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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 11
Løpenr.: 196455/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/24

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015 godkjennes

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015 legges frem for godkjenning.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 10.09.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 15/20 – 15/23  

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Iver Halvorsrud, Leder X  

Karen Eg Taraldrud, meldt 
forfall 

X Ole K. Krosby innkalt og møtt. 

Gunnar Ingebretsen X  

Rita Berget Lindblad X  

Odd E. Volen, meldt forfall  Oddmund Fosser innkalt, meldt 
forfall. 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Anita Rønningen, Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Casper Støten 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Iver Halvorsrud 

Leder  
Karen Eg Taraldrud Gunnar Ingebretsen 

   
 

……………………. ……………………. 
Rita Berget Lindblad Odd E. Volen 

 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Markers møte 10.09.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015  

PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2015  

PS 15/22 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/23 Eventuelt  
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PS 15/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
    Protokollen fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015 godkjennes 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
IØKUS IKS 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 10.09.2015: 

Sekretariatets innstilling vedtas. 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 10.09.2015: 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015 godkjennes. 
 
 

 
 
 
 
PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.06.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
        Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2015 godkjennes 
 
 
Rakkestad, 03.09.2015 
 
IØKUS IKS 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 10.09.2015: 

Sekretariatets innstilling vedtas. 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 10.09.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2015 godkjennes. 
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PS 15/22 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
     Informasjon fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
IØKUS IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 10.09.2015: 

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Anita Rønningen informerte om to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter: Fosterhjem og fosterhjemsgodtgjørelser samt prosjekt om kjøp 
av varer og tjenester som begge snart ferdigstilles.  
 
Fagansvarlig regnskapsrevisor Svend-Harald Klavestad informerte om overordnet 
revisjonsstrategi; arbeidet er igangsatt med kartlegging av salgsområder.  
Klavestad informerte også om et avdekket underslag i kommunens omsetning over en 
femårsperiode. Saken er politianmeldt. 
 
Distriktsrevisor Rita Elnes informerte om IØKR IKS og den nye selskapsavtalen som nå er 
vedtatt av representantskapet, avtalen vil bli sendt til registrering så fort alle parter har signert 
avtalen. 
 
Elnes opplyste også om status for ressursgjennomgangen som ble foretatt i IØKR IKS, og 
kunne meddele at selskapet ikke har til hensikt å betale for tjenestene siden 
representantskapet ikke har vedtatt å gjennomføre ressursgjennomgangen. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 10.09.2015: 

Informasjon fra revisjonen tas til orientering. 
 

 
 
 
PS 15/23 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
    Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
IØKUS IKS 
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Kontrollutvalget Markers behandling 10.09.2015: 

Utvalgsleder Iver Halvorsrud viste til vedtak i sak 15/19 fra dialogmøte i kontrollutvalget den 
24.06.2015, og konstaterte at kommunestyret ikke hadde planlagt å ta opp kontrollutvalgets 
vedtak til behandling på neste kommunestyremøte, slik kontrollutvalget ba om. 
Kontrollutvalget vedtok å påpeke dette overfor kommunestyret. 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 10.09.2015: 

Kontrollutvalget informerer kommunestyret skriftlig om manglende behandling av vedtak. 
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 10
Løpenr.: 196280/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/25

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem - økonomi og refusjoner", Marker 
kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker
kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» i Marker kommune 
tas til orientering.

2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

a) Barnevernstjenesten skal nedfelle skriftlig hva man vurderer som viktige 
styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som 
skal benyttes ut fra dette.

b) Kommunen skal utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og 
refusjon av merutgifter.

c) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for å sikre helhetlig 
gjennomførelse ved fosterhjemsplassering. Herunder rutiner for saksbehandling 
i forhold til fosterhjemsplassering som sikrer prinsippet om skriftlighet.

d) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering/ godkjenning 
av fosterforeldre. Herunder også rutiner for at barn og foreldre får uttale seg.

e) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for opprettelse av nye 
fosterhjemsmapper, og at alt legges i disse fortløpende.

f) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering av 
forsterkningstiltak, som sikrer at vurderingen fremkommer skriftlig samt viser det 
enkelte barns behov.

g) Kommunen skal vurdere om det eksisterer utgifter som kan knyttes til fosterbarn 
og fosterhjem, og eventuelt refunderes av staten (Bufetat).

h) Kommunen skal utarbeide rutiner for kontroll og oppdatering av 
egenandelsatsen ved søknad om refusjon.
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3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak 
i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er 
ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I henhold til kommuneloven § 78 og forskrift nr. 904/2004 om revisjon § 6 skal det i hver 
kommune utføres forvaltningsrevisjon, hvorpå revisjonen skal rapportere resultatene av sin 
revisjon til kontrollutvalget.

På kontrollutvalgets møte den 04.09.2014 i sak 14/21 om plan for forvaltningsrevisjon vedtok 
kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» skulle 
gjennomføres i løpet av planperioden. Planen er vedtatt i kommunestyret den 04.11.2014 i 
sak 60/14.

Vedlegg

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner», Marker 
kommune 2015 (Unntatt offentlighet jamfør offentlighetsloven § 5 pkt.2)

Saksopplysninger

Rapporten er skrevet på bakgrunn av 2 problemstillinger:

Problemstilling 1: 
Har kommunen benyttet seg av KS sine veiledende satser for fosterhjem, når det gjelder 
fosterhjemsgodtgjøring? Herunder vurdere om kommunestyret har vedtatt egne satser for 
fosterhjemsgodtgjøring.

Problemstilling 2:
Er det klare rutiner for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter ved forsterkning av 
fosterhjem når utgiftene overstiger beløpet som er kommunens andel.
Herunder har kommunen utarbeidet retningslinjer for vurderinger av forsterkningstiltak, og 
satser for hvordan særskilte tiltak skal kompenseres?

For å besvare problemstillingene har revisjonen kontrollert om kommunen benytter KS sine 
veiledende satser for fosterhjem når det gjelder fosterhjemsgodtgjøring; om det
foreligger skriftlige vurderinger der hvor fosterhjem får en forsterket arbeidsgodtgjørelse; 
hvorvidt det foreligger skriftlige rutiner for å sikre helhetlig gjennomførelse ved 
fosterhjemsplassering, og som også sikrer at prinsippet om skriftlighet
blir overholdt; om kommunen har utarbeidet rutiner og retningslinjer for satser i forbindelse 
med hvordan særskilte tiltak skal kompenseres; om kommunen har klare rutiner for refusjon 
av merutgifter ved forsterkning av fosterhjem når utgiftene overstiger beløpet som er 
kommunens andel; om regnskapet stemmer overens med refusjonssøknadene, og om det 
eventuelt er andre kostnader tilknyttet fosterhjem og fosterbarn som det kan søkes refusjon 
for; samt hvorvidt kommunen har realistiske budsjetteringer i forhold til arbeidsgodtgjørelse 
og utgiftsdekning i fosterhjem.

Sentrale metoder brukt for å besvare problemstillingen inkluderer et verifisert 
oppstartsintervju med barnevernleder; ett besøk i barneverntjenesten i kommunen og 

-�9�-



gjennomført kontroll- og mappegjennomgang, samt kontroll av samtlige fosterhjemsmapper i
kommunen i tillegg til 2 barnevernsmapper.
Revisor har også gjennomført kontrollhandlinger sett opp mot budsjett og regnskap samt 
også kontroller om kommunen benytter seg av KS-normer for fosterhjemsgodtgjøring.

Ut fra disse metoder og kontrollhandlinger vurderer revisjonen at kommunen arbeider bra i 
praksis, men har lite skriftlig rutiner og en del mangler i dokumentasjonen. Revisjonen 
nevner bl.a. også at kommunen benytter seg av KS-satser for utgiftsdekning og 
arbeidsgodtgjørelse, men at det foreligger kostbare fosterhjemsavtaler da kommunen 
benytter forsterket fosterhjemsgodtgjørelse i enkelte tilfeller.

Med grunnlag i sine vurderinger fremmer revisjonen de 8 anbefalingene gjengitt i rapporten.

I sin tilbakemelding til revisjonen gjør rådmannen rede for hvordan de enkelte anbefalinger i 
rapporten vil følges opp videre. Sekretariatet ber kontrollutvalget særlig merke seg 
rådmannens kommentarer til anbefalingene 1,3,4, 5 og 6.

Vurdering

Sekretariatet vurderer revisors metodiske fremgangsmåte og datainnsamling som et 
hensiktsmessig grunnlag for å gi et dekkende svar på problemstillingen. Rapporten anses i 
så måte å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
etterretning. Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget 
når saken behandles.
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 195299/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/26

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kjøp av varer og tjenester", Marker kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker
kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av varer og tjenester» i Marker kommune tas til 
orientering.

2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

a) Kommunen skal oppdatere innkjøpsrutinene ved endring i lovverket.  

b) Kommunen skal utarbeide et strategidokument for anskaffelser.

c) Kommunen skal skjerpe bevisstheten når det gjelder konkurransekravet.

d) Kommunen skal føre anbudsprotokoller ved alle kjøp over 100 000 kroner, i 
henhold til lovverk. 

e) Kommunen skal innføre rutiner for kontraktsinngåelser, både for kjøp som ligger 
over og under terskelverdiene. Herunder skal kontraktstandard bli benyttet, dette 
for å ivareta generelle kontraktsvilkår.

f) Kommunen skal være bevisst viktigheten av signering/ datering av kontrakter 
innen vedståelsesfristens utløp. 

g) Kommunen skal gjøre nærmere vurderinger på hvilke innkjøp de bør ha 
rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også unngå risikoen 
for å måtte utbetale overtredelsesgebyr.

h) Kommunen skal ha fokus på at rammeavtaler blir overholdt.

i) Kommunen skal ha fokus på at det ikke over flere år blir handlet inn varer, hvor 
innkjøpssummene i stor grad overgår summen som er satt i rammeavtalen.

j) Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner/ strategier som omhandler hvordan 
hensynet til miljøkrav og livssykluskostnader skal ivaretas.

k) Kommunen skal tydeliggjøre hva som ligger i innkjøpsrutinene, slik at de ansatte 
validerer rutinene og arbeider etter dem.

-�11�-



3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak 
i saken, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er 
ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 25.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I henhold til kommuneloven § 78 og forskrift nr. 904/2004 om revisjon § 6 skal det i hver 
kommune utføres forvaltningsrevisjon, hvorpå revisjonen skal rapportere resultatene av sin 
revisjon til kontrollutvalget.

På kontrollutvalgets møte den 07.12.2012 i sak 12/27 om plan for forvaltningsrevisjon, 
vedtok kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» skulle 
gjennomføres i løpet av planperioden. Planen er vedtatt i kommunestyret den 18.12.2015 i 
sak 142/12.

Vedlegg

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av varer og tjenester», Marker kommune 2015

Saksopplysninger

Rapporten er skrevet på bakgrunn av problemstillingen:
Blir lov om offentlige anskaffelser og kommunens interne rutiner overholdt ved kjøp av varer 
og tjenester? Herunder kontrollere om kommunen har utarbeidet strategier for innkjøp som 
eksempelvis omhandler miljøhensyn og livssykluskostnader.

For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om det foreligger en 
anskaffelsesstrategi som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt; om 
anskaffelser som blir foretatt bygger på konkurranse og om alle leverandører blir 
likebehandlet; om kommunen har praksis for at anskaffelser over 500 000 blir satt ut på 
anbud, og om utlysningen har vært i Doffin, eventuelt TED-databasen; om kommunen sikrer 
at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 
anskaffelsesprosessen; om kommunen benytter seg av rammeavtaler som fastsetter 
vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til 
pris og eventuelle planlagte mengder; om kommunen stiller miljøkrav i offentlige 
anskaffelser; om kommunen har rutiner som sikrer at det tas hensyn til miljømessige 
konsekvenser under planleggingen av anskaffelsen; om kommunen vektlegger 
livssykluskostnader i alle sine anskaffelser samt om kommunens innkjøpsreglement 
overholdes i praksis.

Sentrale metoder brukt for å besvare problemstillingen inkluderer analyser fra Marker 
kommunes regnskapssystem; verifisert intervjumateriale samt dokumentanalyser av 
tilbudsinnhentinger, anbudsprotokoller, rammeavtaler, kontrakter og kunngjøringer i 
Doffin/TED. 

