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått diverse skriftlig dokumentasjon. 

Undersøkelsen retter seg mot perioden 2017-2019. 

 

Vi har i det videre valgt å besvare problemstillingen ved å belyse hvordan virksomheten 

forholder seg til de fem prinsippene regelverket om offentlige anskaffelser bygger på. 

 

Vi vil også se på i hvilken grad virksomheten ivaretar dokumentasjonsplikten. 

I denne delen har vi tatt et tilfeldig utplukk av tolv anskaffelsessaker (2017-2019) fordelt på 

de tre anskaffelsesnivåene. Disse er gjennomgått for å undersøke om de dokumentene våre 

kriterier krever skal være dokumentert, er dokumentert i saksmappene. 

 

Til slutt vil vi kort redegjøre for anskaffelsespersonalets forhold til habilitet. 

 

Revisjonen legger til grunn at de innhentede fakta er tilstrekkelige til å svare ut 

problemstillingene. 

 

Alle faktaopplysninger er verifisert av Innkjøpsansvarlig og Kommunallederen for eiendom. 

Kommunallederen for eiendom ettersendte ved verifiseringen seks dokumenter som manglet i 

saksmappene revisor kopierte fra en minnepenn. Kommunallederen mener disse seks 
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dokumentene lå på minnepennen. Det er ikke korrigert for dette da revisor legger til grunn at 

det ikke ville fått betydning for konklusjonen. 
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4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den 

funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt 

sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av 

revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I 

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Lov om offentlige anskaffelser 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

• Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser 

• Kommunens egne rutiner for behandling av offentlige anskaffelser 

• Kommunens etiske retningslinjer 

 

For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier. 

 

1. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 

a. Fauske kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i 

forskriften og dokumentere vurderingen. 

b. Fauske kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 

anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-. 

c. Fauske kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-. 
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d. Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve 

egenerklæringsskjema og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av 

kontrakten. 

e. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med 

anslått verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin1. 

f. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med 

anslått verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED2. 

g. Fauske kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

h. Fauske kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket 

om offentlig anskaffelser (OA). 

i. Fauske kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

j. Fauske kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser (OA). 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere 

regelverket om habilitet. 

a. Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og 

avhjelpe tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan 

identifiseres i anskaffelsesprosessen. 

 

 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene ligger som vedlegg II til denne rapporten.  

 

 

 

 

 

 
1 Den nasjonale databasen for kunngjøring av anbudskonkurranser 
2 Den Europeiske databasen for kunngjøring av anbidskonkurranser 
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5 Fakta og Vurderinger 

 

1. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper 

om konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet.  
 

5.1 Fauske kommunes organisering av OA3 

Fauske kommune benytter etter det alle de intervjuede forteller innkjøpsverktøyet «Ajour 

innkjøp» (Ajour) for alle sine innkjøp. 

Ajour er en innkjøpsportal som er utviklet av Aksess Innkjøp AS. De har siden 2008 jobbet 

med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på 

digitalisering. 

Det hele startet med at selskapet vant en konkurranse, og skulle med Bodø kommune som 

vertskommune utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt innkjøpssamarbeid i 

Salten. I dag er det 21 kommuner med i samarbeidet, og samarbeidet har fra 2018 endret navn 

til Samordna Innkjøp i Nordland. 

Aksess Innkjøp AS forteller på sine nettsider at de har opparbeidet seg en lang og bred 

erfaring med kunnskap om suksess og risikofaktorene ved implementering av digitale 

innkjøpsløsninger i over 10 år.  

De skriver videre at innkjøpsportalen i dag er en fullverdig innkjøpsløsning som dekker alle 

steg fra utlysning til og med handel. 19. mars 2020 la Aksess Innkjøp ut på sin facebookside 

at de var blitt kjøpt opp av Mercell-gruppen. 

 

 
3 Offentlige anskaffelser 
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Innkjøpsansvarlig forklarer at Fauske kommune er en del av Samordnet Innkjøp i Nordland 

(SIIN). De leverer inn sine ønsker og krav til vertskommunekontoret i Bodø og benytter de 

samordnede avtalene inngått gjennom SIIN. Alt dette skjer gjennom Ajour. 

Innkjøpsansvarlig har på forespørsel levert en oversikt med ca. 100 navngitte ansatte i Fauske 

kommune som er «bestillere» og kan gjøre innkjøp på inngåtte avtaler i Ajour. Noen få har 

også opplæring i KGV verktøyet4 (KGV). Disse kan gjennomføre konkurranser opp til 

nasjonal terskelverdi (kr 1.3 mill.eks. mva. 2019). Innkjøpsansvarlig forklarer at det bare er 

en håndfull personer som har tilgang og opplæring til å gjennomføre slike konkurranser. De 

øvrige har tilbud om å benytte Innkjøpsansvarlig til å kjøre anbudsprosessene i KGV. Han 

kjører ca. 20 anskaffelser i året under nasjonal terskelverdi. Over nasjonal terskelverdi har 

han ca. 2-3 anskaffelser i året. Over nasjonal terskelverdi er det bare Innkjøpsansvarlig selv 

som har kompetanse og gjør anskaffelser. Disse anskaffelsene gjøres også gjennom KGV. 

Organiseringen av innkjøpspersonalet hentet fra Fauske kommunes innkjøpsveileder: 

 

 
4 KGV er et verktøy innenfor innkjøpsportalen «Ajour» som benyttes for å kjøre anbudskonkurranser 

SIIN

Vertskommune Bodø

Fauske 
kommune
Innkjøpsansvarlig

Enheter

Bestiller

Enheter

Innkjøper

Andre 
medl.kommuner

Innkjøpsansvarlig

Styringsgruppe
Rådmenn kommunene
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Innkjøpssjefen i Bodø er delegert fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og inngå bindende 

rammeavtaler på vegne av medlemskommunene i SIIN. Fauske kommunes egen 

innkjøpsansvarlig har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer på vegne av egen 

kommune. Innkjøperne har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer, men kjøp 

over nasjonal terskelverdi (1.3 mill. eks. mva.) skal kvalitetssikres av 

Innkjøpsansvarlig/innkjøpskonsulent. Bestillerne har fullmakt til å foreta et hvert kjøp 

gjennom inngåtte rammeavtaler, og gjennomføre konkurranser/direkteanskaffelser under kr 

100.000,- eks. mva. Innkjøp over 100.000,- skal dermed kvalitetssikres av Innkjøpsansvarlig. 

Eiendomsavdelingen gjennomfører sine anskaffelser selv, men bruker i all hovedsak 

Innkjøpsservice AS5 (Innkjøpsservice) som innkjøpskonsulent.  

Avdeling for vei, vann og avløp benytter i henhold til Lederen for vei, vann og avløp 

Innkjøpsansvarlig til å utføre noen mindre anskaffelser og Innkjøpsservice på større 

anskaffelser. Det aller meste de trenger bestiller de gjennom rammeavtalene som er inngått av 

SIIN (Samordnede innkjøp i Nordland).  

Innkjøpsansvarlig legger til grunn at ansvarsfordelingen for innkjøp framgår av 

Innkjøpsveilederen. Og at det er avdelingslederne som har ansvar for innkjøp på hver sine 

avdelinger. De andre intervjuede avdelingslederne har den samme forståelsen. 

Avdelingslederne må dermed selv vurdere egen kompetanse og bistandsbehov opp mot de 

innkjøpene de må gjennomføre. 

Etter det Innkjøpsansvarlig forteller har Fauske ingen saker hvor de er blitt dømt for brudd på 

regelverket, noe som han mener gir en viss pekepinn på at de ordner dette med OA på en 

relativt god måte. 

  

 
5 Innkjøpsservice AS er en advokatvirksomhet som bistår det offentlige og private bedrifter med å gjennomføre   

og kvalitetssikre sine innkjøp. 
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5.2 Innkjøpsveilederen 

Fauske kommune har en innkjøpsveileder som var oppdatert så sent som 09.08.19. 

Veilederen består av 15 kapitler. De seks første kapitlene består av mer grunnleggende mål, 

strategi og organisering av kommunens arbeid med OA. Mens de ni siste kapitlene består av 

metode og regler/rutiner for gjennomføring av anskaffelser. I tillegg inneholder veilederen 6 

maler for praktisk gjennomføring av informasjons- og dokumentasjonsplikten. 

Veilederen legger betydelig vekt på å legge til rette for lokalt næringsliv. To av de syv 

overordnede målene i kapittel to handler om etikk og god innkjøpsskikk i 

anskaffelsesprosessen. Det er også et eget kapittel om miljø og fremgangsmåte for å kunne ta 

miljøhensyn i anskaffelsesprosessen. 

 

Vi vil nedenfor se på om veilederen har mangler og svakheter når det gjelder kravene den 

stiller til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. 

 

5.3 Grunnleggende prinsipper 

Fauske kommune har i Innkjøpsrutinen tatt med at de skal følge de grunnleggende 

prinsippene for offentlig anskaffelse. De intervjuede legger alle til grunn at deres bruk av 

Ajour i stor grad medfører at de ivaretar prinsippene.  

