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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  16/578 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 27.09.2016 godkjennes.  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  F30 &73 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  17.10.2016 
Saksmappe:  14/530 
 

 

 

Bosetting av flyktninger 2017-2019  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 
60/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017. 
 
Vedtaket  fra Oppvekst- og omsorgsutvalget  25.10.2016 ettersendes.  
 
Sammendrag: 
Fylkesmannen i Østfold anmoder kommunene om bosetting av flyktninger for 2017. Marker 
kommune anmodes om å bosette 10 flyktninger. 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune vil i 2016 ha bosatt15 flyktninger, slik det ble vedtatt av kommunestyret. 
Det er en familie på tre personer og 12 enslige, hvorav 7 bor i 3 forskjellige bofellesskap. 
De som bor i bofellesskap vil det etter hvert måtte finnes andre leiligheter til, da noen vil få 
familiegjenforening. 
 
Alle flyktninger går på introduksjonsprogram i Askim, fra 2-3 år. Integreringstilskuddet er 
etter statlig beregningsutvalg beregnet å dekke i snitt 92 % av kommunens utgifter til voksne 
flyktninger. Det er en avgjørende faktor at de kommer i lønnet arbeid rett etter 
introduksjonsprogrammet. I Marker er det begrenset med arbeidsmuligheter, og de fleste må 
belage seg på å pendle til jobb. Det igjen er noe utfordrende med offentlig kommunikasjon. 
 
 
Vurdering: 
Det er nå bosatt relativt mange flyktninger i kommunen, og det kan være vanskelig å finne 
flere leiligheter. Det er gjort avtale med privat utbygger om bygging av nye leiligheter for 
utleie, men det er usikkert når dette blir gjennomført. Arbeidsmarkedet i kommunen er 
begrenset, og det blir ganske mange som blir ferdig på introduksjonsprogram samtidig og skal 
finne jobb. Det er gjort en vurdering av kommunens muligheter for den enkelte flyktning, og 
det antallet kommunen blir forespurt om å ta i mot. Ut fra den vurdering foreslås at Marker 
kommune tar i mot 5 flyktninger i 2017. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017. 
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Fylkesmannen i Østfold.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  210 
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  20.10.2016 
Saksmappe:  14/691 
 

 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - kjøp av varer og tjenester  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/16 Formannskapet 27.10.2016 
61/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» tas til orientering. 
Anbefalingene etterkommes snart det er praktisk mulig. 
 
 
Vedtaket fra formannskapet 27.10.2016 ettersendes.  
 
 
Sammendrag: 
Det er gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kjøp av varer og tjenester. 
Utgangspunktet for prosjektet har vært: 
 
«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.»  
 
Det har vært god dialog i gjennomføringen av prosjektet.  
 
Bakgrunn: 
Innkjøp er etter hvert et relativt krevende og komplekst saksområde med strenge krav i lov og 
forskrift. Mange kommuner opplever at leverandører klager inn anskaffelser som ikke er i tråd 
med regelverket. På tross av det gjennom lengre tid er arbeidet med retningslinjer for 
anskaffelser, opplever vi at disse ikke etterleves. Vi har i dag rammeavtaler på mange 
områder, men til tider skjer det likevel innkjøp utenom disse.  
 
Det er gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med utgangspunkt i problemstillingen 
ovenfor. Etter gjennomgang og dialog har prosjektet fremmet sin innstilling til 
kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalgets vedtak i møte 03.12.2015, sak legges fram for behandling i kommunestyret: 
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Vurdering: 
Marker kommune har innkjøpskoordinator sammen med Aremark og Rømskog og deltar også 
innkjøpssamarbeidet for Indre Østfold. Innkjøp er et omfattende fagområde med mange 
muligheter for å gjøre feil. Det handler i stor grad om bevisstgjøring i forhold til regelverket 
og endring av innarbeidede rutiner. Grensekommunen har hatt stort fokus på fagområdet 
gjennom utarbeiding av egne rutiner og kursing av medarbeidere. 
 
I store trekk mener vi at vi kommer godt ut av «kontrollen», men med rom for forbedringer. 
Det vises i denne sammenheng til kommunens tilbakemelding som er vedlagt saken. 
 
Anbefalingen som kommer som følge av prosjektet vil bli fulgt opp. 
 
Konklusjon: 
Rapporten tas til orientering og anbefalingene gjennomføres. 
 