Ut fra disse metoder og kontrollhandlinger vurderer revisjonen at Marker kommune har 
utarbeidet gode innkjøpsrutiner, med at disse ikke alltid blir fulgt i praksis, og at dette fører til 
at det blir gjort en del ulovlige direkte anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester.
Revisjonen fremmer på grunnlag av dette de 11 anbefalingene som er gjengitt i rapporten.
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I sin tilbakemelding til revisjonen gjør rådmannen rede for hvordan de enkelte anbefalinger i 
rapporten vil følges opp videre. Rådmannen ber revisjonen definere hva de legger i begrepet 
«delegert innkjøpsmyndighet», revisjonens besvarelse fremkommer under kapittel 5 
«Rådmannens tilbakemelding» på side 19 i rapporten. Revisjonen vurderer ut fra 
rådmannens tilbakemelding at rådmannen i hovedsak slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.

Vurdering

Sekretariatet vurderer revisors metodiske fremgangsmåte og datainnsamling som et 
hensiktsmessig grunnlag for å gi et dekkende svar på problemstillingen. Rapporten anses i 
så måte å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
etterretning. Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget 
når saken behandles.
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RAPPORT OM

xxxxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx KOMMUNE

( Rapportens innhold og fakta er ikke verifisert )
Dette skal stå på forside n ved oversendelse av foreløpig rapport

Forvaltningsrevisjonsrapport

” Kjøp av varer og tjenester ”

Marker kommune

-�14�-



 

 
 Kjøp av varer og tjenester  

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT ............................................................................. 1 
2. SAMMENDRAG ............................................................................................................. 2 
3. INNLEDNING ................................................................................................................. 4 

3.1 Problemstillinger ........................................................................................................... 4 
3.2 Avgrensning av prosjektet ............................................................................................ 4 
3.3 Revisjonskriterier .......................................................................................................... 4 
3.4 Revisjonsmetoder .......................................................................................................... 5 
3.5 Introduksjon .................................................................................................................. 5 

4. PROBLEMSTILLING 1: Blir lov om offentlige anskaffelser og kommunens interne 
rutiner overholdt ved kjøp av varer og tjenester? Herunder kontrollere om kommunen har 
utarbeidet strategier for innkjøp som eksempelvis omhandler miljøhensyn og 
livssykluskostnader. ................................................................................................................... 7 

4.1 Revisjonskriterier .......................................................................................................... 7 
4.2 Revisors undersøkelse og innhentede data ................................................................... 8 
4.3 Revisors vurderinger og konklusjoner ........................................................................ 13 
4.4 Anbefalinger ............................................................................................................... 17 

5. RÅDMANNENS BEMERKNINGER ........................................................................... 19 
6. KILDEHENVISNINGER .............................................................................................. 20 
7. VEDLEGG ..................................................................................................................... 21 

 
 

 
 
 

-�15�-



 

 

 Kjøp av varer og tjenester  1 

1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon1 utføre 
forvaltningsrevisjon. Etter forskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; 
Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund NKRF. 
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, «Kjøp av varer og tjenester», er gjennomført i henhold 
til RSK 001. Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i 
kontrollutvalget i sak 12/ 27, den 07. 12. 2012 og kommunestyret i sak 124/ 12, den 18. 12. 
2012, i Marker kommune. 
 
Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 
kontrollutvalget. 
 
Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet september 2014, (det 
ble vedtatt satt på vent fra november 2014), med ny oppstart i august 2015 - oktober 2015. 
Rapporten er oversendt kommunen for verifisering. 
 
Prosjektansvarlige revisors habilitet og uavhengighet sett opp mot kommunen og den undersøkte 
virksomheten er vurdert, og revisjonen finner ansvarlig revisor habil til å utføre prosjektet. 
 
Prosjektet er gjennomført av fagansvarlig forvaltningsrevisor Anita Rønningen. I tillegg har 
stedlig revisor Unni Torp deltatt i informasjonsinnsamlingen. 
 
Rapporten oversendes kommunen etter behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. 
  
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i 
forbindelse med prosjektarbeidet. 
 
 
 
 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
Rakkestad 05. 11. 2015  

 
    
 
 
Rita Elnes      Anita Rønningen  
Distriktsrevisor     Fagansvarlig forvaltningsrevisor 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Kommunelovens kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1.juli 2004 kapittel 3 § 6. 
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 Kjøp av varer og tjenester  2 

2. SAMMENDRAG 
Når en kommune kjøper inn varer og tjenester, så er det viktig at fellesskapets midler blir 
forvaltet på en best mulig måte. Kommunen bør derfor opptre som en profesjonell innkjøper 
og sørge for at en får mest mulig igjen for fellesskapets penger og at penger ikke blir brukt 
unødvendig. Effektive offentlege innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både 
fornyelse og økt velferd.  
 
Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet arbeidet etter følgende problemstilling: 
«Blir lov om offentlige anskaffelser og kommunens interne rutiner overholdt ved kjøp av varer og 
tjenester? Herunder kontrollere om kommunen har utarbeidet strategier for innkjøp som 
eksempelvis omhandler miljøhensyn og livssykluskostnader.» 
  
For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om det foreligger en 
anskaffelsesstrategi som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. Videre er 
det kontrollert om anskaffelser som blir foretatt, så vidt mulig, bygger på konkurranse og om 
alle leverandører blir likebehandlet.  
Revisjonen har gjort kontrollhandlinger for å vurdere om Marker kommune har praksis for at 
anskaffelser over 500 000 kroner blir satt ut på anbud, og om utlysningen har vært i Norsk 
Lysningsblad database Doffin, eventuelt TED-database.  
Videre er det kontrollert om Marker kommune sikrer at hensynet til forutberegnelighet, 
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Herunder om de 
valg som er gjort er begrunnet, og om det er ført  protokoll fra konkurransen som beskriver 
hele anskaffelsesprosessen.  
Revisjonen har også sett nærmere på om kommunen benytter seg av rammeavtaler som 
fastsetter vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med 
hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.  
Det er videre gjennomgått om kommunen stiller miljøkrav i offentlige anskaffelser. Samt om 
kommunen har rutiner som sikrer at det tas hensyn til miljømessige konsekvenser under 
planleggingen av anskaffelsen. Det er også kontrollert om kommunen vektlegger 
livsykluskostnader i alle sine anskaffelser. 
Kommunens innkjøpsreglement bør overholdes, revisjonen har gjort kontrollhandlinger for å 
vurdere hvorvidt dette skjer i praksis. 
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier/ 
kontrollhandlinger: 
Revisjonen vurderer at Marker kommune har utarbeidet gode innkjøpsrutiner, men disse blir 
ikke alltid fulgt i praksis. Dette fører til at det er gjort en del ulovlige direkte anskaffelser ved 
kjøp av varer og tjenester.  
Kommunen har ikke generelle strategier for innkjøp som omhandler miljøhensyn og 
livssykluskostnader. Ved noen kjøp er det fokus på dette i konkurransegrunnlaget. Dette er 
imidlertid kjøp som overstiger terskelverdiene, og som er lyst ut på Doffin/TED. Kjøp under 
500 000 kroner har lite fokus på miljøhensyn og livssykluskostnader. 
 
Revisjonen viser til kontrollhandlinger og vurderinger for hvert revisjonskrierie og fremmer 
følgende 11 anbefalinger: 
 
Anbefaling 1: Revisor vurderer som positivt at innkjøpsrutinene skal revideres i løpet av våren 
2016. Revisjonen anbefaler Marker kommunen å oppdatere innkjøpsrutinene ved endring i 
lovverk. 
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Anbefaling 2: I Marker kommune er det 41 ansatte som har delegert innkjøpsmyndighet. 
Revisjonen vurderer at strategi for innkjøp må settes i sammenheng med virksomhetenes 
ressurser, både de personellmesige, faglige og økonomiske. Lederen må se til at planlegging av 
anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og virkemidler som 
kunnskapsbygging og teknologi. Revisjonen anbefaler derfor Marker kommune å utarbeide 
et strategidokument for anskaffelser. 
 
Anbefaling 3: Revisors vurdering er at uten konkurranse så er det brudd på de grunnleggende 
prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kan medføre overtredelsesgebyr for 
kommunen hvis en sak blir klaget inn for KOFA2. Revisjonen anbefaler derfor Marker 
kommune å skjerpe bevisstheten når det gjelder konkurransekravet. 
 
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at det blir ført anbudsprotokoller ved alle kjøp over 100 000 
kroner, i henhold til lovverk. 
 
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at kommunen innfører rutiner for kontraktsinngåelser, både 
for kjøp som ligger over og under terskelverdiene. Herunder anbefaler revisjonen at 
kontraktstandard blir benyttet, dette for å ivareta generelle kontraktsvilkår.  
 
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen om å være bevisst viktigheten av signering/ 
datering av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp. 
 
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre nærmere vurderinger på hvilke 
innkjøp de bør ha rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også unngå risikoen 
for å måtte utbetale overtredelsesgebyr. 
 
Anbefaling 8: Revisjonen vurderer at kommunen ved enkelte tilfeller handler av andre 
leverandører enn de kommunen har avtale med. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha 
fokus på at rammeavtaler blir overholdt. 
 
Anbefaling 9: Selv om kommunen har rammeavtale med en leverandør, så vil ikke dette si at 
kommunen kan handle inn fritt hos denne leverandøren. Kommunen må gjøre vurderinger på den 
summen avtalen gjelder for. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at det ikke 
over flere år blir handlet inn varer, hvor innkjøpssummene i stor grad overgår summen som 
er satt i rammeavtalen. 
 
Anbefaling 10: Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet skriftlige rutiner/ strategier som 
omhandler hvordan hensynet til miljøkrav og livsykluskostnader skal ivaretas. 
 
Anbefaling 11: Revisjonen anbefaler kommunen å tydeliggjøre hva som ligger i 
innkjøpsrutinene, slik at de ansatte validerer rutinene og arbeider etter dem. 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
2 KOFA – Klagenemda for offentlige anskaffelser. 
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3. INNLEDNING 

3.1 Problemstillinger 
  
Blir lov om offentlige anskaffelser og kommunens interne rutiner overholdt ved kjøp av varer og 
tjenester? Herunder kontrollere om kommunen har utarbeidet strategier for innkjøp som 
eksempelvis omhandler miljøhensyn og livssykluskostnader.  
 

3.2 Avgrensning av prosjektet 
 
Forvaltningsrevisjon gjennomførte et prosjekt som omhandlet kjøp av konsulenttjenester i 2007. 
Anbefalingene fra dette prosjektet ble fulgt opp med en oppfølgingsrapport til kommunestyret i 
2009. Implementeringen av den utarbeidede innkjøpshåndboken var på dette tidspunktet så ny at 
forvaltningsrevisjon ikke så det hensiktsmessig å kontrollere hvorvidt denne fungerte i praksis. 
Således vil dette prosjektet omhandle praksisen av Marker kommunes innkjøpshåndbok, og lov 
om offentlige anskaffelser. Prosjektet omhandler ikke konkrete investeringsprosjekter, men 
generelle innkjøp av varer eller tjenester. Det blir kontrollert om grunnleggende prinsipp i 
offentlige anskaffelser blir overholdt, og hvorvidt det er utarbeidet rammeavtaler der hvor 
kjøpssummer tilsier at det burde vært benyttet rammeavtale. 
 

3.3 Revisjonskriterier 
I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for 
forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterier, ofte kalt ”foretrukket praksis”, er uttrykk for krav 
eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende. 
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, 
politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og 
andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 
 
Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra: 

 Lov om offentlige anskaffelser. 
 Forskrift om offentlige anskaffelser 
 Stortingsmelding 36 «Det gode innkjøp» 
 Direktoratet for IKT og forvaltnings hjemmeside: DIFI.no 
 Marker kommunes innkjøpsrutiner 

 
En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten. 
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3.4 Revisjonsmetoder  
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er utarbeidet etter standard for forvaltningsrevisjon, 
RSK 001. 
For å besvare prosjektets problemstillinger har revisjonen gjennomført analyser fra Marker 
kommunes regnskapssystem (i hovedsak art 100-299), verifisert intervjumateriale – intervju 
med innkjøpsrådgiver og kommunalsjef, dokumentanalyser av tilbudsinnhentinger, 
anbudsprotokoller, rammeavtaler, kontrakter, samt kunngjøringer i Doffin/TED3. 
Revisjonen vurderer kontrollhandlingene som gyldige og pålitelige til å kunne trekke 
konklusjoner i prosjektet.  
 