De forholder seg etter det de intervjuede forteller alltid til konkurranseprinsippet. Det er etter 

det innkjøpsansvarlig forteller bare unntaksvis og ved behov som vanskelig kan dekkes på 

annen måte der og da, de eventuelt gjør direkteanskaffelser6. For de aller fleste anskaffelser 

foreligger det rammeavtaler gjennom SIIN i Ajour, og da benytter de disse avtalene. 

 
6 Anskaffelser hvor de ikke kjører anbudskonkurranse etter regelverket om OA, men anskaffer direkte fra 

leverandør 
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Likebehandling handler etter innkjøpsansvarliges utsagn mye om at alle får lik informasjon 

og bedømmes likt etter klare kriterier. Dette ivaretas godt i KGV7 ved at lik informasjon alltid 

sendes ut til alle tilbyderne. I tillegg har de en regel om at det ikke deles informasjon muntlig. 

Når det gjelder forutberegnelighet er det kravene de stiller til konkurransegrunnlaget og at 

regelverket på området følges som er det viktigste. De intervjuede mener de er nøye med å 

arbeide fram gode konkurransegrunnlag slik at tilbyderne vet hva de har å forholde seg til. De 

mener de også legger mye i å beregne oppdragenes størrelse (anskaffelsesverdien) slik at 

tilbyderne også på dette området får det de er lovet når oppdraget skal gjennomføres. 

Ajour stiller visse krav til dokumentasjon og de intervjuede mener de i stor grad overholder 

disse kravene. Denne dokumentasjonen mener de ivaretar nødvendig etterprøvbarhet. 

Imidlertid har innkjøpspersonellet etter det Innkjøpsansvarlig forteller litt utfordring med at 

de har flere arkivsystemer med forskjellige krav, og mangler litt merkantil støtte.  

Kommunallederen for Eiendom tydeliggjør at det er utfordrende for dem å ha kapasitet til å 

få lagt ut alle dokumentene i anskaffelsessakene på Websak8. Ettersom Websak er offentlig 

tilgjengelig må de gå gjennom alle dokumentene i sakene for å sikre at det de legger ut ikke 

er i strid med GDPR9 og regelverket om offentlig innsyn. 

Forholdsmessigheten vil etter innkjøpsansvarliges syn i stor grad ivaretas så lenge de følger 

lover og retningslinjer. Anskaffelser over kr 100.000,- vil gjennom Ajour følge det 

anskaffelsesregimet som er satt opp gjennom lover og forskrifter. For anskaffelser under kr 

100.000,- følger de veilederens krav om å konkurranseutsette i den grad det er mulig. 

Erfaringen Innkjøpsansvarlig har er at det er lite ekstra utfordringer med å sende ut 

forespørsel til tre leverandører. De vil jo uansett ha det beste mulige produktet til best mulig 

pris. Dokumenter knyttet til konkurransen arkiveres også i kommunens sak- og arkivsystem, 

og vil da gå fram av kommunens postliste. 

 
7 Konkurranseverktøyet i Ajour 
8 Websak er  
9 EØS-retningslinjer for personvern 
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5.3 Fauske kommunes forhold til kriteriene 

Nedenfor har vi gått gjennom tolv anskaffelsessaker. Vi har plukket ut og undersøkt i hvilken 

grad sakene inneholder den dokumentasjonen som kreves i henhold til våre kriterier. 

Før vi går inn på disse konkrete sakene skal vi gå gjennom hvordan kommunen forholder seg 

til kriteriene vi har satt opp.  

a) Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 

Alle de intervjuede forteller at de er nøye med beregningen av anskaffelsens verdi. De er 

imidlertid ikke sikre på at de alltid har dokumentert beregningen. De forteller at det kan være 

vanskelig særlig ved innkjøp av nytt utstyr der de ikke har noe å sammenlikne med. Likevel 

er de veldig klare på at de anser det som viktig å gjøre en god beregning. I Innkjøpsveilederen 

kapittel 8 fremgår det også klart som en av punktene som må vurderes for å bestemme 

anskaffelsesform at det må gjøres en vurdering av anskaffelsens verdi. Innkjøpsveilederen har 

imidlertid ingen klare bestemmelser om at beregningen av anskaffelsesverdien skal 

dokumenteres i saken. 

Kommunallederen for eiendom sier at disse beregningene i alle fall for større anskaffelser 

ofte er gjort veldig nøye i de politiske sakene som blir forelagt kommunestyret. Videre 

forteller har nok ført opp den beregnede verdien i protokollen til anskaffelsessaken. Han 

mener likevel at beregningen vil kunne dokumenteres, ved å hente bystyrevedtaket.  

Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert beregning av 

anskaffelsesverdi i fire av tolv saker. 

b) Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 

 

Kommunallederen for eiendom forteller at de har alle dokumentene, men det er flere mapper 

pr. sak. Det er likevel relativt raskt å samle alt ved behov. Etter intervjuet med ham fortalte 

han i en telefonsamtale at de nå har gjort tiltak for å sørge for at alt som har med hver 

innkjøpssak blir samlet på Websak med en gang. 
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Etter at vi ba om et utvalg på tolv mapper hadde de relativt raskt10 samlet alle dokumentene 

og sendt dem over til oss sortert etter sak. 

Ved vår gjennomgang av dokumentene i sakene vi hadde plukket ut fant vi at det manglet 

dokumenter i nesten alle sakene. 

Ved verifisering av fakta sendte kommunallederen for eiendom seks av de dokumentene som 

vi mente å ikke ha fått overlevert til revisor sammen med sin kommentar. Han sa også i sin 

kommentar at disse dokumentene lå på den minnepennen revisor mottok og kopierte. Revisor 

fant ikke dokumentene på de filene som var kopiert fra minnepennen. Det er uvisst hvordan 

disse har forsvunnet ved nedlastingen hos revisor. Dette vil uansett ikke få betydning for 

revisors vurderinger og konklusjonen i rapporten.   

I innkjøpsveilederen kommer det frem i punkt 18.8 at føring av protokoll begynner samtidig 

som forberedelsene til anskaffelsen starter. Protokollen skal beskrive hele anskaffelsen, og 

benyttes som en del av dokumentasjonen sammen med øvrige dokumenter. Det er også lagt 

ved en mal for anskaffelsesprotokoll i Innkjøpsveilederen. 

Innkjøpsansvarlig forteller at anskaffelsesprotokollen genereres i Ajour. Protokollen skal 

rutinemessig føres, men hvor nøyaktig dette er gjort har vært avhengig av den enkelte 

innkjøperen. Han forteller likevel at de ikke har hatt rutine for å lage en fullverdig 

hendelsesprotokoll for anskaffelsene. Dette kravet følger heller ikke av Innkjøpsveilederen. 

Ved gjennomgang av sakene viser det seg at det foreligger anskaffelsesprotokoll i 7 av de 12 

sakene revisor har plukket ut og gjennomgått. 

c) Skatteattest for skatt og merverdiavgift  

Fauske kommunes innkjøpsveileder stiller de samme krav til dette som lovgivningen ellers. 

Likevel mangler skatteattest fra konkurransevinneren i fire av tolv saker. Riktignok er det i 

flere av disse sakene dokumentert både årsregnskap totaløkonomirapport og 

 
10 I løpet av en uke til tross for at koronakrisen var veldig krevende på denne tiden. 
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revisjonsberetning. Dette kan imidlertid ikke komme i stedet for lovgivningens klare krav om 

skatteattest. 

d) Egenerklæringsskjema-HMS  

For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema11. 

Dette mangler i to av tolv saker. 

e) og f) Kunngjøring i riktig database Doffin og/eller TED ut fra anskaffelsens 

størrelse 

Av de 12 sakene revisor har undersøkt er alle konkurransene gjennomført på riktig nivå. Det 

er også i to saker valgt å kunngjøre på høyere nivå enn nødvendig, med begrunnelsen at det 

var viktig å få inn gode tilbud. 

g) Minimalisering av miljøbelastning 

De intervjuede forteller at de arbeider mye med å få inn denne type krav i 

konkurransegrunnlaget. Imidlertid er det utfordrende i mange saker ettersom dette kan være 

veldig prisdrivende og kan virke ekskluderende. Ofte vil ekstra miljøhensyn være dyrt for 

leverandørene og dermed vanskelig for de små å kunne tilby. Innkjøpsansvarlig anslår at de 

ender opp med å stille miljøkrav i opp mot halvparten av anskaffelsene sine.  

I Innkjøpsveilederen er det et eget kapittel med veiledning og råd om hvordan en kan få med 

miljøkrav og at dette bør forsøkes. Det er funnet at det er stillet miljøkrav i seks av tolv saker.  

h) Begrunne og dokumentere unntak fra OA12 

Unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser forekommer etter det Innkjøpsansvarlig 

forteller veldig sjelden, men han mener de har hatt en sak innenfor helseområdet. Dette var på 

grunn av akutte behov. Han mener de dokumenterer begrunnelsen ved slike unntak. De 

bruker også intensjonskunngjøring i Doffin for å sikre seg dersom de er usikre på om det 

 
11 Elektronisk egenerklæringsskjema som benyttes i den Europeiske databasen for kunngjøring av 

anbudskonkurranser (TED) 
12 Regelverket om offentlige anskaffelser 
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finnes leverandører. Kommunallederen på eiendom mener også at det nærmest ikke 

forkommer slike unntak hos dem. 