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 
  Kommunens tilbakemelding 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  210 &30 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  17.10.2016 
Saksmappe:  14/726 
 

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 - Fosterhjem - økonomi 
og refusjoner  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016 
62/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering. 
 
Vedtaket  fra Oppvekst- og omsorgsutvalget  25.10.2016 ettersendes.  
 
 
Sammendrag: 
Forvaltningsrevisjonsrapport « Fosterhjem- økonomi – og refusjoner» har vært til 
kontrollutvalgets behandling 3.12.15, PS 15/25  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem - økonomi og refusjoner",  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:  
  
  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker 

kommunestyre til behandling:  

 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» 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.  
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f) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering av 

forsterkningstiltak, som sikrer at vurderingen fremkommer skriftlig samt viser det  

 
Bakgrunn: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har arbeidet etter følgende problemstilling: 
 
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 forsterking 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?(vedlegg 1) 

 
 
Vurdering: 
Forvaltningsrevisjonsrapport « Fosterhjem- økonomi – og refusjoner» har konkludert med at 
Marker kommune arbeider bra i praksis, men har lite skriftlige rutiner og en del mangler i 
dokumentasjon. 
 
Forvaltningsrapporten kommer med 8 anbefalinger. Disse har administrasjonen kommentert 
på tilbake til kommunerevisjonen 16.11.15. (vedlegg 2) 
 
 
Konklusjon: 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport  
2. Administrasjonens kommentarer



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  033 
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  19.10.2016 
Saksmappe:  15/702 
 

 

 

Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat - Høring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/16 Formannskapet 27.10.2016 
63/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune støtter styrets forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgs-
sekretariat IKS for perioden 2016-2019, datert 23.09.2015.  
 
Marker kommune godkjenner forslaget til anbefalt kostnadsfordeling som medfører at andelen 
for Marker kommune øker fra 6,0 % til 6,7 %, en merkostnad ca kr 10.000 pr år. 
  
Vedtaket  fra formannskapsmøte 27.10.2016 ettersendes.  
 
 
Sammendrag: 
Representantskapet for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har oversendt utkast til 
eierstrategi på høring til kommunene.  
 
Det foreligger også forslag til ny kostnadsfordeling mellom eierne. 
 
Bakgrunn: 
I tråd med eierskapsmeldingen for Indre Østfold skal det utarbeides eierstrategier for 
enkeltselskapene. Målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige, overordnede 
signaler til selskapene, som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for 
selskapets drift innenfor eiers forventinger.   
 
Representantskapet vedtok i møte 24.10.2014 sak 14/8 følgende: «selskapets styre skal selv 

sørge for at det blir utarbeidet forslag til Eierstrategi for IØKUS IKS. Utgifter i forbindelse 

med utarbeidelsen av eierstrategi, dekkes av selskapets driftsfond» 

 

I forbindelse med ressursgjennomgangen av selskapet, ble det satt ned en arbeidsgruppe 
bestående av ordførerne i Rakkestad, Våler, Hobøl, Trøgstad, samt representantskapsleder, 
styreleder og daglig leder. Gruppen fant det hensiktsmessig å inkludere arbeidet med 
eierstrategien parallelt med ressursgjennomgangen 
 
IØKUS er del av kommunens kontroll- og tilsynsapparat for de 11 kommunene Aremark, 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og 
Våler. Eierstrategien tar for seg hensikten med selskapet og dets funksjon, og den beskriver 
praktiske, organisatoriske og økonomiske forutsetninger for drift. I tillegg presenteres områder 
hvor eierne forventer utvikling.   
  
Eierstrategien beskriver selskapets fem hovedroller: Saksbehandler, veileder, administrator, 
bindeledd og utreder. Om utrederfunksjonen står det at «IØKUS har så langt ikke utført større 
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utredningsoppgaver, men det er eiernes ambisjon at selskapet i fremtiden skal overta arbeidet 

med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i kommunene, utarbeide planer for 

selskapskontroll av eiernes selskaper, samt gjennomføre eierskapskontroll.»  

  
Det er nedfelt i strategien at selskapet skal arbeide for et formalisert samarbeid eller 
sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, fortrinnsvis Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat.  
 