3.5 Introduksjon 

I stortingsmelding nr 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp» står følgende: «Det offentlege 
konsumet utgjer om lag ein tredjedel av det samla konsumet i Noreg. Verksemdene i offentleg 
sektor kjøper inn varer og tenester for ein verdi av 272 milliardar kroner i året. Dette er 
fellesskapets midlar som skal forvaltast på ein best mogleg måte. Offentleg sektor står overfor 
vesentlege utfordringar dei kommande åra. Desse må løysast med avgrensa ressursar. 
Samtidig vert det stilt stadig større krav til kvaliteten på offentlege tenester. Det offentlege må 
derfor opptre som ein profesjonell innkjøpar og sørgje for at ein får mest mogleg igjen for 
fellesskapet sine pengar og at pengar ikkje vert brukte unødig. Effektive offentlege innkjøp 
kan frigjere ressursar som kan brukast til både fornying og auka velferd. Offentlege 
verksemder skal òg gå føre i arbeidet med å ivareta sosiale og miljømessige omsyn. 
Klimaendringane er den største utfordringa i vår tid. Gjennom å vere ein krevjande og 
konstruktiv innkjøpar, kan det offentlege medverke til at det vert utvikla meir miljø- og 
klimavennlege varer og tenester.»  

Viktigheten av å ha fokus på de innkjøpene som blir gjort er stor. For Marker kommune sin 
del så viser regnskapstall for 2014 at kommunen har innkjøp av varer og tjenester for i 
overkant av 68 millioner kroner. 
Revisor har gjort regnskapsanalyser av økonomisk oversikt drift fra 2014. Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i tjenesteproduksjon er ført på art 100-299, mens kjøp av varer og 
tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er 300-arter, dette er til eksempel kjøp fra stat, 
fylkeskommune, kommuner, fra andre, IKS’er etc.   Det fremkommer at innkjøp i 2014 
samlet ligger på ca 11, 3 millioner kroner over budsjett. Dette fremkommer av tabell 1 og 
tabell 2 på neste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Norsk Lysningsblad database Doffin . Anskaffelser over EØS/ WTO- terskelverdiene skal i 

tillegg lyses ut i EUs TED-database. 
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Tabell 1: 
 Regnskap 2014 Regulert 

budsjett 
Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 2013 

Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjonen  

35 513 629 31 383 000 31 283 000 34 889 950 

Kjøp av tjenester som 
erstatter 
tjenesteproduksjon  

32 507 396 25 335 973 24 556 000 30 104 343 

Kilde: Marker kommunes regnskap 2014. 
 

Tabell 2: 
 Merforbruk 2014 

Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjonen  

4 130 629 

Kjøp av tjenester som 
erstatter 
tjenesteproduksjon  

7 171 423 

Kilde: Marker kommunes regnskap 2014. 
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4. PROBLEMSTILLING 1: Blir lov om offentlige anskaffelser og 
kommunens interne rutiner overholdt ved kjøp av varer og tjenester? Herunder 
kontrollere om kommunen har utarbeidet strategier for innkjøp som eksempelvis 
omhandler miljøhensyn og livssykluskostnader. 

 

4.1 Revisjonskriterier 
Jamfør Stortingsmelding 36 ”Det gode innkjøp” så viser kartlegging av brudd på regelverket 

at ledelsesforankring og formålstjenlig organisering er sentralt for å gjennomføre gode 
innkjøp og etterleve regelverket om offentlige innkjøp. Direktoratet for IKT og forvaltnings 
hjemmeside (difi.no) sier følgende om anskaffelsesstrategier: ”Det må utarbeides mål og 

strategier for innkjøpsarbeidet. Særlig gjelder dette innkjøp som har tydelig sammenheng med 
de oppgavene som virksomheten skal løse.  Strategien for innkjøp må settes i sammenheng 
med virksomhetens ressurser, både de personellmessige, faglige og økonomiske. Lederen må 
se til at planlegging av anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og 
virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi.” 
Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, revisjonen har i hovedsak tatt 
utgangspunkt i de grunnleggende prinsippene i lovverk. Herunder: «Grunnleggende prinsipp i 
Lov om offentlig anskaffelser» § 5. Samt § 6 som omhandler kravet om miljøhensyn og 
hensyn til livsykluskostnader. Samt følgende paragrafer i Forskrift om offentlig anskaffelser 
(FOA) § 2-1, § 3-1, § 3-2, § 3-4, § 3-11. Kapittel 6. Rammeavtaler og dynamiske 
innkjøpsordninger, samt § 9-1 og § 18-1. 
Paragrafene ligger i sin helhet i vedlegg 1 til rapporten. 
Følgende revisjonskriterier er utledet: 
 

 Det bør foreligge en anskaffelsesstrategi som sørger for at lov om offentlige 
anskaffelser blir overholdt. 

 Alle anskaffelser skal så vidt mulig bygge på konkurranse og alle leverandører skal 
likebehandles. (FOA 3-1) 

 Anskaffelser over kr 500 000 skal settes ut på anbud. Utlysningen skal skje i Norsk 
Lysningsblad database Doffin, (FOA § 9-1 og § 18-1). Anskaffelser over EØS/ WTO- 

terskelverdiene 4 skal i tillegg lyses ut i EUs TED-database.  
 Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal 
begrunnes, og det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele 
anskaffelsesprosessen (FOA 3-2). 

 Kommunen bør benytte seg av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for de kontrakter 
som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt 
planlagte mengder (FOA kap. 6). 

 Det bør så langt som mulig stilles miljøkrav i offentlige anskaffelser. (LOV §6) 
Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det tas hensyn til miljømessige konsekvenser 
under planleggingen av anskaffelsen. (LOV § 6) 

 Kommunens bør vektlegge livsykluskostnader i alle sine anskaffelser. (LOV §6) 
 Kommunens innkjøpsreglement bør overholdes. 

 
 
                                                 
4 Terskelverdiene for bygg- og anleggsarbeider 39 millioner ekskl mva. Varer og tjenester 1, 

550 mill kr ekskl mva.  
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4.2 Revisors undersøkelse og innhentede data 
 
Anskaffelsesstrategier og rutiner  
Revisor har kontrollert hvorvidt kommunen har utarbeidet et strategidokument som bidrar til 
at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt ved kjøp av varer og tjenester i kommunen, og 
om det er utarbeidet rutine for behovsvurderinger. 
Innkjøpsrådgiver informerer i oppstartsmøtet om at kommunen har utarbeidet innkjøpsrutiner 
som er levert i egen perm til alle ansatte som har med innkjøp/ offentlige anskaffelser å gjøre. 
Det er ikke utarbeidet noen overordnet strategi for Marker kommune. Første gang 
innkjøpsrutinene ble vedtatt var i 2008. Det ble gjort endringer som ble sendt ut pr. e-post og 
lagt på felles området 18.03.2011. I denne er det laget et planogram som viser hele 
anskaffelsen med behovsdefinisjon, som ligger som fane 2 i permen. Denne skal oppdateres 
med nytt regelverk som har kommet fra 1. juli 2015, og det vil også bli sett opp mot endringer 
i lovverk som kommer våren 2016. Behovene defineres ved hvert enkelt anbud, sammen med 
fagfolk i en faggruppe i et oppstartsmøte. 
Kommunalsjef og innkjøpsrådgiver sier at det ikke er utarbeidet et eget strategidokument for 
offentlige anskaffelser, utover dette. Felles innkjøpskontor i Indre Østfold begynte med et 
strategidokument i fjor for noen kommuner, med en generell del for alle kommunene i Indre 
Østfold, og en spesifikk del for den enkelte kommune. For Marker kommune sin del, så har 
dette arbeidet ikke blitt avsluttet/fullført, eller videreført. 
Revisor har kontrollert innkjøpsrutinene og ser at de inneholder gode maler og rutiner for at 
kommunen skal kunne overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette har også 
forvaltningsrevisjonen beskrevet tidligere i 2009. 
Kommunalsjef sier at det er virksomhetslederne som i hovedsak har innkjøpsansvar innen for 
vedtatte budsjettrammer. Virksomhetslederne har delegert videre til flere av sine ansatte. 
Revisor har fått overlevert en oversikt over de ansatte som foretar innkjøp. Av listen 
fremkommer det at det er 14 ledere som har innkjøpsansvar. I tillegg er det delegert 
innkjøpsansvar til 41 ansatte, pluss at alle sykepleiere kan kjøpe medisiner. 
Det blir sagt i intervjuet at det ikke er satt noen tak for hvor store innkjøp man kan foreta, 
utover budsjettrammen som er satt for den enkelte virksomhet.  
Kommunalsjef sier at det nå nylig er utarbeidet nye rutiner for attestasjon- og 
anvisningsmyndighet. De nye rutinene omfatter blant annet at det er de som gjør innkjøpene 
som skal attestere. 
 
 Revisors kontrollhandlinger i innkjøpsrutinene viser at de blant annet inneholder en mal for 
virksomhetenes behovsvurdering i forhold til kjøp og bruk av konsulenttjenester. Herunder 
blir det beskrevet at det skal gjøres en vurdering på egen kompetanse i forhold til oppdraget, 
behov for slik kompetanse på kort og lang sikt, spesielle retningslinjer for hvordan 
konsulentene skal benyttes, samt krav til kompetanseoverføring. Det blir også generelt 
beskrevet at det skal gjøres behovsvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester. 
 
Overholdelse av grunnleggende prinsipp i lov om offentlig anskaffelser;  
herunder konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet, protokoller og kontrakter 
Revisor har kontrollert hvorvidt grunnleggende prinsipp i lov om offentlige anskaffelser blir 
fulgt, ved kjøp av varer og tjenester. Dette sett opp mot om anskaffelsene bygger på 
konkurranse og at leverandører er blitt likebehandlet. Det er også kontrollert om kommunen 
har rutiner for å inngå skriftlige kontrakter/avtaler. 
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I oppstartsmøte med innkjøpsrådgiver og kommunalsjef spurte revisjonen om det ble 
innhentet tilbud fra flere når man skal kjøpe varer og tjenester som overstiger 100 000 kroner, 
slik at man følger regelverket for offentlige anskaffelser. Innkjøpsrådgiver sier at kommunen 
har fokus på at regelverket skal følges. Kommunalsjef sier at det ble ansatt egen 
innkjøpsrådgiver som skal bistå virksomhetene. Det er utarbeidet rutiner og maler for hele 
prosessen. Det hender likevel at det gjøres innkjøp uten nødvendig innhenting av tilbud og 
dokumentasjon, og uten å involvere innkjøpsrådgiver. Kommunalsjef sier at dette ofte skyldes 
ubetenksomhet, eller tidspress.  
 

Det er utarbeidet maler for protokollføring over innkjøp som overstiger samlet 100 000 
kroner. Revisor har fått overlevert malen. Det blir sagt i intervjuet at alle maler ligger også på 
fellesserver for kommunen, og er en del av kommunens innkjøpsrutiner. 
Det er også utarbeidet maler for protokollføring over innkjøp som overstiger 500 000 kr. 
Revisor har fått overlevert malen. Det blir sagt i intervjuet at det er tatt utgangspunkt i malen 
som ligger som vedlegg til forskriften, men den er noe forkortet. Denne ligger også på 
fellesserveren for kommunens ansatte. 
Innkjøpsrådgiver og kommunalsjef opplyser om at det har vært ønske fra flere hold om at 
innkjøp skal gjøres lokalt. Dette kan gjøre at lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ikke 
alltid blir overholdt. Innkjøpsrådgiver sier at hun ønsker fokus rundt dette og mer fokus på det 
ansvaret man har som ansatt og folkevalgt i kommunen. Videre fokus på det å etterleve 
regelverket om offentlig anskaffelser, og de konsekvenser det kan gi ved å bryte regelverket, 
sett opp mot eventuelle KOFA5 gebyr.  
 