Intensjonskunngjøring er etter forskrift om offentlige anskaffelser § 21-5 enkunngjøring som 

kan benyttes dersom oppdragsgiveren mener at han har hjemmel til å inngå en kontrakt 

direkte, uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med kunngjøringsreglene. Oppdragsgiver 

kan da etter at valget av leverandør er besluttet, kunngjøre at kontrakten vil bli inngått ved en 

intensjonskunngjøring.  

En slik kunngjøring gir de som mener at oppdragsgiveren ikke har hjemmel til å inngå 

kontrakt direkte, en mulighet til å gripe inn i prosessen. De kan for eksempel stille spørsmål 

til oppdragsgiveren om den planlagte kontraktsinngåelsen, eller ta rettslige skritt etter 

anskaffelsesloven. 

Av de 12 sakene som ble plukket ut var en av dem en direkteanskaffelse. I denne saken var 

det vedlagt en begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til direkteanskaffelse 

og omgått regelverket for OA.  

i) Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 

Ajour har en egen mal for dette som skal ivareta at tilbudsåpningen går riktig for seg. 

Ettersom Ajour anvendes i alle konkurranser vil de være nødt til å følge opp metoden som er 

fastsatt der. 

Innkjøpsservice har sine verktøy for å ivareta dette, men da er det de som er ansvarlige 

overfor Fauske kommune selv om Fauske kommune har ansvaret og skal sørge for å ha 

dokumentasjonen for alt. Innkjøpsservice skal sikre det innkjøpsfaglige. 

Innkjøpsansvarlig forteller at åpningsprotokollen er rutinemessig og gjennomføres i henhold 

til Ajour. Av og til gjennomføres det imidlertid forhandlinger. Da blir protokollføringen mer 

omfattende med forhandlingsprotokoller. Han forteller at de også til tider får presentasjoner 

som må vurderes opp mot konkurransegrunnlaget og da må protokollen utformes deretter. 

Dette mener han de har gode rutiner på. 
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I Innkjøpsveilederen er tilbudsåpning viet et eget kapittel (kap. 18). Her er det sagt om 

åpningsprotokoll at åpningen av tilbud i konkurranser under forskriftens DEL II og III skal 

skje med minimum 2 personer til stede og det skal føres åpningsprotokoll. Videre fremgår det 

at protokollen skal inneholde hvilke firma som har levert inn tilbud, firmaopplysninger og 

kontaktperson. Alle som deltar under åpningen av anbudet skal også underskrive 

åpningsprotokollen. Til slutt står det at det er valgfritt om en ønsker å la tilbydere delta under 

tilbudsåpningene, men dette er ikke vanlig praksis i Fauske kommune. 

I tre av de tolv sakene revisor har undersøkt mangler det åpningsprotokoll. Dette gjelder de 

tre konkurransene med lavest anskaffelsesverdi. Den ene av disse var den anskaffelsen som vi 

viste til ovenfor og var unntatt fra regelverket om OA med begrunnelse. I en av sakene som 

hadde åpningsprotokoll var denne ikke signert av de som var tilstede. 
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j) Vesentlig endringer av kontrakt konkurranseutsettes etter regelverket om OA 

Innkjøpsansvarlig sier i sitt intervju at vesentlige avvik13 fra av prisvurderingen fører til ny 

konkurranse. Dette setter de også inn klausuler om i noen av avtalene. Han forklarer at de 

bruker store ressurser på å benytte fagkompetanse for å sikre at disse prisvurderingene er 

gode. De har likevel aldri stoppet eksempelvis byggeprosjekter og utlyst på nytt på grunn av 

overstigelse av anskaffelsesverdien. Kommunallederen for eiendom sier at det vil være 

nærmest umulig å utlyse på nytt mot slutten av et byggeprosjekt både med tanke på pris og 

kvalitet på bygget. I tillegg vil det være vanskelig å få noen til å ta på seg å fullføre et nesten 

ferdig byggeprosjekt med all den risikoen det vil medføre. 

Innkjøpsansvarlig forteller videre at de også bruker klausuler om at enkeltkjøp over en viss 

størrelse er utenfor avtalen. Han legger til grunn at de har blitt flinkere til å benytte slike 

klausuler for å hindre utfordringer på dette området. 

Innkjøpsveilederen har ingen bestemmelser om hva de skal gjøre ved vesentlig overstigelse 

av pris og hvordan de inngår avtaler for å unngå dette. 

Vi har imidlertid funnet klausuler i flere av de gjennomgåtte konkurransegrunnlagene hvor 

ansvaret for overstigelse av beregnet anskaffelsesverdi fullt og helt faller på tilbyderen. Dette 

vil eventuelt måtte medføre at Fauske kommune ikke vil måtte dekke kostnader over beregnet 

anskaffelseverdi.  

5.4 Oppstilling av dokumentasjon pr. anskaffelse 

Nedenfor har vi, basert på kriterielisten fra c til i, satt opp hvilke dokumenter vi har fått pr. 

anskaffelse sortert etter år, selskap og anslått verdi. Vi har også tatt med dersom det er ført 

anskaffelsesanskaffelsesprotokoll etter kriterie b) der det er gjort.  

  

 
13 I Avvik legger vi pris som vesentlig overstiger estimert anskaffelsesverdi 
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5.4.1 Anskaffelser over kr 100.000,- 

 

1. Administrasjonsbygget himling og foldevegg 

 

Anskaffelsen gjelder rehabilitering av kantinen i administrasjonsbygget. Det skal blant annet 

legges ny himling og skiftes foldevegg mellom kantine og møterom 1. 

 

Det foreligger en beregning av anskaffelsesverdi. Denne er basert på priser innhentet fra 

aktører i markedet. Det fremgår ikke av dokumentet hvem som har utført beregningen. 

Beregningen gir samlet en anskaffelsesverdi på kr 826.352,-. Denne er lagt til grunn for 

vedtak i kommunestyret på tilsvarende sum. Kommunestyrevedtaket er vedlagt saken. 

 

Rehabiliteringsarbeidet denne anskaffelsen gjelder er imidlertid bare en del av verdien som er 

beregnet i vedlegget. 

Verdien som er satt på denne delen er kr 275.000,-. 

 

Det er sendt ut forespørsel til tre tilbydere. Tilbyderen som fikk tilbudet, oppgav en pris på 

kr 388.125,- inkl. mva.  

 

Det foreligger ingen anskaffelsesprotokoll eller åpningsprotokoll i saken. 

 

Det er ikke stillet miljøkrav i saken. 

 

 

2. Valnesfjord skole, gulv til hall  

 

Anskaffelsen gjelder membran for å dekke til sportsgulvet ved bruk til andre tilstelninger. 

 

Anskaffelsesverdien er satt til kr 278. 200,- og er lik prisen i anbudet til virksomheten som 

fikk kontrakten. Vi kan ikke se at det foreligger noen beregning av anskaffelsesverdi ut over 

dette. 

 

Tre leverandører er forespurt, men bare en gav tilbud. 
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Vi har ikke fått tilsendt noen anskaffelsesprotokoll, eller åpningsprotokoll. Det er ingen 

dokumentasjon på om det er tatt miljøhensyn. 

 

Dette betyr at hvis de manglende dokumentene finnes er de ikke lagret sammen med de 

andre. 

 

3. Pasientvarslingssystem 

 

Anskaffelsen gjelder pasientvarslingssystem inkludert integrasjon mot Sensio 

velferdsplattform. Integrasjon av eksisterende system for brannvarsling er inkludert som 

opsjon. 

 

Anskaffelsesverdien er satt til kr 300.000,- i anskaffelsesprotokollen. 

 

Revisor kan ikke finne dokumentasjon av beregningen. 

 

To leverandører er forespurt og har gitt tilbud. 

 

Det er dokumentert Egenerklæringsskjema-HMS. 

 

Det foreligger Anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 

 

Det er stillet krav om å dokumentere miljøledelsessystem. Dette er dokumentert av 

anbudsvinneren. 

 

4. Reparasjon/berging av flytebrygge 

 

Etter storm i januar 2019 var vurderingen at flytebrygga kunne komme i fri drift og gjøre 

skader på fartøy og kyst installasjoner. Det ble vurdert at dette var en nødsituasjon og reglene 

om offentlig anskaffelse ble omgått. Det foreligger dermed ingen vanlig anskaffelsessak for 

denne anskaffelsen. 

 

 

Anskaffelsesverdien var på kr 600.000,-. 

 

Skatteattest foreligger ikke. 

 

Kontrakten gikk til de som var vurdert nærmest til å kunne gjennomføre redning og utbedring 

slik at bryggen ble sikret. Det er sparsomt med dokumentasjon i mappen. 

 

Det foreligger begrunnelse for unntaket fra reglene om OA i saken. 

 

5. Prosjekteringsgruppe 
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Målet var å anskaffe en samkjørt prosjekteringsgruppe med erfaring fra lignende bygg og 

funksjoner for å prosjektere blålysbygget. Overordnet oppgave for prosjekteringsgruppen 

skulle være å utarbeide funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjon med nødvendig 

detaljeringsgrad for konkurransegrunnlag for totalentreprise for utførelse. 