Revisor har gjort en analyse av regnskapstall for årene 2012 til og med august 2015. Det har i 
hovedsak vært kjøp av varer og tjenester som har oversteget 100 000 kroner som har vært 
kontrollert. Kontrollene er for øvrig basert på tilfeldig utvalg. Revisor har gjort handlinger 
knyttet opp mot 28 leverandører for å kontrollere om protokollplikten blir overholdt, samt 
kravet om konkurranse og gjennomsiktighet. Revisor har også etterspurt tilbudsinnhenting, 
eventuelt kunngjøring der hvor innkjøpene har oversteget 500 000 kroner og kravet om 
nasjonal utlysning på Doffin trer i verk.  
Elleve av innkjøpene har en kjøpesum på mellom 100 000 kroner og 500 000 kroner. Seks av 
disse innkjøpene har ikke dokumentasjon på tilbudsinnhenting. Ved de resterende fem sakene 
viser ett av innkjøpene til en politisk sak i kommunestyret, men har for øvrig ingen 
dokumentasjon på tilbudsinnhenting. En av sakene viser til at det kun er en leverandør på 
markedet. En viser til at det har vært telefonsamtaler og mail for å undersøke priser, imidlertid 
foreligger ingen dokumentasjon på dette. En av sakene viser til at det er Østfold 
fylkeskommune som har stått ansvarlig for innkjøpet, og slik sett sitter på dokumentasjon.  En 
av avtalene har dokumentasjon på begrenset anbudskonkurranse.  
Ved åtte av de elleve innkjøp er det ikke ført protokoll, eller mangler i dokumentasjon på at 
dette er ført. En har ikke protokoll etter lovverk/ forskriftens mal, men har en oversikt over 
tilbud ved tilbudsåpning. Ved to av innkjøpene er det ført protokoll som tilfredsstiller krav i 
forskrift om offentlige anskaffelser.  
For samlede beløp på over 500 000 kroner har revisor kontrollert hvorvidt det er lyst ut 
anbudskonkurranser i Doffin, (17 leverandører).  Fire av disse 17 innkjøp har kunngjøring på 
Doffin. Tre av innkjøpene overstiger terskelverdien for TED. En av disse er kunngjort på 
TED. For øvrig vises det til at to av innkjøpene omhandler personsensitive opplysninger, og 
slik sett ikke kan legges ut på Doffin og TED det da vil være brudd på taushetsplikten.  

                                                 
5 KOFA – klagenemda for offentlige anskaffelser 
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Ved 12 av de 28 innkjøpene er det enten utarbeidet kontrakt eller rammeavtale. En av 
rammeavtalene er ikke signert. De resterende 16 har ingen dokumentasjon på at det er inngått 
avtale/ kontrakt. Innkjøpene i 2014 og 2015 viser noe bedring i forhold til dokumentasjon, 
men det er fortsatt store mangler. 
 
Rammeavtaler  
Revisor har kontrollert om kommunen benytter seg av rammeavtaler der hvor kjøp av varer, 
eller tjenester overstiger 500 000 kroner. Revisor har også kontrollert om rammeavtalene 
benyttes. I oppstartsmøtet sier innkjøpsrådgiver at kommunen i stor grad benytter 
rammeavtaler. I noen tilfeller er det gjort konkurranse utenfor rammeavtalen ved større 
prosjekter, men dette pleier de å ta med i konkurransegrunnlaget ved større 
innkjøp/prosjekter. Spesielt for bygg og anlegg forbeholder oppdragsgiver seg retten til å gå 
ut på eget anbud. Men i noen tilfeller kjøpes det også på rammeavtalen. 
For øvrig mener innkjøpsrådgiver at det kan være mer fokus på lovverk i forbindelse med 
innkjøp som blir gjort i kommunen, og selv om mye er bra, så er det også en del som kan bli 
bedre. 
Innkjøpsrådgiver sier at de har fokus på oppfølgingsmøter, lojalitet og de avtaler de inngår. 
Målet er høyest mulig lojalitet, men ut i fra innkjøpsstatistikk internt ser en at det skjer kjøp 
utenfor avtaler, eksempelvis mat (Rema), etc. Det er ingen rutiner rundt oppfølging på om 
rammeavtaler blir benyttet, med unntak av statistikker som blir kjørt ut og fulgt opp. I 
oppfølgingsmøter med leverandøren avdekker de også hvis det har blitt foretatt kjøp utenfor 
avtalen. I det store og hele, opplever både innkjøpsrådgiver og kommunalsjef at rammeavtaler 
blir benyttet. 
 
For mindre, men jevnlige oppdrag gjennom året, er det kontrollert om kommunen har 
rammeavtaler6. Revisor har tatt utgangpunkt i regnskapstall fra 2012 til og med august 2015 
og kontrollert kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, (art 100-299). 
Herunder tatt et utplukk for 16 leverandører, hvor det fremkommer at kommunen har handlet 
varer eller tjenester på en samlet sum over 500 000 kroner. 
Revisor har kontrollert og ser at ved 6 av de 16 leverandører, så har kommunen utarbeidet 
rammeavtale. To av innkjøpene har kontrakt. Slik sett er det åtte av leverandørene som det 
ikke er inngått rammeavtale eller kontrakt med. 
 
Revisor har videre kontrollert hvor mange leverandører Marker kommune har rammeavtale 
med. Revisor har fått overlevert avtaleoversikt per 01. 08. 2014 for Aremark, Rømskog og 
Marker kommune, og ser at denne inneholder 22 leverandører. Av disse har revisor tatt et 
utplukk på tre varegrupper, for å kontrollere hvorvidt Marker kommune overholder 
rammeavtalen, eller om handler av andre leverandører. Revisors kontroller viser at det er 
inngått rammeavtale for frukt og grønt, samt tørr og frossenvarer og kioskvarer, (to 
rammeavtaler), med Cater Mysen AS. Revisor vurderer at med unntak av meieriprodukter og 
kjøtt, hvor det foreligger egen rammeavtale, så skal de fleste matvarer i kommunen handles 
med bakgrunn i disse avtalene. Revisor har gjort analyser av regnskap 2014 og ser at 
kommunen har handlet inn matvarer, art 1115, for samlet 1 573 261 kroner. Av denne 
totalsummen så viser analysene at 1 025 097 kroner er handlet ved Cater Mysen AS. Revisors 
kontrollhandlinger viser at det er blant annet foretatt en del innkjøp ved Rema og ved COOP. 
Konkurransegrunnlaget for avtalen som omhandler frukt og grønt, gir Marker kommune et 

                                                 
6 Rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere, og en eller flere 

leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i 
løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. 
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anslag på innkjøp på 250 000 kroner. Konkurransegrunnlaget for tørr- og frossenvarer, samt 
kioskvarer, viser at Marker kommunes andel av rammeavtalen er ca. 250 000 kroner. Slik sett 
er det handlet i stor overkant av hva rammeavtalen(e) angir. Imidlertid er dette en felles 
rammeavtale med de andre kommunene i Indre Østfold, og det er slik sett gjort en anslagsvis 
beregning av hvor mye den enkelte kommune vil benytte.  
Revisor har også kontrollert overholdelse av rammeavtale, som omhandler 
medikamentinnkjøp, og som er inngått med Apotek 1. Revisors kontroller av regnskap viser 
at rammeavtalen for medikamenter i all hovedsak blir overholdt. Det er kun småbeløp som 
ikke har blitt handlet via den, revisor vurderer disse beløpene som ikke vesentlige. 
Marker kommune har også en rammeavtale med Statoil Fuel, som omhandler kjøp av 
drivstoff, samt rammeavtale med Statoil Norge som gjelder fyringsolje. På artsnivå kan man 
ikke skille drivstoff og fyringsolje. Revisor har ikke gjort kontrollhandlinger på bilagsnivå. 
Imidlertid fremkommer det på artsnivå hvorvidt Statoil er benyttet. Revisor har gjort analyser 
i regnskapstall og ser at Marker kommune i stor grad benytter seg av rammeavtalene med 
Statoil. Imidlertid handler også kommunen inn fra andre leverandører, ca. 80 000 kroner fra 
norske Shell, og ca. 20 000 kroner fra Smart Fuel.  
 
Miljøkrav og livsykluskostnader 
Revisjonen har kontrollert om kommunen har fokus på livssykluskostnader og miljøhensyn 
ved kjøp av varer og tjenester og hvorvidt dette fremkommer i kriterier i tilbud/ 
kunngjøringer.  
Innkjøpsrådgiver sier i oppstartsmøte at ved alle innkjøp over 500 000 som legges ut på 
Doffin, om det er varer, tjenester, eller bygg og anlegg, så tilpasses kravene deres til det de 
skal anskaffe. Hun viser til at dette vil fremkomme av konkurransegrunnlagene. Videre sier 
hun at det alltid er beskrevet noe om miljømerking i deres kvalifikasjonskrav. De etterspør 
kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001/2000 eller tilsvarende, om bedriften er miljøfyrtårn 
eller lignende. Miljømerkede produkter i forhold til kontorrekvisita, renholdsprodukter etc. 
Noen ganger har også kommunen hatt dette som tildelingskriterie, men i hovedsak blir det 
lagt som kvalifikasjonskrav. 
Der hvor revisor har fått forelagt kunngjøring/ tilbudsinnhenting/ konkurransegrunnlag eller 
lignede, har revisor kontrollert hvorvidt slike krav fremkommer. 
Ingen av kjøpene som er kontrollert i 2012 fremkommer det krav til miljø, og 
livsykluskostnader. 
For 2013 ble det kontrollert 5 kjøp. Ett av innkjøpene inneholdt krav om miljø,- og 
livsykluskostnader. Dette er stilt som et kriterie for innkjøpet, og blir vektet med 5 %. I de 
andre innkjøpene fremkommer det ikke krav om dette. Imidlertid ser revisor at noen av 
tilbudene inneholder hvilke miljøhensyn som vil bli foretatt. Ved noen av kjøpene blir det vist 
til Marker kommunes alminnelige betingelser for kjøp av handelsvarer, vedtatt av Marker 
kommunestyre 1. mars 2005. Revisor har kontrollert om betingelsene inneholder miljøkrav, 
og finner at de ikke gjør det.  
Ved de innkjøpene som revisor kontrollerte for 2014, hvor det ble gjort kontroller i 
konkurransegrunnlag/ tilbudsinnhenting, så er det i tre av fem satt krav om miljø- og 
livssykluskostnader.  
 
Kommunens innkjøpsreglement bør overholdes  
Som tidligere beskrevet så har revisjonen kontrollert innkjøpsrutinene til Marker kommune, 
og ser at de i stor grad inneholder maler og rutiner for å kunne følge opp lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser. Rutinene er slik sett bygget på lovverk. Det fremkommer, som revisor 
også tidligere i rapporten omtaler, at rutinene enn så lenge ikke er oppdatert opp mot 
endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, som trådde i kraft sommeren 2015. 
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Revisor viser til kontrollhandlinger som er gjort for innkjøp, og ser slik sett at kommunens 
innkjøpsrutiner ikke alltid blir overholdt.  
Revisors kontrollhandlinger i rutinene viser også at disse inneholder følgende punkt som 
omhandler dokumentasjon ved innkjøp: 
«De komplette avtalene som inngås oppbevares original i safe ved rådmannskontoret. 
Det vil også bli scannet inn i sak/arkiv. Unntakene vil være små enkeltkjøp. Ethvert innkjøp 
skal være så godt dokumentert at enhver kan finne frem og rekonstruere historien.» 
Da revisor ba om dokumentasjon på de innkjøp som er kontrollert, så manglet det en del 
dokumenter, en del måtte innhentes av innkjøpsrådgiver fra den enkelte virksomhetsleder etc.   
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4.3 Revisors vurderinger og konklusjoner 
Anskaffelsesstrategier og rutiner  
Revisjonen vurderer de utarbeidede innkjøpsrutinene for Marker kommune, som innholdsrike 
og gir en god føring på hvordan man skal opptre ved anskaffelser i kommunen. Dette kan 
også bidra til å sikre at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt, noe revisjonen vurderer 
som positivt. Lov og forskrift er i stadig endring, og innkjøpsrutinene krever slik sett en 
oppdatering. Revisor får forståelse ut fra det som blir sagt i oppstartsmøte at innkjøpsrådgiver 
har fokus på dette, og at innkjøpsrutinen skal revideres i løpet av våren 2016. Revisor 
vurderer dette som positivt og anbefaler kommunen om å oppdatere innkjøpsrutinene ved 
endring i lovverk. 
Revisjonen vurderer også som positivt at det er utarbeidet rutiner som sikrer at den som gjør 
innkjøpene attesterer på kjøpet.  
 