 

Verdiberegningen var kr 800.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet dokumentasjon for verdiberegningen av anskaffelsen. 

 

Konkurransen ble frivillig kunngjort på Doffin. Sweco AS var eneste tilbyder. 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 

 

Det er tatt forbehold i konkurransegrunnlaget om at tilbyder tar det hele og fulle ansvar for 

om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 

 

Det var levert egenerklæringsskjema-HMS, skatteattest for skatt og mva. og 

dokumentasjonsbevis. 

 

Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. Tilbyder er imidlertid bedt om å 

dokumentere miljøledelsessystem. 

 

 

6. LMS til RKK 

 

Anskaffelsen gjelder ny LMS-plattform (Learning Management System) til Regionalt 

kompetanseutviklingskontor i Salten. 

 

Anskaffelsesverdien var beregnet til kr 1.000.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet dokumentasjon for beregning av anskaffelsesverdien. 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 

 

Det var i utgangspunktet fem tilbydere, hvorav en tilbyder trakk seg og et tilbud ble avvist. 

 

Anskaffelsen var til tross for at verdien var beregnet til under nasjonal terskel utlyst på 

Doffin. 

 

Det er levert skatteattest og egenmeldingsskjema-HMS. 

 

Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 
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5.4.2 Anskaffelser over nasjonal terskelverdi 

 

7. Aktivitetsbuss 

 

Anskaffelsen gjelder innkjøp av aktivitetsbuss som skal benyttes daglig av et utvalg sjåfører 

til transport av brukere. Bussen skal blant annet benyttes til transport av bevegelseshemmede 

og skal dermed være utrustet med rullestolheis. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 1.300.000,-. 

 

Revisor finner ingen dokumentert beregning av anskaffelsesverdi. 

 

Det er tatt forbehold i konkurransegrunnlaget om at tilbyder tar det hele og fulle ansvar for 

om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 

 

Det er foreligger anskaffelsesprotokoll og protokoll fra tilbudsåpningen. 

 

Det foreligger skatteattest og egenerklæring-HMS. Det er også lagt ved ESPD skjema. 

 

Anskaffelsen ble lagt ut på Doffin og det kom inn en tilbyder. 

 

Det er stillet miljøkrav som tildelingskriterie i konkurransegrunnlaget. 

 

 

8. Elås til hjemmebaserte tjenester 

 

Anskaffelsen gjelder at Fauske kommune skal anskaffe en nøkkelfri e-lås løsning for 

hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder hvor 

kommunen administrerer nøkler til de private boligene og felles oppganger. Avtalen skal 

omfatte anskaffelse av låser og en fellesadministrasjonsløsning for disse. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 2.000.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet dokumentert beregning av anskaffelsesverdien. 

 

Konkurransen er kunngjort på Doffin og det har kommet inn tre tilbud. 

 

Det foreligger både anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 
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Det mangler attest for skatt og mva. Det foreligger imidlertid årsregnskap og økonomisk 

totalrapport for tilbyder. Dette vil gi god økonomisk oversikt, men kan formelt sett ikke 

erstatte kravet om skatteattest. HMS-egenerklæring er dokumentert. 

 

Det er i konkurransedokumentet bedt om dokumentasjon av miljøledelsessertifisering eller 

relevant ordning/rutinebeskrivelse. Dette er dokumentert fra tilbyder. 

 

 

9. Rehabilitering Fauske rådhus 

 

Fauske Eiendom KF skal rehabilitere tak og fasade i det gamle rådhuset i Fauske kommune. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 4.500.000,- 

 

Det er gjennomført et kostnadsestimat som er behandlet i kommunestyret og vedlagt saken. 

 

Attest for skatt og mva. og HMS-egenerklæringsskjema er dokumentert. 

 

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin og det kom inn fem tilbud. 

 

Det foreligger både anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll. 

 

Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 

 

 

5.4.3 Anskaffelser over EØS terskelverdi 

 

10. Kjøp av konsulenttjenester 

 

Fauske kommune skal anskaffe prosjektledertjenester i forbindelse med flere ulike prosjekter 

som skal gjennomføres fra 2018 til utgangen av 2020. 

 

Samlet anskaffelsesverdi er beregnet til ca. kr. 4.000.000.- eks mva. det er tatt forbehold om 

at tilbyder tar det hele og fulle ansvar om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 

 



Offentlige anskaffelser  Fauske kommune 

28 

Salten kommunerevisjon IKS 
 

Det foreligger ingen dokumentert beregning av anskaffelsesverdi. 

 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll eller åpningsprotokoll i saken. 

 

Konkurransen er utlyst på TED, og det kom inn fire tilbud. 

 

HMS-egenerklæring (ESPD-skjema) dokumentert. Men det foreligger ikke skatteattest i 

saken. 

 

Revisor kan ikke se at det er stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 

 

11. Rådhus teknisk oppgradering 

 

Fauske kommunale eiendommer skal renovere Fauske rådhus innvendig. De tekniske 

installasjoner er fra byggets opprinnelse og trenger en renovering. Arbeidet som skal utføres 

er utskifting av alt elektrisk anlegg med etablering av nye tavler. Det skal også etableres 

ventilasjon for hele bygget med ett anlegg for kontorfløyen og ett anlegg for kinodel. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 15.000.000,-. Det foreligger dokumentert 

kostnadsberegning i saken.  

 

Konkurransen er kunngjort på Doffin. Det kom inn tilbud fra én tilbyder. 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll. Åpningsprotokollen er imidlertid 

ikke undertegnet av de som var med på åpningen. 

 

Revisor kan ikke se at skatteattest eller HMS-egenerklæring er dokumentert i saken. 

 

Det er bedt om dokumentasjon for miljøledelsessystem i konkurransegrunnlaget. Dette er 

dokumentert av tilbyder. 
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12. Blålysbygget 

 

Anskaffelsen gjelder teknisk driftsbygg og «blålysbygg» som skal huse alle redningsetatene 

samt opparbeidelse av utearealer. Prosjektet er organisert som en tre-delt totalentreprise. 

 

Total anskaffelsesverdi som framgår av utlysningen i Doffin og Ted er kr 17.000.000,-. Det 

samme står på oversikten revisor mottok fra Fauske kommune. I et annet utkast av 

konkurransegrunnlaget som ligger i saksmappen revisor har fått fra Fauske kommune 

fremgår et samlet beløp på kr 170.000.000,-. Det samme går fram av kommunestyresaken. 

 

Prisene som fremgår av tilbudene til tilbyderne relaterer seg til et totalbeløp på 

kr 170.000.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet anskaffelsesprotokoll i saken. Men det foreligger protokoll fra 

søknadsåpningen. 

 

Ettersom dette er en tredelt entreprise fremgår det at det er tre forskjellige anbudsvinnere. En 

fot utendørs (grunnarbeid), en for bygg med fundamentering og en for teknisk anlegg (teknisk 

bygg og teknisk utendørs). 

 

Det mangler attest for skatt og mva. for to av tre tilbydere. Det foreligger imidlertid 

årsregnskap for disse. Dette vil gi god økonomisk oversikt, men kan formelt sett ikke erstatte 

kravet om skatteattest. 

 

For de to tilbyderne som hver på sin side har tilbud som overstiger EØS-terskelen14 vil det 

være krav om elektronisk ESPD skjema15. Dette mangler for en av disse to. For den siste 

tilbyderen er dennes tilbud lavere enn EØS-terskel og tilbyderen har levert egenerklæring om 

HMS. 

 

 
14 Fra og med 06.04.2018 kr 51.000.000,- i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. 
15 Egenerklæringsskjema for HMS 
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Avgjørelsen av tilbudet på grunnarbeid er påklaget av en av tilbudstaperne. 

 

Den samlede konkurransen er utlyst på Doffin og TED. 

 

Revisor har ikke funnet at det er stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget.  
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5.4.4 Oversiktstabell 

Tabellen viser samlet oversikt over gjennomgangen av dokumentasjon. 

 

# Dette er en tredelt konkurranse med krav til dokumentasjon fra tre forskjellige tilbydere. Når det er forskjellig dokumentert, har vi valgt å dele svaret i tre. 

 

I første kolonne hvor det handler om å anslå anskaffelsens verdi har vi satt opp verdien og svart på om beregningen er dokumentert.



Salten kommunerevisjon IKS 

 

5.5 Habilitet 

For habilitetsvurderingen har vi satt opp følgende kriterier: 

 

1. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til å praktisere regelverket 

om habilitet. 

 

Revisor har snakket med fire av innkjøpspersonalet i Fauske kommune. 

De forteller at de er nøye med å vurdere habilitet og at de følger Fauske kommune sine 

«Etiske retningslinjer». 

Disse retningslinjene retter seg, etter det de intervjuede forteller, ikke direkte mot innkjøp, 

men mot alle ansatte som kommer i etiske dilemmaer. De er alle kjent med at det er de selv 

som er ansvarlige for sin egen habilitet og å vurdere om den er i orden. De forteller imidlertid 

at det ikke har vært noe krav om å dokumentere at de har vurdert sin egen habilitet før de 

begynner å arbeide med en sak som kan føre til spørsmål i denne retning. 

 

Det er ikke dokumentert i noen av de 12 sakene revisor har gjennomgått at saksbehandler har 

vurdert sin habilitet. 

   

a. Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe 

tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen. 

 

Når det stilles spørsmål om hvilke tiltak som er truffet i Fauske kommune for å ivareta disse 

forholdene viser de intervjuede til de etiske retningslinjene. 

 

Alle innkjøpssaker i Fauske kommune skal etter retningslinjene behandles i Ajour. I dette 

programmet vil det ikke være mulig å legge inn dokumenter uten å benytte en bruker som 

representerer en person. På spørsmålet om det var mulig å produsere noe å delta i å legge 

grunnlaget i en innkjøpssak uten at det framgår at du har vært med svarer innkjøpsansvarlige 

at da må eventuelt en annen bruker ta ansvaret for å legge inn et dokument som noen andre 
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har utarbeidet. Men da skal det alltid fremgå hvem som har skrevet dokumentet. Gjør det ikke 

det vil den som har lagt det inn stå som ansvarlig for det. 

 

På denne måten vil bruken av Ajour i alle innkjøp langt på vei både forebygge og identifisere 

tilfeller av inhabilitet.  

 

I tillegg bruker Fauske kommune Innkjøpsservice som på sin side må sørge for at habiliteten 

er i orden i de sakene de arbeider med. Innkjøpsansvarlig forklarer også at anskaffelsen kan 

settes ut til Innkjøpsservice dersom de kommer til at det er habilitetsutfordringer blant 

innkjøpspersonellet som vanskelig lar seg løse internt.  
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5.6 Vurderinger 

 

5.6.1 Organisering av OA 

Organiseringen av innkjøp er etter revisors vurdering godt tilpasset kommunens behov.  

 

Bruken av Ajour og dette innkjøpsverktøyets system ivaretar mange av de grunnleggende 

prinsippene for OA. Konkurransegrunnlagene revisor har gått gjennom er utførlige og vil slik 

revisor ser det gi stor grad av forutberegnelighet. Vi ser også at det anvendes betydelig større 

ressurser på store anskaffelser enn små. Dette tydeliggjør at de som arbeider med 

anskaffelsene forholder seg til forholdsmessighetsprinsippet. 

 

Kommunens anvendelse av innkjøpskonsulent ser ut til være en god løsning og kan trolig gi 

litt ekstra tyngde til de valgene som tas innkjøpsfaglig i kommunen. 

 

5.6.2 Innkjøpsveilederen 

Innkjøpsveilederen ble sist oppdatert 09.08.2019. Dokumentet er detaljert og gir på flere 

områder gode retningslinjer for arbeidet med OA. I all hovedsak beskriver veilederen på en 

god måte regelverket på området, og vil kunne være et godt verktøy for behandling av 

anskaffelsessaker. Alle de intervjuede gir inntrykk av å kjenne dokumentet. 

 

Veilederen gir til tross for stor vekt på innkjøpsetikk ingen rutiner for å sørge for 

habilitetsvurdering og dokumentering av dette. Ellers viser veilederen til at Ajour alltid skal 

benyttes i alle anskaffelsessaker.   
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5.6.3 Grunnleggende prinsipper 

I Innkjøpsveilederen legges det stor vekt på konkurranseprinsippet. Dette finner vi også 

resultater av i de to tolv sakene som er undersøkt av revisor. Det er kjørt konkurranse i alle 

sakene bortsett fra en som var unntatt fra regelverket på grunn av en nødssituasjon.  

 

Alle de intervjuede har forklart at de er nøye med at tilbyderne behandles likt. Dette ser vi 

også spor av i saksmappene hvor det er dokumentert åpne spørsmålsrunder hvor alle 

tilbyderne får den samme informasjonen om konkurransen. De forklarer også at de har en 

forståelse om å ikke snakke med hverken tilbydere eller andre om anskaffelsessakene slik at 

alle spørsmål og svar skal være skriftlige og gå ut til alle tilbydere. 

 

Når det gjelder etterprøvbarhet ser vi at det er mangler på dokumentasjonssiden. Dette 

handler nok om at de har flere arkivsystemer med lagrede dokumenter. Dette kan føre til at 

ikke alle dokumentene finner veien til Websak som er hovedsystemet. Et annet forhold som 

revisor må kommentere er at det ikke ser ut til å være noen gjennomgående mappestruktur i 

saksmappene til anskaffelsessakene. En fast organisering av disse saksmappene ville gjort det 

veldig mye enklere å etterprøve og holde orden i disse sakene både internt og for 

kontrollorganer og andre som trenger innsyn i noe. 

 

Fauske kommunes forhold til kriteriene 

 

a) Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 

 

Det er all grunn til å tro at det legges stor vekt på å gjøre grundige vurderinger av 

anskaffelsens verdi. Dette ser vi også av de sakene hvor denne beregningen er dokumentert. 

 

Vi har i de tolv sakene vi har gjennomgått funnet at dokumentasjon av beregningen av 

anskaffelsesverdi mangler i syv av tolv saker. Dette henger trolig sammen med at 

Innkjøpsveilederen ikke stiller krav til at dette skal dokumenteres. 
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Selv om anskaffelsen er behandlet i kommunestyret er det ikke alltid at kommunestyresaken 

gjengir beregningen på en måte som egner seg som dokumentasjon av beregningen etter 

lovverket. 

 

b) Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 

 

Revisor fikk relativt raskt oversendt mapper med samlede saksdokumenter for hver enkelt 

anskaffelsessak. Flere av mappene var imidlertid mangelfulle. Revisor fikk ved 

oversendelsen av sakene bekreftelse på at mappene skulle være komplette.  

Ved verifiseringen av fakta fikk revisor tilsendt seks av de manglende dokumentene fra 

Kommunalleder for eiendom, han mente de lå på minnepennen revisor hadde mottatt. 

Dokumentene ligger imidlertid ikke i de mappene revisor kopierte ned fra minnepennen.  

 

Revisor mener blant annet på bakgrunn av dette at Fauske kommune trolig kunne fremskaffet 

de manglende dokumentene. Utfordringen var nok mere at systemene dokumentene har vært 

lagret på ikke har samlet alle dokumentene på samme plass. Det var dermed utfordrende å få 

oversikt over alle dokumentene ved oversendelsen. Avdelingslederen for eiendom har i 

telefonsamtale med revisor fortalt at de allerede har gjort tiltak for at alle dokumentene i 

sakene fra nå av vil bli samlet i Websak med en gang de produseres eller kommer inn til 

kommunen. 

 

Når det gjelder føring av anskaffelsesprotokoll viste det seg at protokollen manglet i fire av 

tolv saker. Anskaffelsesprotokollene som er dokumentert kunne nok også vært mer 

utfyllende. Eksempelvis hadde det vært naturlig å få med beregningen av anskaffelsens verdi 

i protokollene. Likevel ser det ut til at føring av anskaffelses protokoll er en rutine som i stor 

grad følges opp. 

 

c) Skatteattest for skatt og merverdiavgift 

 

Skatteattest mangler i fire av tolv saker. Til tross for annen dokumentasjon for selskapenes 

økonomi er dette et brudd på dokumentasjonskravet. 
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d) Egenerklæringsskjema-HMS, ESPD-Skjema 

 

ESPD- skjema eller elektronisk egenmeldingsskjema, mangler i to av fire saker hvor det er 

absolutt krav om at dette skal foreligge. 

 

e) og   

f) Kunngjøring av konkurransen på riktig nivå i Doffin eller TED 

 

Revisor har ikke funnet at det er gjort feil på dette området. I to av de tolv sakene revisor har 

undersøkt har saken blitt kunngjort på høyere nivå enn nødvendig. Dette kunne hvis det var 

gjennomgående vært en utfordring i forhold til forholdsmessighetsprinsippet. Dette står 

imidlertid saksbehandler fritt til å gjøre dersom de mener det kan være smart for å få inn flere 

tilbydere. Revisor mener derfor at dette er positivt. 

 

g) Minimalisering av miljøbelastning 

 

Innkjøpsansvarlig har anslått at de får med slike krav ca. i halvparten av sakene. I sakene 

revisor har gjennomgått var dette et tema i 6 av 12 saker. De intervjuede gir inntrykk av å ha 

miljø i tankene under anskaffelse, men forteller at det er utfordrende å finne metoder for å 

stille slike krav uten i for stor grad å gå på akkord med andre behov som pris og 

likebehandling. Selv om det stilles krav til dokumentasjon av miljøsertifisering i mange av 

sakene er det bare i en av 12 saker miljøkravet har vært tellende ved avgjørelsen av 

konkurransen.  

 

h) Begrunne og dokumentere unntak fra OA 

 

Kommunen har få unntak fra regelverket om OA. Blant de tolv sakene revisor plukket ut var 

en av sakene unntatt. I denne saken var dette utførlig begrunnet og forklart i saken. De 

intervjuede var veldig klare på at unntak ikke skulle forekomme og at de vurderte dette 

strengt. I saker hvor de ikke kjenner til at det finnes flere tilbydere benyttes også 
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intensjonskunngjøring for å sikre konkurranse dersom det er mulig. Revisor mener derfor å 

kunne legge til grunn at kommunen ivaretar dette kravet. 