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  
Revisor vurderer at et strategidokument generelt for anskaffelser i kommunen er viktig, dette 
for å kunne overholde lovverk for området. Direktoratet for IKT og forvaltnings hjemmeside 
(difi.no) sier følgende om anskaffelsesstrategier: ”Det må utarbeides mål og strategier for 

innkjøpsarbeidet. Særlig gjelder dette innkjøp som har tydelig sammenheng med de 
oppgavene som virksomheten skal løse.  Strategien for innkjøp må settes i sammenheng med 
virksomhetens ressurser, både de personellmessige, faglige og økonomiske. Lederen må se til 
at planlegging av anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og 
virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi.” 
Det står også at innkjøp er en av de sentrale prosessene i alle offentlige virksomheter. 
Ledelsen er ansvarlig for at innkjøp av varer og tjenester støtter opp under målene som er satt 
for virksomheten og at de skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette ansvaret kan 
ikke en leder delegere. Det er også en lederoppgave at virksomheten har den nødvendige 
merkantile, tekniske og juridiske kompetansen til å gjøre innkjøp som gir god behovsdekning 
og er korrekte i samsvar med regelverket. De fleste virksomhetene vil kunne bygge opp intern 
kompetanse for dette formålet. 
Det bør være tydelige ansvarsfordelinger og mandat når det gjelder hvem som har ansvar for 
de ulike fasene i en innkjøpsprosess. Det bør foreligge en anskaffelsesstrategi. 
Marker kommune har ikke utarbeidet et strategidokument for anskaffelser i sin internkontroll, 
men de har i forbindelse med det felles innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold begynt å 
utarbeide et strategidokument. Dette er ikke ferdigstilt. Revisor vurderer at ansvarsdeling etc. 
blir beskrevet i en viss grad i kommunens innkjøpsrutiner. Marker kommune har også ansatt 
en innkjøpsrådgiver som skal bidra ved store anskaffelser. Revisjonen vurderer dette som 
positivt. Imidlertid er det mange ansatte i Marker kommune som har delegert innkjøpsansvar. 
Ikke alle disse har budsjett- og økonomisk ansvar. Slik sett kan det bli gjort feil 
behovsprioriteringer, og det kan også lettere oppstå lovbrudd ved innkjøp.  
Revisjonen vurderer også som positivt at det er innarbeidet behovsvurderinger i 
innkjøpsrutinene, herunder mal for hvordan behov skal vurderes. Revisjonen vurderer malen 
som god. Imidlertid fremkommer det ikke alltid at en slik behovsvurdering blir foretatt. Ved 
gjentatte innkjøp, som eksempelvis juridiske tjenester o.l. bør også kommunestyret gjøre 
vurderinger på behov. Behov for slik kompetanse på kort og lang sikt, og hvorvidt man skal 
ha egen kompetanse, kontra det å leie inn. Revisjonen vurderer at et strategidokument bidrar 
til at det blir utarbeidet mål og strategier for innkjøpsarbeidet, og at et slikt strategidokument 
også bidrar til at innkjøpene settes i sammenheng med virksomhetenes budsjett. Revisjonen 
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anbefaler derfor Marker kommune å følge opp dette, slik at de får et 
anskaffelsesstrategidokument på plass.  
 
Overholdelse av grunnleggende prinsipp i lov om offentlig anskaffelser;  
herunder konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet, protokoller og kontrakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lov om offentlige anskaffelser sier at grunnleggende krav for å oppnå formålet om effektiv 
ressursbruk, basert på forretningsmessighet og likebehandling skal en anskaffelse så langt det 
er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 
anskaffelsesprosessen. Lovens krav om konkurranse blir gjentatt med presisering i forskrift 
om offentlige anskaffelser: ”Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig baseres på 
konkurranse uansett anskaffelsesprosedyre.” (§3-1, punkt 1). Hovedkravet er således 
konkurranse. Revisor har sett på kommunens prosedyrer for konkurranseutsetting og 
tilbudsinnhenting. Hovedinntrykket er at kommunen har gode rutiner som kan bidra til at 
regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt. Imidlertid kan det se ut til at rutinene i liten 
grad blir overholdt.  
 
I følge lovverket skal det føres anbudsprotokoller for alle varer og tjenester over 100 000 
kroner. Og alle varer og tjenester som kjøpes inn for over 500 000 kroner skal være lyst ut på 
Doffin. Det er ikke lov å stykke opp kjøp, for å unngå bestemmelsene i lovverket.  
Revisor ser at det ved flere tilfeller ikke er gjort noen form for konkurranse ved ulike 
anskaffelser de siste år.  Det er også mangler på føring av anbudsprotokoller. Således bryter 
kommunen de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser, både når det 
gjelder konkurranse, likebehandling og innsyn/ åpenhet i innkjøpene. Revisor ser at i noen av 
tilfellene vil det aksepteres at forespørselen kun blir rettet til en tilbyder grunnet tidspress som 
for eksempel ved vikartjenester, akutte driftsproblemer etc. Revisor vil likevel bemerke at 
andelen av direkte kjøp er stor og det gir grunn for revisjonen å anmode kommunen om å 
skjerpe bevisstheten til konkurransekravet. Et oppdrag kan starte i det små og utvides etter 
hvert. Revisor stiller spørsmål ved om kommunen allerede i startfasen er tilstrekkelig 
oppmerksom på hva totalkostnadene til varen/ tjenesten vil bli. Faren for at man ved denne 
fremgangsmåten får et totalbeløp som samlet sett vil kunne overstige terskelverdien er reell. 
Revisor finner at kommunen har skriftlige retningslinjer som kan bidra til at man ved direkte 
anskaffelser også overholder lovens krav om konkurranse. Revisor mener kommunen bør øke 
bevisstheten for praksisen på dette området for å unngå at den ikke kommer i fare for å omgå 
anbudsreglene, uavhengig om dette er bevisst eller ubevisst.  

Alle anskaffelser skal så vidt mulig bygge på konkurranse og alle 
leverandører skal likebehandles. (FOA 3-1) 
Anskaffelser over kr 500 000 skal lyses ut på anbud. Utlysningen 
skal skje i Norsk Lysningsblad database Doffin, (FOA § 9-1 og § 
18-1). Anskaffelser over EØS/ WTO- terskelverdiene 1 skal i 
tillegg lyses ut i EUs TED-database. 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 
anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal begrunnes, og 
det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele 
anskaffelsesprosessen (FOA 3-2). 
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Revisor viser også til forskrift om offentlig anskaffelser, og protokollplikt for kjøp over 
100 000,- Protokollføring vil kunne bidra til at kommunen øker sin bevissthet om sine valg 
ved kjøp av varer og tjenester. Regelverket om offentlige anskaffelser krever at det skal være 
ført en protokoll som sikrer at innkjøpene blir dokumentert og kan etterprøves ved behov, 
jamfør FOA 3-2. Det er laget vedlegg til FOA som er maler til hvordan slike protokoller skal 
føres. Og det står i paragrafen at protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår 
av forskriftens vedlegg 3 og 4. I kommunens innkjøpsreglement er det også et krav om at det 
skal føres en evaluering av innkomne tilbud. Dette for å sikre en god kronologisk oversikt 
over anskaffelsesprosessen, og for å sikre seg i tilfelle klagesaker el. l. Kommunens rutiner/ 
maler for protokollføring er likelydende med forskriftens vedlegg 3 og 4. Noe revisjonen 
vurderer som positivt. Imidlertid blir disse i liten grad benyttet. 
 
Revisjonen vurderer som positivt at det er gjort tilbudsinnhentinger, og at det er skrevet 
anbudsprotokoller ved enkelte innkjøp, dette fordi det viser at noen av innkjøperne benytter 
seg av kommunens rutiner, og følger opp lovverket. Imidlertid er flertallet av innkjøpene som 
revisor har kontrollert mangelfulle, sett opp mot krav i lovverk. Revisor vurderer at 
innkjøpsrådgiver har fokus på at det skal være konkurranse ved alle innkjøp, imidlertid er det 
flere i kommunen som ønsker å handle inn lokalt. Revisors vurdering er at uten konkurranse 
så er det brudd på de grunnleggende prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Dette kan medføre overtredelsesgebyr hvis en sak blir klaget inn til KOFA. Revisjonen 
anbefaler kommunen om å følge de grunnleggende prinsippene, og ta hensyn til 
konkurransekravet. Revisjonen anbefaler at de punkter som fremkommer av vedlegg 3 til 
forskrift om offentlig anskaffelser, blir beskrevet i anbudsprotokoller for innkjøp mellom 
100 000 kr og 500 000 kroner. For hver anskaffelse over 100 000 kroner skal det foreligge et 
samlet protokolldokument som tilfredsstiller kravene i FOA vedlegg 3 (evt. vedlegg 4), dette 
for å sikre etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling. Hvis det kun er en på 
markedet, eller man med bakgrunn i taushetsplikt ikke innhenter tilbud/ lyser ut på Doffin så 
bør det likevel føres protokoll. Dette fordi alle kjøp må begrunnes. Hvis kommunene får en 
klagesak, med eventuelt et oppreisningskrav, så må kommunen kunne dokumentere 
forklaringen på sitt kjøp.  
 
Forskrift om offentlige anskaffelser sier at der det finnes fremforhandlede og balanserte 
kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. 
Revisor vurderer at flere av innkjøpene mangler dokumentasjon for avtaler/ kontrakter. 
Revisjonen anbefaler at kontraktstandard blir benyttet, dette for å ivareta generelle 
kontraktsvilkår. Revisjonen anbefaler at kommunen innfører rutiner for kontraktsinngåelser, 
både for kjøp som ligger over og under terskelverdiene. 
Overholdelse av vedståelsesfristen er svært viktig, og det er signering av skriftlig kontrakt 
som er skjæringspunktet. Ved vedståelsesfristens utløp anses tilbudene som falt bort. Når 
tilbudene har falt bort er konkurransen avsluttet, uten at leverandør er valgt. I følge flere 
avgjørelser i KOFA7 må det i slike tilfeller lyses ut ny konkurranse. Kontrakt som inngås etter 
vedståelsesfristen utløp anses derfor som en ulovlig direkte anskaffelse, der en kan risikere 
erstatningskrav fra andre deltakere i konkurransen og overtredelsesgebyr fra KOFA dersom 
saken blir klaget inn. Revisor vurderer således at det er svært viktig at kontrakter blir signert, 
og at dette gjøres innen vedståelsesfristen. Revisjonen vurderer at ved de kontrakter/avtaler 
som kommunen har så er dette i hovedsak gjort. Men det kan trekkes tvil om overholdelse av 

                                                 
7 Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Revisor viser i sin vurdering til NOU 

2010: 13.3. 

-�30�-



 

 

 Kjøp av varer og tjenester  16 

vedståelsesfristen hvis ikke kontraktene også blir datert. Revisjonen anbefaler kommunen å 
være bevisst viktigheten av signering/ datering av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp. 
 
Rammeavtaler  
Kommunen bør benytte seg av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for de kontrakter som 
skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte 
mengder (FOA kap. 6). 
Det vil si at hvis man vet at man skal kjøpe varer/ tjenester vedvarende skal det gjøres 
rammeavtaler på dette. Anbud på rammeavtaler over 500 000 kroner skal lyses ut i Doffin. 
Det er fjorårets regnskap som er retningsgivende for den anslåtte summen. Det vil si at hvis 
fjorårets regnskap viser at man eksempelvis har benyttet seg av konsulenttjenester for over 
500 000 kroner på et område, så skal det lyses en anbudskonkurranse for en rammeavtale på 
dette.  
Revisjonen vurderer at det er kunngjort og laget rammeavtaler for flere av de områdene hvor 
Marker kommune kjøper vedvarende tjenester. I følge lovverk så skal kommunen benytte seg 
av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt 
periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. Imidlertid blir ikke dette 
alltid gjort. Kun seks av de 16 leverandørene revisor kontrollerte hadde Marker kommune 
rammeavtale med. Som tidligere beskrevet i rapporten så stiller revisor spørsmål ved om 
kommunen allerede i startfasen er tilstrekkelig oppmerksom på hva totalkostnadene til varene 
og tjenestene vil bli. Faren for at man ved denne fremgangsmåten får et totalbeløp som samlet 
sett vil kunne overstige terskelverdien er reell. Når summen av samlede innkjøp av samme 
leverandør overstiger 500 000 kroner så skal kommunen gjøre vurdering på om dette vil 
vedvare, og eventuelt lyse ut på Doffin.   
Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre nærmere vurderinger på hvilke innkjøp de bør ha 
rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også faren for overtredelsesgebyr. 
 