 

i) Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 

 

Det er tydelig i Innkjøpsveilederen at det er et absolutt krav til åpningsprotokoll. Ved 

anvendelse av Ajour KGV skal det ikke la seg gjøre å la være å føre åpningsprotokoll. Det er 

derfor noe overaskende at det er mangler når det gjelder dokumentasjon av dette. Det er 

imidlertid mest sannsynlig at disse protokollene finnes i systemet, men ikke har blitt sendt 

over til revisor på grunn av arkivutfordringene. Revisor legger til tross for manglene i 

dokumentasjonen til grunn at dette er en rutine som følges. 

 

j) Vesentlig endring av kontrakt skal konkurranseutsettes etter regelverket om OA 

 

Revisor har i sin gjennomgang av saker sett klausuler i konkurransegrunnlagene som legger 

ansvaret for å holde seg innenfor kontraktsprisen på tilbyderen. Det framgår ikke av 

Innkjøpsveilederen at vesentlig overstigelse av pris vil føre til ny konkurranse. 

Innkjøpsansvarlig forteller at de ikke har kjørt ny konkurranse i byggekontrakter selv om de 

har vært vesentlig dyrere enn anskaffelsesverdien. Avdelingslederen for eiendomsavdelingen 

sier at det ikke ville være mulig å kjøre ny konkurranse for avslutningen av et prosjekt. 

Revisor mener på sin side at dersom dette ikke gjøres vil det være å unnta saken fra 

regelverket om OA. Det bør dermed i saker hvor det forekommer vesentlig overstigelse, og 

det ikke kjøres ny konkurranse, foreligge en dokumentert begrunnelse for dette i saken. 
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5.6.4 Habilitet 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til å praktisere regelverket 

om habilitet. 

 

a) Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe 

tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen 

 

De intervjuede gir uttrykk for å være kjent med Fauske kommunes etiske retningslinjer. Og er 

kjent med behovet for å vurdere habilitet. Det fremgår imidlertid ikke av de etiske 

retningslinjene hvordan habilitetsvurderingen skal gjennomføres rent praktisk. Det foreligger 

verken i Innkjøpsveilederen eller i de etiske retningslinjene noe krav om at en 

habilitetsvurdering bør dokumenteres. Habilitetsvurderingen er ikke dokumentert i noen av 

anskaffelsessakene revisor har gått gjennom. Revisor mener at dokumentering av 

habilitetsvurderingen vil kunne både forebygge inhabilitet å øke tilliten til kommunen ved 

spørsmål utenfra. 

 

Etter Innkjøpsveiledningen skal Ajour benyttes i alle anskaffelsesaker. Ved bruk av Ajour vil 

saksbehandler alltid kunne identifiseres. Den som legger inn et dokument eller gjør endringer 

vil registreres og være ansvarlig for det som blir lagt inn hvis ikke dokumentet er undertegnet 

av noen andre. Revisor legger til grunn at bruken av Ajour vil være med på å identifisere 

habilitet ved at saksbehandler alltid vil kunne identifiseres. 
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6 Konklusjon 

I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser? 

Fauske kommune følger i stor grad regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

Når det gjelder gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser gjennomgangen at det 

forekommer brudd på lovgivningen. 
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7 Anbefalinger 

 

1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften. 

5. Fauske kommune bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak 

fra regelverket om offentlig anskaffelse. 

6. Fauske kommune bør lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 

7. Fauske kommune bør dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig 

overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse. 

8. Fauske kommune bør sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres. 
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8 Kommunedirektørens kommentar 

 

Kommunedirektøren har 07.05.2020. avgitt sin kommentar til rapporten. 

 

Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til forvaltningsrevisjoner og den positive 

innvirkning dette kan ha på kommunens forvaltning. 

 

Kommunedirektøren gir uttrykk for å være tilfreds med rapportens vurderinger og 

konklusjon. Han anerkjenner slik revisor forstår det, kommunens forbedringspotensial når det 

gjelder dokumentasjon og vil ta med seg anbefalingene og følge disse opp. 

 

Kommentaren har ikke ført til endringer i rapporten. 
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9 Vedlegg 

 Vedlegg 1: Kommunedirektørens kommentar 

 
Kommunedirektøren har gitt følgende kommentar: 

 

Det vises til Salten Kommunerevisjons henvendelse om rådmannens kommentar 

Forvaltningsrapporten om Offentlige anskaffelser i Fauske kommune før denne legges til 

Kontrollutvalget.  

Rådmannen har gjort seg kjent med innholdet og funnene i rapporten.  

Rådmannen vil innledningsvis få understreke verdien av forvaltningsrevisjoner. Det er alltid nyttig for 

organisasjonen å få en vurdering om hvordan vår forvaltningspraksis står seg i forhold til gjeldende 

lovverk – og at forvaltningsrevisjon representerer god veiledning- og er et rådgivingskompass for 

videre utviklingsarbeid innenfor det valgte temaområdet.   

Rådmannen konkluderer på et overordnet nivå at kommunen tilfredsstiller de plikter vi har i forhold 

til regelverket om offentlige anskaffelser.  

Rådmannen tolker at revisjonen mener organiseringen er tilpasset de behov kommunen har, og at de 

plattformer og verktøy organisasjonen bruker, ivaretar majoriteten av de grunnleggende prinsippene 

for offentlig anskaffelser. Rådmannen er også tilfreds med av vurderingen av 

forholdsmessighetsprinsippet knyttet til hvordan organisasjonen disponerer ressursene i 

anskaffelsesprosessene.  

Forvaltningsrevisjonen har gått gjennom 12 saker av ulik kategori, og rådmannen vurderer at 

revisjonen ikke har avdekket kritiske avvik og brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 

Rådmannen forstår rapporten slik at de aller fleste prosessuelle krav til gjennomføring av offentlige 

anskaffelser er godt ivaretatt i Fauske kommune.   

Revisjonens vurdering av dokumentasjon er i stor grad er gode - og følger kravene i lov og forskrift. 

Rådmannen konkluderer likevel med at de funn som er gjort, at organisasjonen har 

forbedringspotensialer i forhold til dokumentasjon – og systematisering av denne.  

Rådmannen tolker at rapporten stadfester god bevissthet i organisasjonen i forhold til både etiske 

retningslinjer og habilitet. Rapporten stadfester likevel at det det er behov for beskrivelser og 

dokumentasjon av hvordan habilitetsvurderingene blir gjort for å øke tilliten i kommunens 

anskaffelser.  

Rådmannen tar med seg anbefalingene som fremkommer i rapporten, og rådmannen vil følge opp 

disse opp i arbeidet med vår forvaltningspraksis i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser.  
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

 

Lov om offentlig anskaffelse §4 gir fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal 

følge ved offentlige anskaffelser: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Fauske kommune har i sin innkjøpsveileder gitt instrukser til sine innkjøpsmedarbeidere for å 

ivareta dette regelverket. I veilederens innledning står det: 

 

«Fauske kommune ønsker gjennom sin innkjøpsveileder å fastsette overordnede 

prioriteringer for kommunens anskaffelser, og organiseringen av arbeidet med innkjøp i 

kommunen som helhet. Veilederen legger derfor føringer overfor alle kommunens enheter om 

hvordan de skal innrette sitt arbeid med anskaffelser. Formålet er å sikre at kommunen 

etterlever regelverket, oppnår en mest mulig optimal ressursutnyttelse, og legger til rette for 

lokalt næringsliv innenfor gjeldende rammer.» 

 

I Innkjøpsveilederen kapittel 7 viser kommunen til at de skal følge alle de grunnleggende 

prinsippene for offentlige innkjøp som kommer frem av §4 i lov om offentlige anskaffelser. 

 

Konkurranse 

Prinsippet om konkurranse har særlig betydning ved innhenting av tilbud og utlysning av 

konkurransen. 

 

Konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i 

det offentlige. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. 

 

Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre 

konkurransen. Ved å kunngjøre har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked. 

Markedet vil kunne respondere og alle aktuelle leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil 

gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte 

leverandør vil også være klar over at alle konkurrentene kan inngi tilbud, og dermed søke å gi 

det beste tilbudet. 
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Under terskelverdiene må oppdragsgiveren også sørge for konkurranse om kontrakten ved at 

han gjør oppdraget kjent for «et rimelig antall leverandører, for på denne måten å oppnå best 

mulig pris og kvalitet i det relevante markedet». Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en 

frivillig kunngjøring av konkurranse på Doffin eller ved at oppdragsgiveren selv innhenter 

tilbud fra flere. 

 

Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren 

derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. 
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Likebehandling 

Likebehandlingsprinsippet har særlig betydning ved vurderingen av eventuelle 

kvalifikasjonskrav, evalueringen av tilbudene og gjennomføringen av eventuelle 

forhandlinger. 

 

Prinsippet er ikke et generelt forbud mot forskjellsbehandling, men skal sikre at alle 

potensielle leverandører gis like muligheter. Dette oppnås gjennom at like tilfeller skal 

behandles likt, og ulike tilfeller behandles ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt 

begrunnet. For å vurdere om to tilfeller lovlig kan behandles forskjellig, må det derfor først 

vurderes om tilfellene er sammenlignbare. 

 

Likebehandlingsprinsippet innebærer også at all informasjon som blir gjort tilgjengelig for en 

leverandør, også må gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene. Ingen leverandører skal få 

noe konkurransefortrinn av noen art. 

 

Forutberegnelighet 

Prinsippet om forutberegnelighet har særlig betydning ved planleggingen av anskaffelsen, 

beskrivelsen av anskaffelsen og gjennomføringen av konkurransen i henhold til hva som er 

angitt i anskaffelsesdokumentene. 

 

Anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og skal sikre åpenhet om alle 

stadier i prosessen. Kravet om forutberegnelighet skal gjøre det mulig for leverandørene å 

vurdere om de vil delta i konkurransen. Prinsippet skal også sikre at leverandørene kan stole 

på at de angitte opplysningene om den enkelte konkurransen blir fulgt 

 

Etterprøvbarhet 

Prinsippet om etterprøvbarhet har særlig betydning ved begrunnelsen og oppfølgingen av 

dokumentasjonsplikten. 
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Kravet om etterprøvbarhet innebærer at oppdragsgiveren må kunne dokumentere hva som har 

foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den. Oppdragsgiveren må 

derfor fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, klar og utfyllende nok til at en tredjeperson 

eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgiverens vurderinger. 

 

Forholdsmessighet 

Oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til 

anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. 

 

Forholdsmessighetsprinsippet får dermed betydning for gjennomslagskraften til alle de øvrige 

grunnleggende prinsippene. Dette innebærer at plikter og rettigheter som i den enkelte 

anskaffelse utledes av de grunnleggende prinsippene, ikke uten videre vil kunne overføres på 

en annen anskaffelse. 

 

 

 

 

Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 

Oppdragsgiver skal i henhold anskaffelsesforskriften §5-4 beregne kontraktens anslåtte verdi 

etter retningslinjene i bestemmelsen. I veiledningen heter det at oppdragsgiveren må foreta en 

forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over eller 

under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den 

aktuelle anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både for de nasjonale 

terskelverdiene og EØS-terskelverdiene. 

 

I veiledningen slås det videre fast at vurderingen skal kunne dokumenteres: 

2. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 
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Det følger av det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet at oppdragsgiveren skal kunne 

dokumentere at det er foretatt en forsvarlig og realistisk vurdering av anskaffelsens verdi. 

Der oppdragsgiveren er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under aktuelle 

terskelverdier, bør han synliggjøre hvilke vurderinger som er foretatt i et eget notat eller i 

anskaffelsesanskaffelsesprotokollen. 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveilederen framgår om dette: 

Når verdien av anskaffelsen skal vurderes, er det verdien i hele kontraktsperioden som skal 

oppgis / beregnes. Det er viktig at det gjøres en saklig vurdering av verdien, slik at minst 

mulig avvik oppstår. Har varen blitt kjøpt tidligere, kan det være en ide og se hvor mye man 

har kjøpt for i tidligere år ved å se i regnskapet, eller få en statistikk fra leverandøren som 

har vært. 

 

Det framgår ikke av veilederen at Fauske kommune må sørge for at vurderingen av 

anskaffelsens verdi skal dokumenteres. 

 

 

Dokumentasjonsplikt/anskaffelsesprotokollplikt 

Etter anskaffelsesforskriften §7-1 første ledd skal oppdragsgiveren oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

I veilederen sies om dette: 

 

Dette kan blant annet omfatte beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, 

tildeling av kontrakt mv. Aktuelle dokumenter som skal oppbevares kan for eksempel være 

meddelelser om avvisning, avlysning og valg av leverandør. Det kan også være e-poster til og 

fra oppdragsgiver i forbindelse med eksempelvis spørsmål fra tilbydere og ettersending av 

dokumentasjon. 

a) Fauske kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i 

forskriften og dokumentere vurderingen. 
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Etter tredje ledd skal vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller 

samles i en anskaffelsesprotokoll. 

I veilederen sies om dette: 

 

«Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan anskaffelsesprotokollplikten 

oppfylles. Det stilles ikke krav til at anskaffelsesprotokollen skal ha en spesiell form. 

Oppdragsgiveren kan velge om han vil nedtegne vesentlige forhold i et dokument, eller om 

han vil samle opplysningene i en anskaffelsesprotokoll. Sistnevnte betyr at oppdragsgiveren 

har mulighet til å nedtegne de vesentlige opplysningene i flere dokumenter så lenge disse 

enkelt kan samles til en enhet». 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder vises det i kapittel 11 til anskaffelsesforskriften §7-1. 

Det vises også til arkivloven og Kommunerevisjonens forventninger til god dokumentasjon. I 

tillegg har de satt opp liste over dokumenter som lagres i deres tre behandlingssystemer, 

Ajour, Websak og House of Control. 

 

 

Skatteattest  

Etter anskaffelsesforskriften §7-2 første ledd fremgår det at oppdragsgiveren skal kreve at 

den valgte leverandøren leverer skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt for 

anskaffelser som overstiger 500 000 kroner ekskl. mva. Etter tredje ledd skal leverandøren 

ved bygge- og anleggskontrakter tilsvarende kreve skatteattest fra alle underleverandører ved 

inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget. 

 

I veilederen er dette formulert på følgende måte: 

 

b) Fauske kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 

anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-. 
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«I dette ligger det at kun leverandøren som vinner konkurransen må levere skatteattest, og at 

det ikke er nødvendig å innhente skatteattest fra de øvrige deltagerne i konkurransen». 

 

Videre følger det av forskriftens andre ledd at skatteattesten ikke skal være eldre enn 6 

måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud. 

 

Kravet om skatteattest gjelder etter første ledd siste punktum bare for norske leverandører. 

 

Kravet om skatteattest framkommer i Innkjøpsveilederen kapittel 17. og er i overenstemmelse 

med Veilederens krav. 

 

 

Egenerklæring 

Oppdragsgiveren kan kreve at leverandørene som vil delta i konkurransen iht. 

anskaffelsesforskriften §8-10 for alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal levere 

egenerklæringsskjema. Skjemaet skal tjene til foreløpig dokumentasjon av at leverandøren 

oppfyller kvalifikasjonskrav, fyller utvelgelseskriteriene i en konkurranse hvor det er satt 

grense for antall deltakere og at de ikke er i en situasjon som medfører at de kan eller skal 

avvises. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal virksomhetene 

levere separate egenerklæringer. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap, skal de deltakende 

leverandørene levere separate egenerklæringer. 

I henhold til anskaffelsesforskriften §17-1 plikter oppdragsgiveren for kontrakter over EØS 

terskel å fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD-forespørsel) for 

c) Fauske kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-. 

 



Offentlige anskaffelser  Fauske kommune 

51 

Salten kommunerevisjon IKS 
 

anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Forespørselen skal gjøres tilgjengelig på XML-format 

sammen med kunngjøringen av konkurransen eller invitasjonen til å bekrefte interesse. 

Leverandøren skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 

om å delta i konkurransen eller tilbudet som foreløpig dokumentasjon på at de oppfyller 

kravene. 

Før tildeling av kontrakten skal oppdragsgiveren kreve at den valgte leverandøren straks 

leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis. Dette gjelder ikke ved tildeling av kontrakter under 

en rammeavtale uten gjenåpning av konkurransen. 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder er dette i liten grad beskrevet. Men det kommer frem at 

dette skal være en del av dokumentasjonen i kapittel 17. Dokumentasjonsbevis omtales som 

dokumentasjon av kvalifikasjonskrav. Og er behandlet hovedsakelig i kapittel 18 hvor det 

framgår at det skal kontrolleres om det kan dokumenteres at alle kvalifikasjonskriteriene er 

oppfylt. Mangler i denne dokumentasjonen fører til avvisning.  

 

 

Nasjonale terskelverdier 

Etter anskaffelsesforskriften §8-17 første ledd jf. §5-1 nr. 2 skal alle kontrakter med en anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi kunngjøres i Doffin ved bruk av et skjema fastsatt av 

departementet.  

 

Fauske kommunes Innkjøpsveileder henviser til korrekte terskelverdier. 

 

d) Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema 

og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 
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Figuren viser de nasjonale terskelverdiene (2017-18) og hvilke regler som gjelder for 

anskaffelser med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. 

Revisor har tatt hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen.  

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

100.000 Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften § 1-1  (og  anskaffelsesloven § 2) 

1,1 millioner Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeid 

§ 5-1  (2) bokstav a 

1,1 millioner Særlige tjenester § 5-1  (2) bokstav b 

Tabell 1 - Nasjonale terskelverdier - Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

EØS-terskelverdier 

I anskaffelsesforskriften §1-2 skiller lovgiver mellom statlige myndigheter, fylkeskommunale 

og kommunale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger med en eller 

flere oppdragsgivere. Vi kan dermed legge til grunn at en kommune ikke faller inn under 

terskelverdien for «statlige myndigheter».  