Ved to av tre leverandører som har inngått avtale med Marker kommune, så revisor at 
kommunen også handlet av andre leverandører uten avtale. Revisjonen vurderer dette som 
uheldig, og anbefaler kommunen om å ha fokus videre på at rammeavtaler blir overholdt. 
 
Selv om kommunen har rammeavtale med en leverandør, så vil ikke dette si at kommunen 
kan handle inn fritt hos denne leverandøren. Kommunen må gjøre vurderinger på den 
summen avtalene gjelder for. Eksempelvis ved rammeavtalene som er inngått med Cater 
Mysen AS, så overstiger Marker kommune sin del av den samlede rammeavtalesummen. Hvis 
også de andre kommunene overstiger sin andel, og dette gjøres over tid, så kan det som 
overstiger rammeavtalen vurderes som en ulovlig direkteanskaffelse. Revisjonen anbefaler 
derfor kommunen om å ha fokus på at det ikke over flere år blir handlet inn varer, hvor 
innkjøpsummene i stor grad overgår summen som er satt i rammeavtalen. 
 
Miljøkrav og livsykluskostnader 
Lov om offentlige anskaffelser § 6 oppstiller et krav om at det skal tas hensyn til miljø og 
livsykluskostnader under planlegging av den enkelte anskaffelse8.  
Revisor vurderer at det ikke er utarbeidet konkrete rutiner for dette, men innkjøpsrådgiver sier 
at dette blir gjort i kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Det blir i hovedsak lagt som 
kvalifikasjonskrav, men også noen ganger som tildelingskriterie. Revisor vurderer opp mot 

                                                 
8 Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 

under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell 
utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
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kontrollhandlingene at det blir stilt mer betingelser om miljøkrav og livsykluskostnader i 
2014, enn i 2012, og anser dette som positivt. Imidlertid vurderer revisor at Marker 
kommunes alminnelige betingelser for kjøp av handelsvarer burde inneholdt punkt om krav til 
miljø og livsykluskostnader. Kommunen bør også ha fokus på at de stiller krav i 
tildelingskriterier for dette.  
Revisor vurderer at det bør fremkomme av kriterier i konkurransegrunnlaget. Hvis det blir vist 
til Marker kommunes alminnelige betingelser for kjøp av handelsvarer så bør betingelsene 
inneholde krav om miljø, og fokus på livsykluskostnader. Revisjonen anbefaler at det blir 
utarbeidet skriftlige rutiner/ strategier som omhandler hvordan hensynet til miljøkrav og 
livssykluskostnader skal ivaretas. 
 
Kommunens innkjøpsreglement bør overholdes  
Hovedinntrykket er at kommunen har gode rutiner som kan bidra til at regelverket for 
offentlige anskaffelser blir fulgt. Imidlertid kan det tyde på at de ansatte ikke er godt nok kjent 
med disse rutinene, dette sett opp mot det som blir beskrevet som omhandler hvordan 
dokumenter skal oppbevares og arkiveres.  
Da revisor ba om dokumentasjon på de innkjøp som er kontrollert, så manglet det en del 
dokumenter, en del måtte innhentes av innkjøpsrådgiver fra den enkelte virksomhetsleder etc.   
Revisjonen vurderer at gode rutiner først blir gode hvis de blir benyttet. Imidlertid kan det 
tyde på at rutinene ikke er godt nok implementert hos de ansatte. Hvis rutinen er der, men de 
ansatte ikke bruker dem og har validert den, så vil rutinen ikke ha noen nytte. Revisjonen 
anbefaler at kommunen tydeliggjør hva som ligger i rutinene, slik at de ansatte er kjent med 
og arbeider etter dette.  
 
Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier: 
Revisjonen vurderer at Marker kommune har utarbeidet gode innkjøpsrutiner, men disse blir 
ikke alltid fulgt i praksis. Dette fører til at det er gjort en del ulovlige direkte anskaffelser ved 
kjøp av varer og tjenester.  
Kommunen har ikke generelle strategier for innkjøp som omhandler miljøhensyn og 
livssykluskostnader. Ved noen kjøp er det fokus på dette i konkurransegrunnlaget. Dette er 
imidlertid kjøp som overstiger terskelverdiene, og som er lyst ut på Doffin/TED. Kjøp under 
500 000 kroner har lite fokus på miljøhensyn og livssykluskostnader. 
 
Revisjonen viser for øvrig til kontrollhandlinger og vurderinger for det enkelte revisjonskriterie og 
fremmer følgende 11 anbefalinger: 
 

4.4 Anbefalinger 

 Anbefaling 1: Revisor vurderer som positivt at innkjøpsrutinene skal revideres i løpet av 
våren 2016. Revisjonen anbefaler Marker kommunen å oppdatere innkjøpsrutinene ved 
endring i lovverk. 

 
 Anbefaling 2: I Marker kommune er det 41 ansatte som har delegert innkjøpsmyndighet. 

Revisjonen vurderer at strategi for innkjøp må settes i sammenheng med virksomhetenes 
ressurser, både de personellmesige, faglige og økonomiske. Lederen må se til at 
planlegging av anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og 
virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi. Revisjonen anbefaler derfor Marker 
kommune å utarbeide et strategidokument for anskaffelser. 
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 Anbefaling 3: Revisors vurdering er at uten konkurranse så er det brudd på de 
grunnleggende prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kan 
medføre overtredelsesgebyr for kommunen hvis en sak blir klaget inn for KOFA . 
Revisjonen anbefaler derfor Marker kommune å skjerpe bevisstheten når det gjelder 
konkurransekravet. 

 
 Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at det blir ført anbudsprotokoller ved alle kjøp over 

100 000 kroner, i henhold til lovverk. 
 
 Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at kommunen innfører rutiner for 

kontraktsinngåelser, både for kjøp som ligger over og under terskelverdiene. Herunder 
anbefaler revisjonen at kontraktstandard blir benyttet, dette for å ivareta generelle 
kontraktsvilkår.  

 
 Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen om å være bevisst viktigheten av 

signering/ datering av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp. 
 
 Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre nærmere vurderinger på 

hvilke innkjøp de bør ha rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også 
unngå risikoen for å måtte utbetale overtredelsesgebyr. 

 
 Anbefaling 8: Revisjonen vurderer at kommunen ved enkelte tilfeller handler av andre 

leverandører enn de kommunen har avtale med. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha 
fokus på at rammeavtaler blir overholdt. 

 
 Anbefaling 9: Selv om kommunen har rammeavtale med en leverandør, så vil ikke dette 

si at kommunen kan handle inn fritt hos denne leverandøren. Kommunen må gjøre 
vurderinger på den summen avtalen gjelder for. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha 
fokus på at det ikke over flere år blir handlet inn varer, hvor innkjøpssummene i stor grad 
overgår summen som er satt i rammeavtalen. 

 
 Anbefaling 10: Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet skriftlige rutiner/ strategier 

som omhandler hvordan hensynet til miljøkrav og livsykluskostnader skal ivaretas. 
 
 Anbefaling 11: Revisjonen anbefaler kommunen å tydeliggjøre hva som ligger i 

innkjøpsrutinene, slik at de ansatte validerer rutinene og arbeider etter dem. 
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5. RÅDMANNENS BEMERKNINGER 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Kjøp av varer og tjenester” i Marker kommune har vært til 
behandling hos administrasjonen ved rådmannen. Rådmannen har gitt sine bemerkninger til 
revisjonens anbefalinger i skriv av 28. 10. 2015, (oversendt til revisjonen via e-post 5. 11. 
2015). Rådmannens bemerkninger er i sin helhet vedlagt som vedlegg 2 til rapporten. 
 
Revisjonen vurderer at rådmannen i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger, tar de til 
orientering, og meddeler at kommunen vil gjøre nødvendige grep for å følge opp 
anbefalingene.  
 
Når det gjelder anbefaling 2 oppfordrer administrasjonen revisjonen om en definisjon av hva 
revisjonen legger i begrepet delegert innkjøpsmyndighet. Revisjonen viser i den forbindelse 
til revisors vurderinger i rapporten side 13: «Ledelsen er ansvarlig for at innkjøp av varer og 
tjenester støtter opp under målene som er satt for virksomheten og at de skjer i samsvar med 
gjeldende lover og regler. Dette ansvaret kan ikke en leder delegere. Det er også en 
lederoppgave at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske 
kompetansen til å gjøre innkjøp som gir god behovsdekning og er korrekte i samsvar med 
regelverket. De fleste virksomhetene vil kunne bygge opp intern kompetanse for dette 
formålet. 
Det bør være tydelige ansvarsfordelinger og mandat når det gjelder hvem som har ansvar for 
de ulike fasene i en innkjøpsprosess.»  
Revisjonen definerer dermed delegert innkjøpsmyndighet til: «De som har myndighet til å 
gjøre innkjøp på vegne av kommunen.» 
 
For øvrig opplyser Rådmann om at det skal utarbeidet et strategidokument for offentlige 
anskaffelser i løpet av første halvår 2016. Rådmannen viser til at flere av revisjonens 
anbefalinger vil bli arbeidet i den forbindelse, og slik sett innarbeidet i strategidokumentet. 
Revisjonen vurderer dette som positivt. 
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7. VEDLEGG 
 

LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser 

§ 5. Grunnleggende krav  

       Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 
mellom leverandører.  

       En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  

       Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.  

       Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  

       Oppdragsgiver skal ikke  
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,  

b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, 
eller  

c. Dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov kommer til anvendelse. 
 

§ 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 
Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell 
utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 

FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser 

§ 2-1. Anvendelsesområde for forskriftens ulike deler  

(1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig 
av anskaffelsens art og verdi.  

(2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger 500.000 kroner eksl. mva. men ikke 
overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og 
del II. For følgende kontrakter, som ikke overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 
(terskelverdier), gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser):  

a. anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller 
kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv.,  

b. det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en 
pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller 
konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet 
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foreligger,  

c. anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å 
gjennomføre en konkurranse,  

d. uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt 
nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør,  

e. det i en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke 
foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, eller  

f. det gjelder varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked.  

(3) For kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er 
oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III. Dersom 
kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 17-3 
(krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av 
konkurranseresultater). Tilsvarende unntak gjelder for kontrakter om utførelse av opptrenings- 
og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale 
helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, selv om tjenesten ikke leveres av en ideell organisasjon.  

(4) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 
(terskelverdiene) gjelder reglene i forskriftens del I og del III.  

(5) Kontrakter som gjelder uprioriterte tjenester, jf. vedlegg 6 (uprioriterte tjenester), følger 
reglene i del I og II selv om den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 
(terskelverdier). Unntakene i annet ledd, annet punktum bokstav a-f gjelder tilsvarende, 
uavhengig av anskaffelsens verdi. Dersom anskaffelsen overstiger terskelverdiene angitt i § 2-
2 (terskelverdier) gjelder også § 17-3 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner) og 
§ 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater).  

(6) Kontrakter om bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål kan istedenfor å inngås etter 
reglene i del II eller del III, inngås etter reglene i del IV. Kontrakter om offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner og designkonkurranser skal gjennomføres etter reglene i del IV.  

(7) Oppdragsgivere som utøver aktivitet som er omfattet av forsyningsforskriften § 1-3 
(aktiviteter som er omfattet av forskriften), kan benytte kvalifikasjonsordning i tråd med 
forsyningsforskriften § 7-10 (kvalifikasjonsordning) jf. § 8-4 (kunngjøring av 
kvalifikasjonsordning). Tilsvarende kan oppdragsgiver benytte unntakene i 
forsyningsforskriften § 1-4 (unntak for visse aktiviteter) første ledd og § 1-6 (kontrakter som 
er omfattet av forskriften) annet ledd bokstav b, c og d. Disse oppdragsgiverne kan også 
benytte konkurranse med forhandling uten at vilkårene i denne forskrift § 14-3 (konkurranse 
med forhandling etter forutgående kunngjøring) er oppfylt.  

0 Endret ved forskrifter 13 okt 2006 nr. 1150, 24 nov 2006 nr. 1295, 3 sep 2010 nr. 1236. 

 

 

§ 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser  

(1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 
anskaffelsesprosedyre som benyttes.  
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 (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne 
forskrift kommer til anvendelse.  

(4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører 
og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved 
deltagelse og tildeling av kontrakt.  

(5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til 
anskaffelsen.  

(6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk.  

§ 3-2. Protokollføring  

(1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. 
mva.  

(2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 
forskriftens vedlegg 3 eller 4.  

§ 3-4. HMS-egenerklæring  

(1) For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger 
100.000 kroner eksl. mva., kreve at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring i 
samsvar med vedlegg 2 om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge innen 
helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering.  

§ 3-11. Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår  

(1) Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som 
hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.  

Kapittel 6. Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger  

f. rammeavtale: avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 
leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i 
løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. 

 

§ 6-1. Rammeavtaler  

(1) Ved inngåelse av rammeavtaler skal oppdragsgiver følge prosedyrereglene som følger av 
denne forskrift, inntil tildeling av kontrakter foretas innenfor rammeavtalen. Valg av 
leverandør til rammeavtalen skjer på bakgrunn av tildelingskriteriene som er fastsatt i § 13-2 
(kriterier for valg av tilbud).  

(2) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen inngås etter prosedyrene i § 6-2 
(rammeavtale med én leverandør) og § 6-3 (rammeavtale med flere leverandører).  

(3) Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i 
rammeavtalen, og uten at det gjøres vesentlige endringer i de opprinnelige avtalevilkårene.  
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(4) Rammeavtaler kan ikke inngås for mer enn fire år, med unntak av tilfeller som er særlig 
berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand.  

(5) Oppdragsgiver må ikke misbruke rammeavtaler eller anvende dem på en måte som 
hindrer, begrenser eller vrir konkurransen.  

§ 6-2. Rammeavtale med én leverandør  

(1) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler med én leverandør foretas på grunnlag av 
vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen.  

(2) Oppdragsgiver kan i forbindelse med inngåelse av kontrakt skriftlig konsultere 
leverandøren, og om nødvendig be om at tilbudet utfylles.  

§ 6-3. Rammeavtale med flere leverandører  

(1) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler som er inngått med flere leverandører, 
foretas på grunnlag av vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen, uten at det gjennomføres ny 
konkurranse.  

(2) Hvis ikke alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen, skal tildeling av kontrakter foretas etter 
at det er iverksatt ny konkurranse mellom partene. Konkurransen gjennomføres på grunnlag 
av vilkårene som ble brukt for å tildele rammeavtalen. Vilkårene kan om nødvendig 
presiseres. Konkurransen kan også baseres på andre vilkår, såfremt disse er oppgitt i 
konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Konkurransen skal gjennomføres på følgende måte:  

a. for hver kontrakt som inngås, skal oppdragsgiver skriftlig konsultere de leverandører som 
er i stand til å gjennomføre kontrakten,  

b. Oppdragsgiver fastsetter en tilstrekkelig frist til innlevering av tilbud på de enkelte 
kontrakter. Ved fastsettelse av fristen skal det tas hensyn til forhold som 
kontraktsgjenstandens kompleksitet og den tid som medgår til å utarbeide tilbud,  

c. tilbudene skal sendes inn skriftlig og innholdet skal holdes fortrolig inntil utløpet av den 
fastsatte tilbudsfristen, og  

d. Oppdragsgiver tildeler hver kontrakt til den tilbyder som har gitt det beste tilbudet på 
grunnlag av de tildelingskriterier som er fastsatt i konkurransegrunnlaget for 
rammeavtalen. 

 
 

§ 9-1. Kunngjøring av konkurranse  

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt 
av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.  

(2) Kunngjøringen skal utarbeides på norsk.  

(3) Kunngjøringen skal sendes til operatøren av Doffin for kunngjøring i Doffin.  

(4) Dersom oppdragsgiver ønsker kunngjøring i TED-databasen, skal kunngjøringen sendes 
til operatøren av Doffin for videresendelse.  

(5) Operatøren av Doffin kan avvise kunngjøringer som ikke er i samsvar med dette kapittel 
eller fastsatte kunngjøringsskjemaer.  

0 Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1236. 
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§ 18-1. Fremgangsmåten ved kunngjøringer  

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med skjemaer fastsatt av 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.  

(2) Kunngjøringen skal utarbeides på norsk. Kunngjøringen skal også utarbeides på ett av Den 
europeiske unions offisielle språk, med mindre oversettingstjenesten til operatøren av Doffin 
benyttes. Bare den fullstendige kunngjøringen i TED-databasen er gyldig.  

(3) Kunngjøringen skal sendes operatøren til Doffin for kunngjøring i Doffin og 
videresendelse til TED-databasen. I hastetilfeller etter § 19-5 (minimumsfrister i hastetilfeller) 
skal kunngjøringen sendes elektronisk eller med telefaks.  

(4) Kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i Doffin eller på annen måte gjøres kjent før den 
dag kunngjøringen sendes til TED-databasen. Kunngjøringer skal heller ikke inneholde andre 
opplysninger enn de som blir publisert i TED-databasen eller på en kjøperprofil.  

(5) Informasjon om veiledende kunngjøring kan ikke offentliggjøres på en kjøperprofil før 
den dag kunngjøring om offentliggjøring på kjøperprofil sendes TED-databasen. 
Offentliggjøringen på kjøperprofilen skal oppgi datoen for oversendelsen til TED-databasen.  

(6) Kunngjøringen skal ikke være lenger enn ca. 650 ord.  

(7) Oppdragsgiver må kunne dokumentere avsendelsesdatoen for kunngjøringen. TED-
databasen, gjennom Doffin, bekrefter kunngjøring med dato.  

(8) Operatøren av Doffin kan avvise kunngjøringer som ikke er i samsvar med reglene i 
kapittel 18 (kunngjøringsregler) og 19 (frister) eller de fastsatte kunngjøringsskjemaer. 

 

 

Vedlegg 2: Rådmannens tilbakemelding: Svar – oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport 

Fra Rådmann Espen Jaavall, til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS ved Anita Rønningen, 
datert 28. 10. 2015 
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MARKER KOMMUNE 
 

Vår ref.: 14/691-5 

Arkiv: 210 

Deres ref.:  

Dato: 28.10.2015 

 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
v/ Anita Rønningen 
 
 
 
 
 
Svar - Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport  
 
Viser til epost datert 21.10.15 og oversender herved rådmannens tilbakemelding på rapportens 
konklusjoner og anbefalinger, og hvordan kommunen vil behandle rapportens anbefalinger. 
 
 
Anbefaling 1: Revisor vurderer som positivt at innkjøpsrutinene skal revideres i løpet av våren 2016. 
Revisjonen anbefaler Marker kommunen å oppdatere innkjøpsrutinene ved endring i lovverk.  

- Anbefalingen vil bli fulgt i forbindelse med den nevnte revisjonen som skal finne sted i løpet 
av våren 2016.  

 
 
Anbefaling 2: I Marker kommune er det 41 ansatte som har delegert innkjøpsmyndighet.  
Revisjonen vurderer at strategi for innkjøp må settes i sammenheng med virksomhetenes ressurser, 
både de personellmessige, faglige og økonomiske. Lederen må se til at planlegging av anskaffelser 
settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og virkemidler som kunnskapsbygging og 
teknologi. Revisjonen anbefaler derfor Marker kommune å utarbeide et strategidokument for 
anskaffelser.  

- Marker kommune mangler i dag en overordnet innkjøpsstrategi. Denne vil komme på plass 
første halvår 2016. I den sammenheng er det naturlig med en ny vurdering av hvor mange 
ansatte som bør ha delegert innkjøpsmyndighet. Administrasjonen mistenker at det er en 
begrepsforvirring her som fører til det høye antallet. Det er våre 10 virksomhetslederne som 
er ansvarlige for de innkjøpene som foretas innenfor sine budsjettområder. Disse har igjen gitt 
en eller flere av sine medarbeidere myndighet til å bestille varer som de trenger til den 
daglige driften. Administrasjonen ber om en definisjon av hva revisjonen legger i begrepet 
”delegert innkjøpsmyndighet”.  

 
 
Anbefaling 3: Revisors vurdering er at uten konkurranse så er det brudd på de grunnleggende 
prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kan medføre overtredelsesgebyr for 
kommunen hvis en sak blir klaget inn for KOFA. Revisjonen anbefaler derfor Marker kommune å 
skjerpe bevisstheten når det gjelder konkurransekravet.  

- Anbefalingen tas til orientering.  
 
 
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at det blir ført anbudsprotokoller ved alle kjøp over 100.000 
kroner, i henhold til lovverk.  

- Anbefalingen tas til orientering.  
 
 
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at kommunen innfører rutiner for kontraktsinngåelser, både for 
kjøp som ligger over og under terskelverdiene. Herunder anbefaler revisjonen at kontraktstandard blir 
benyttet, dette for å ivareta generelle kontraktsvilkår.  

- Anbefalingen tas til orientering.  
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Side 2 
 
 

 
 
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen om å være bevisst viktigheten av signering/ datering 
av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp.  

- Anbefalingen tas til orientering  
 
 
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre nærmere vurderinger på hvilke innkjøp de 
bør ha rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også unngå risikoen for å måtte 
utbetale overtredelsesgebyr.  

- Anbefalingen tas til orientering  
 
 
Anbefaling 8: Revisjonen vurderer at kommunen ved enkelte tilfeller handler av andre leverandører 
enn de kommunen har avtale med. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at 
rammeavtaler blir overholdt.  

- Anbefalingen tas til orientering og vil bli imøtekommet med en gjennomgang av 
rammeavtaler som vi har, ikke har og/eller burde hatt.  

 
 
Anbefaling 9: Selv om kommunen har rammeavtale med en leverandør, så vil ikke dette si at 
kommunen kan handle inn fritt hos denne leverandøren. Kommunen må gjøre vurderinger på den 
summen avtalen gjelder for. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at det ikke over flere 
år blir handlet inn varer, hvor innkjøpssummene i stor grad overgår summen som er satt i 
rammeavtalen.  

- Anbefalingen tas til orientering  
 
 
Anbefaling 10: Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet skriftlige rutiner/ strategier som omhandler 
hvordan hensynet til miljøkrav og livsykluskostnader skal ivaretas.  

- Dette vil bli innarbeidet i den over nevnte overordnede innkjøpsstrategien.  
 
 
Anbefaling 11: Revisjonen anbefaler kommunen å tydeliggjøre hva som ligger i innkjøpsrutinene, 
slik at de ansatte validerer rutinene og arbeider etter dem.  

- Vil bli imøtekommet som en følge av punktene over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Espen Jaavall 
Rådmann 
(Sign.)  
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vidar Østenby 
Anne-Kari Grimsrud 
Hege Hansen 
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 196249/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/27

Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 49/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret:

1. Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

 Utskrift av mail fra rektor/virksomhetsleder datert 16.11.2015 – redegjørelse til 
kontrollutvalget i Marker 03.12.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forvaltningsrevisjonsrapport “Skole- bruk av vikarer”, (kommunestyre sak 57/13) 
 Oppfølging av rapport om “Skole – bruk av vikarer”, (kommunestyre sak 49/15)

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Marker behandlet i 2013 forvaltningsrevisjonsrapport om “Skole- bruk av 
vikarer”, kontrollutvalget vedtok de 6 anbefalingene som fremkom av rapporten, samt at de 
tilla ytterligere tre vedtak i sin innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling ble i 
sin helhet vedtatt av kommunestyret. 
Våren 2015 behandlet utvalget en oppfølgingsrapport på prosjektet “Skole – bruk av 
vikarer”, og der fremkom det at flere av kommunestyrets vedtak i saken ikke var fulgt opp. 
Kontrollutvalget fremmet dermed følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Oppfølging av rapport om «Skole – bruk av vikarer», Marker kommune, tas til 
orientering.

2. Administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak i sak 57/13.
3. Administrasjonen legger frem en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget ved første 

kontrollutvalgsmøte etter sommerferien 2015, hvor det fremgår at anbefaling 2,4 og 5 
fra forvaltningsrevisjonsrapporten, samt kommunestyrets tilleggsvedtak 1 og 2, er 
fulgt opp.
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Innstillingen ble i sin helhet vedtatt av kommunestyret 16. juni 2015. 
Det er kommunestyrets vedtak pkt 3. som er bakgrunn for redegjørelsen som ligger ved 
denne saken.

Det har siden forvaltningsrapporten ble skrevet og behandlet, blitt ansatt ny 
rektor/virksomhetsleder i Marker.

Vurdering

Når kommunestyret vedtar anbefalinger som er gitt i en forvaltningsrevisjonsrapport så er de 
som pålegg å regne for administrasjonen og skal således følges opp. (jamfør 
kommunelovens § 23 punkt 2)

Slik sekretariatet vurderer det ut fra vedlagte redegjørelse, så ser det ut til at 
kommunestyrets vedtak i liten grad er fulgt opp.

Vedtatt anbefaling nr. 2, her skal kommunen vurdere om det kan være hensiktsmessig å 
opprette en vikarpool, eller evt vurdere å øke grunnbemanningen.
Revisjonen vurderte, i oppfølgingsrapporten, anbefalingen som ikke fulgt opp da de ikke 
kunne se at det var skriftliggjort noen vurderinger vedrørende vikarpool eller økt 
grunnbemanning.
Sekretariatet kan, ut fra redegjørelsen, ikke se at en slik skriftlig vurdering er gjennomført.

Vedtatt anbefaling nr. 4, her skal det arbeides for å sette inn vikarer som har den 
nødvendige pedagogiske fagkompetansen.
Revisjonen vurderte, i oppfølgingsrapporten, anbefalingen som ikke fulgt opp da det fortsatt 
var en utfordring for kommunen å finne kompetente vikarer.
Sekretariatet ser fra redegjørelsen at kommunen har hatt fokus på dette og gjort noen grep 
for å bedre situasjonen.

Vedtatt anbefaling nr. 5, her skal kommunen vurdere en rekrutteringsplan for pedagogisk 
personale.
Revisjonen vurderte, i oppfølgingsrapporten, anbefalingen som ikke fulgt opp da de ikke 
hadde mottatt en rekrutteringsplan.
Sekretariatet kan, ut fra redegjørelsen, ikke se at en rekrutteringsplan er utarbeidet, ei heller 
en skriftlig redegjørelse på at det er gjort en vurdering ifht å utarbeide en rekrutteringsplan.

Tilleggsvedtak nr. 1, her skal rådmannen vurdere om opplegget for balansert målstyring er 
hensiktsmessig utformet for skolens vedkommende.
Dette vedtaket kom bl.a. som følge av at rektor selv mente at balansert målstyringsplan ikke 
var særlig relevant i praksis.
Revisjonen skriver i oppfølgingsrapporten at de ikke kunne se, ut fra adm. svar på 
kommunestyrets vedtak, at det var gjort vurderinger på hvorvidt den balanserte målstyringen 
er hensiktsmessig utformet for skolens vedkommende.
Sekretariatet ser fra redegjørelsen at nåværende rektor mener at opplegget for balansert 
målstyring er hensiktsmessig.

Tilleggsvedtak nr. 2, her skal rådmannen prioritere å bringe sykefraværet ned på det 
fastsatte mål.
Revisjonen skriver i oppfølgingsrapporten at de ikke kan se at kommunestyrets vedtak er 
fulgt, da oversikten i svaret fra adm. viser at sykefraværet har gått i en negativ retning.
Sekretariatet ser, av redegjørelsen, at sykefraværet så langt i år i snitt har ligget på 7,6 % for 
skolen og 4,8 % for SFO. Sekretariatet vurderer det slik at skolen, (sett ut fra de siste års 
erfaringer), muligens har laget seg et noe urealistisk mål ifht sykefravær.
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Kontrollutvalget i Marker kommune. 

Redegjørelse i forhold til sak 49/15 fra kommunestyret i Marker (16.06.15), 

Oppfølging av rapport «Skole- bruk av vikarer»

Kommunestyrets vedtak fra 16.06.15 sier at administrasjonen skal redegjøre for om 

rapportens anbefaling 2,4 og 5, samt kommunestyrets tilleggsvedtak 1 og 2 er fulgt 

opp. 

Skolen har tidligere gitt Indre Østfold kommunerevisjon en redegjørelse (ref. 13/55-

15, datert 07.01.15), der anbefaling 2 er omtalt slik:

«Marker skole har opparbeidet seg en liste med navn på tilkallingsvikarer som er 

godt kjent på skolen. Disse medarbeiderne løser i stor grad det behovet vi har for 

tilfeldige vikarer. Lengre vikaroppdrag løses ofte ved en utlyst vikarstilling. Det er ikke 

drøftet med nabokommuner et samarbeid om vikarpool. Dere anbefaler videre å evt. 

øke grunnbemanning. Dette er urealistisk i forhold til den økonomiske situasjonen 

Marker befinner seg i, da vi heller står i fare for å måtte nedbemanne. Årets budsjett 

(2015) er gitt under forutsetning at rådmann til enhver tid kan justere våre rammer, og 

styrke andre virksomheter. Det er ikke rom for økte faste lønnsutgifter.»

Skolens vurdering av vikarpool er den samme i dag. Vi har i justert budsjett for 2015, 

med videreføring til 2016, fått nedjustert lønnsrammen vår tilsvarende 1,5 stillinger. 

Dette gjør handlingsrommet for å skjerme faste stillinger til vikar, enda mindre. 

Dette punktet er også omtalt i vår uttalelse fra januar: «Det er fortsatt en utfordring for 

oss å finne kompetente vikarer (for lærer), og skolens bruk av vikarer vurderes 

fortløpende i hvert enkelt tilfelle…Mangel på faglærte lærere er ikke mer utfordrende 

for Marker skole, enn for skoler i nabokommuner. Dette er en utfordring på 

landsbasis.»
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Vi ivaretar noe vikarbehov med lærere som har «fritimer/mellomtimer» eller ved å 

flytte/omprioritere styrkingstimer (ikke spesialundervisningstimer), for å sikre at 

fravær dekkes opp av lærere med godkjent utdanning. Vi har inneværende skoleår 

ansatt en ufaglært ung mann i 20 % stilling årsvikar for å sikre denne medarbeideren 

direktoratets stipendordning for å ta praktisk pedagogisk utdanning. Dette for å bidra 

til at en dyktig ufaglært sikres formell kompetanse for videre arbeid på Marker skole.

Dette bringer oss over til siste anbefaling:

Siden forvaltningsrevisjonen utarbeidet rapporten, har det blitt utarbeidet nye, 

sentrale kompetansekrav for lærere. I forbindelse med GSI-rapportering denne 

høsten, har vi rapportert på antall kvalifiserte lærere i fagene norsk, engelsk og 

matematikk. Vi har dermed en fersk telling av hvilke lærere som fyller og ikke fyller de 

nye kompetansekravene. Denne tellingen ble gjennomført 01.10, og vil danne 

grunnlaget for en kompetansehevingsplan og være grunnlag for prioritering til 

videreutdanningsordningen og evt. ansettelser neste skoleår. I tillegg vil vi ivareta en 

føring fra politisk skoleeier om å prioritere videreutdanning/rekruttering av 

engelsklærere som følge av resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk. 

Kompetanseplanen utarbeides innen nyttår. 
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Kommentarer til kommunestyrets tilleggsvedtak.

Kommentar: 

Rektor/virksomhetsleder rapporterer i dag fortsatt i samme rapportmalene som de 

andre virksomhetene, og beskriver skolens hverdag og praksis under de samme 

overskriftene som rådmann legger opp til i malen. Dette oppleves som beskrevet i 

svaret fra januar 2015 som hensiktsmessig. Det er ønske fra politisk skoleeier om 

hyppig rapportering på økonomi (månedlig), og som virksomhetsleder for skolen, er 

det samlende og bevisstgjørende å rapportere til politisk ledelse innenfor de samme 

områdene som de andre virksomhetene. Dette styrker skolens identitet som 

kommunal virksomhet, og oppleves i dag ikke som irrelevant for praksis. 

Virksomhetsleder er med i rådmannens ledergruppe, og vår rapporteringspraksis er 

drøftet der. Dialogen med politisk ledelse ivaretas med den balanserte målstyringen. 

Marker skole har arbeidet med sine overordnede verdier, og hatt fokus på å 

overholde tilknytningen til Marker kommune sine kjøreregler for ansatte. 
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Kommentar: 
Skolen har nå startet på sitt andre år med ny ledermodell, der rektor har tre 
avdelingsledere i sin ledergruppe. Dette medfører at vi er mer rustet til pedagogisk 
ledelse, og å være tett på praksis (mot to insp/ass.rektor) tidligere. 1.-4.trinn, 5.-
7.trinn og 8.-10.trinn har hver sin avdelingsleder med personalansvar. Hvert trinn har 
igjen sin trinnleder. Vårt fokus på overordnede verdier og kulturbygging har preget 
arbeidet i denne perioden. Vi har trinnsamtaler, medarbeidersamtaler og 
medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra siste medarbeiderundersøkelse er svært 
positiv, og tyder på at våre medarbeidere har det bra på jobb. Sykefraværet gjennom 
2015 har utviklet seg slik: 

Sykefravær siden forrige tertial (31.10): 2.tertial:| 1.tertial:  

2060 (grunnskole): 5,7 % 6,8 % 10,3 %
2070 (sfo):  3,0 % 3,8 % 7,5 %
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 196164/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/28

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme
på kr. 792 074,-, vedtas

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Marker kommune 2016 

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets 
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i 
forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra 
kommunen og innarbeidet i forslaget.

 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.

 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Budsjettallene for sekretariatet og revisjonen er vedtatt i de respektive representantskap.
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Vurdering

Da utvalget er nyvalgt vurderer sekretariatet det som hensiktsmessig og nyttig at så mange 
som mulig av utvalgets medlemmer kan dra på NKRF,s kontrollutvalgskonferanse i februar. 
Konferansen pleier å ha en deltakermengde på 500-600, det er en fin arena for å knytte 
nettverk til andre kontrollutvalg og ikke minst få mye nyttig stoff og innspill til arbeidet i 
utvalget.

Vedlegg:

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2016 i Marker kommune

Ansvar Art Tekst  Budsjett 

2015 

 Regnskap 

2014 

 Forslag til 

budsjett 

2016 

Evt. kommentar 

080 Møtegodtgjørelse 64 000       59 000        

080 Ledergodtgjøring 21 000       22 000        

080 Tapt arbeidsfortjeneste ?

099 Arbeidsgiveravgift 12 000       -               11 500        

115 Bevertning 1 500         -               1 500          

150 Kurs/opplæring 25 000       -               35 000        

 alle reiser til 

Kukonferansen i regi av 

NKRF

160 Kjøregodtgjørelse 1 000         2 000          

375

kjøp av revisjonstjenester 

fra IØKR IKS 537 500     
509 320,00  

557 077      

375

Kjøp av sekretariat 

tjenester fra IØKUS IKS 102 436     
70 907,00    

103 997      

Sum 764 436     580 227,00  792 074      

sekretariatet har ikke fått oversendt regnskap for kontroll og tilsyn 2014

-               

innbyggertallet er justert til 

2015 tall

iflg reglement for Marker
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 193504/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/29

Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: torsdag 18. februar kl. 09:00
2. møte: torsdag 12. mai kl. 09:00
3. møte: torsdag 9. juni kl. 09:00

Rakkestad, 25.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Ingen 

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår. Det 
er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så fort 
som mulig slik at vara kan innkalles.

Vurdering

Det er i innstillingen antydet 3 møter for 1. halvår 2016. 
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, 
bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 12
Løpenr.: 196456/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/30

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2015/19386
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 193489/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 03.12.2015 15/31

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 23:11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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