 

I forskriften §5-3 første ledd b) fremgår det at EØS-terskelverdien for andre oppdragsgivere 

enn statlige myndigheter var på 1,75 millioner kroner. Ettersom Fauske kommune ikke er en 

statlig myndighet vil de måtte forholde seg til denne EØS-terskelverdien. 

 

Figuren viser EØS-terskelverdiene (2017-18) og hvilke regler som gjelder for anskaffelser 

med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. Revisor har tatt 

hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen. 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

e) Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§1-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-06-17-73/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1


Offentlige anskaffelser  Fauske kommune 

53 

Salten kommunerevisjon IKS 
 

1,1 millioner Statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav a 

1,75 millioner Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav b 

44 millioner Bygge- og anleggskontrakter § 5-3  (1) bokstav c 

6,3 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester   

  Kontrakter om særlige tjenester 

§ 5-3  (2) 

650.000 Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas EØS-

kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

8,4 millioner Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

1,1 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (varer angitt i WTO-avtalen om 

offentlige anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, 

punkt 2) 

§ 5-3  (3) 

1,75 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (øvrige varer) 

§ 5-3  (3) 

Tabell 2 - EØS terskelverdier- Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

Fauske kommunes Innkjøpsveileder henviser til korrekte terskelverdier. 

 

 

  

f) Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
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Miljøkrav 

Oppdragsgiveren skal etter anskaffelsesforskriften §7-9 legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille 

miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til 

leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 

minimum 30 prosent. 

I veilederen er miljøkrav i all hovedsak knyttet opp mot merkeordninger og at det er naturlig 

å stille krav om miljømerking.  

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder er det under kapittel 3.2 henvist til §5 i lov om 

offentlige anskaffelser og satt opp en liste over tiltak som bør gjennomføres i anskaffelser for 

å sikre miljøkrav. 

 

Unntak fra regelverket 

I forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) finnes det muligheter for å unnta enkelte 

anskaffelser fra regelverket av forskjellige hensyn og på forskjellige nivåer. Blant annet 

gjelder dette mulighet til å unnta FoU-kontrakter fra kunngjøringsplikten (FOA § 2-5.). 

Bestemmelsen er et unntak, og må ikke tolkes utvidende. 

 

Det følger av prinsippet om etterprøvbarhet at vesentlige beslutninger i anskaffelsesprosessen 

skal dokumenteres.  

 

Når det gjelder unntaket for FoU-Kontrakter anbefaler DiFi16 at virksomheter som vurderer å 

unnta slike kontrakter fra anskaffelsesregelverket, etablerer en intern arbeidsprosess for dette. 

Arbeidsprosessen bør sikre dokumentasjon om at vilkårene i FoU-unntaket er oppfylt og at 

det utarbeides en begrunnelsene for hvorfor prosjektet ikke settes ut på konkurranse. 

 
16 Link til Difi hjemmeside: https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/mal-unntakshjemmel-fou-prosjekter 

g) Fauske kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 
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Revisor legger etter dette til grunn at unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse bør 

begrunnes og kunne dokumenteres.  

 

 

Fauske kommune har ikke satt opp er generelt krav til at unntak skal begrunnes og 

dokumenteres. Under nødanskaffelser, i kapittel 10.4 er de imidlertid veldig tydelige på at 

begrunnelsen skal kunne dokumenteres. 

 

 

 

 

Det finnes ikke noe krav til at det skal skrives åpningsprotokoll hverken i lov om offentlige 

anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser eller i den offisielle veilederen om offentlige 

anskaffelser. Det er imidlertid alminnelig anerkjent at åpningen av tilbudene må 

dokumenteres for å sikre at det kan «bevises» det ikke var noe uredeligheter rundt at 

kontrakten gikk til den tilbyderen som fikk den. Dette ordnes sedvanemessig ved å skrive en 

åpningsprotokoll. 

 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder kommer frem at åpningen av tilbud i konkurranser 

under forskriftens DEL II og III skal skje med minimum 2 personer til stede og det skal føres 

åpningsprotokoll.  Videre står det at protokollen skal inneholde hvilke firma som har levert 

inn tilbud, firmaopplysninger og kontaktperson, og at alle som deltar under åpningen av 

anbudet skal underskrive åpningsprotokollen. De har valgt å gjøre det valgfritt å la tilbydere 

delta under tilbudsåpningene, men dette er ikke vanlig praksis i Fauske kommune. 

 

 

i) Fauske kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

h) Fauske kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om 

offentlig anskaffelser. 
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Av FOA §11-2 første ledd følger det at oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er 

vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. 

Rettspraksis gir mer konkret veiledning for hvilke endringer som anses vesentlige. 

Hvis den økonomiske balansen ikke er endret i leverandørens favør og endringen ikke 

medfører at flere kunne deltatt i konkurransen, vil det være forhold som peker i retning av at 

endringen ikke er vesentlig. 

Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og vurderingen skal være en 

fullt ut objektiv vesentlighetsvurdering. 

Videre følger det av annet ledd at en endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 (1) inneholder en liste over endringer som er 

tillatt, og der det følgelig ikke er nødvendig å foreta noen vesentlighetsvurdering. Følgende 

endringer er tillatt, forutsatt at de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften (se § 28-1 første 

ledd bokstav a-f): 

• endringer som følger av avtalte endringsklausuler, jf. § 28-1 første ledd bokstav a 

• endringer som ikke overstiger EØS-terskelverdiene og heller ikke overstiger 10 % av 

kontraktsverdien (15 % ved bygge- og anleggskontrakter), jf. § 28-1 første ledd 

bokstav b 

• nødvendige supplerende leveranser fra den opprinnelige leverandøren, jf. § 28-1 

første ledd bokstav c 

• endringer som følge av uforutsette omstendigheter, jf. § 28-1 første ledd bokstav d 

• endringer ved overdragelse av kontrakten til en ny leverandør på tilsvarende vilkår, jf. 

§ 28-1 første ledd bokstav e. 
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Vesentlighetsvurderingen 

Forskriftens § 28-2 gir følgende veiledning om hvilke endringer som anses som vesentlige 

(og ulovlige) endringer: En endring er vesentlig dersom den fører til at «innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten». Hva innebærer dette? 

Rettspraksis har gitt følgende veiledning, som nå er nedfelt i en liste over endringer som alltid 

anses som vesentlige, jf. FOA § 28-2: 

• endringer av betingelsene som kunne ha ført til andre leverandørinteressenter hvis 

betingelsene hadde vært slik i den opprinnelige konkurransen 

• endringer som medfører at kontraktens verdi økes slik at konkurransen skulle ha vært 

kunngjort, eventuelt kunngjort i TED 

• endringer av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren 

• endringer som utvider kontraktens omfang betydelig 

• overdragelse til en ny leverandør uten at denne forpliktes til tilsvarende vilkår 

Vi kan ikke finne at Fauske kommune har tatt med regler som går på dette med overstigelse 

av pris i sin Innkjøpsveileder. 

 

 

 

Habilitet 

 

Den nye kommuneloven har i § 13-3 bestemmelser om habilitet for ansatte. Bestemmelsen 

lyder som følger: 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen 

av saker i kommunens og fylkeskommunens administrasjon, med de særreglene som følger 

av denne paragrafen. 

j) Fauske kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapii
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Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt som har 

vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling 

av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet 

ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for 

klageinstansen. 

Forvaltningsloven angir i kapittel 6 når en tjenestemann er å anse som inhabil. Og i §8 

fremgår hvem som avgjør habilitetsspørsmålet. Det framgår ikke her noen krav om 

dokumentasjon. 

Sett i lys av det overordnede kravet til god forvaltningsskikk og en forsvarlig saksbehandling 

som innbyr til tillit er det vår vurdering at habilitetsvurderinger bør dokumenteres på en enkel 

og grei måte slik at det framgår av sakene at den som har behandlet saken har gjort en 

vurdering opp mot habilitetsregelverket. 

Ettersom forvaltningsloven §8 legger ansvaret for å vurdere sin egen habilitet til den enkelte 

tjenestemann, må den enkelte saksbehandler som arbeider med innkjøp i Fauske kommune ha 

kunnskap om disse etiske retningslinjene og praktisere dette regelverket. 

For å vite hvor ansvaret ligger i den enkelte sak vil det naturligvis være nødvendig å kunne 

identifisere den som tar de enkelte avgjørelsene og gjør vurderingene inne i 

innkjøpsverktøyet.  

I Fauske kommunes Etiske retningslinjer står det følgende under kapitlet om habilitet: 

Du som ansatt og folkevalgt kan ikke ta del i saker der du selv eller en av dine nærmeste har 

personlige eller økonomiske interesser. 

Du skal også opptre upartisk og å unngå å komme i situasjoner som kan medføre 

interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A728
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Generelt er det sagt at formålet med de etiske retningslinjene er å bidra til at ansatte og 

folkevalgte i Fauske kommune opptrer på en måte som bygger på verdiene åpenhet, 

redelighet og ansvar. 

 

 

 

 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere 

regelverket om habilitet. 

 

a) Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og 

avhjelpe tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan 

identifiseres i anskaffelsesprosessen. 
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