Parallelt med strategiutvalgets arbeid, som har pågått fra februar til september i 2015, har det 
blitt foretatt en uavhengig ressursgjennomgang av selskapet. Resultatene av ressurs-
gjennomgangen er implementert i strategien. Med begrunnelse i at «selskapets aktivitet er 
hovedsakelig styrt av aktiviteten i kommunenes kontrollutvalg», foreslår eierstrategien å legge 
inn et høyere grunnbeløp i kostnadsfordelingsnøkkelen. Grunnbeløpet økes fra 20 000 til 50 
000.  
  

 
Vurdering: 
 Eierstrategien har utgangspunkt i Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, samt 
godkjent selskapsavtale for IØKUS, og inngår som en del av struktureringen av 
eierkommunenes styring av IKS-ene i Indre Østfold. Eierstrategien er utarbeidet i samarbeid 
og dialog med representanter fra kommunene.  
  
Gjennom å etablere kontrollutvalgssekretariatet som et felles selskap for 11 kommuner er det 
lagt et godt grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler, samt uavhengighet fra både revisjonen og 
kommuneadministrasjonene. Formålet med kontrollutvalgssekretariatet er fastsatt i 
kommunelovens § 77 og i forskrift for kontrollutvalg. Forslaget til eierstrategi for perioden 
2016-2019 er innenfor rammene i lov og forskrift.  
  
Selskapet har hatt lav bemanning i forhold til antall kommuner å betjene. Med ett årsverk 
fordelt på 11 eierkommuner og like mange kontrollutvalg er det begrenset med tid til 
utredning og veiledning. Selskapet ble vedtatt styrket med ytterligere ett årsverk i desember 
2014. Dette vil medføre større innsats knyttet til saksbehandling og veiledning, og ikke bare 
administrasjon av utvalgene. Eierstrategien forventer at IØKUS utvikler sin funksjon som 
saksbehandler for kontrollutvalgene, der sakene skal være forsvarlig utredet og at alle sider 
ved en sak er opplyst.  



  Sak 63/16 
 

 Side 10 av 16   
 

Eierstrategien legger vekt på at sekretariatet er en viktig faglig ressurs og en nyttig 
diskusjonspartner for kontrollutvalgene. Det understrekes at IØKUS har hovedansvar for 
opplæring, informasjon og rådgivning. Som en del av veilederrollen skal 
kontrollutvalgssekretæren ta initiativ til fellessamlinger for kontrollutvalgene/ 
kontrollutvalgslederne i de 11 kommunene for felles informasjonsmøter og fagutveksling.  
 
Om utviklingsområdene heter det i strategien:  
 

 
 
 
Selskapet er sårbart med lav bemanning og store forventninger og krav. Et formalisert 
samarbeid eller sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, begrunnes med at 
det vil gi selskapet tilgang til kompetanse. En ser dette som hensiktsmessig i framtiden, da 
dette også sikrer tilgang på bredere kompetanse. 
  
Kontrollutvalgets arbeid er basert på kontrollutvalgets egne initiativ, initiativ fra kommunene 
og initiativ fra aktører utenfor kommuneorganisasjonene. Aktiviteten i kontrollutvalgs-
sekretariatet er hovedsakelig styrt av hvor ofte kontrollutvalget har møter og oversikten fra de 
siste årene viser at det ikke er stor forskjell mellom store og små kommuner i antall møter, 
noe som tilsier at det er riktig å øke grunnbeløpet i fordelingsnøkkelen.    
  
Vedlagte kostnadsfordeling for IØKUS viser dagens og anbefalt kostnadsfordeling. 
Kostnadsfordelingen er basert på et grunnbeløp (kr 50.000,-) og en fordeling etter 
innbyggertall. Marker kommune øker sin andel av kostnadene noe, merkostnad ca 10.000 pr 
år.  
  
Konklusjon:  
 Marker kommune støtter forslag til eierstrategi og ny kostnadsfordeling. 
 
Vedlegg 1:  Særutskrift fra møte 30.10.2015 – Eierstrategi for IØKUS IKS – Høring 
Vedlegg 2:  Eierstrategi for Indre Østfold – Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  17.10.2016 
Saksmappe:  16/549 
 

 

 

Stortingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdager  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 10. september 2017, i tillegg til 
den fastsatte valgdagen mandag 11. september 2017. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver i brev datert 17.06.2016 at dersom 
kommunen ønsker å avholde to dagers valg i 2017, må vedtak om dette gjøres senest samtidig 
med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2017.  
 
Vurdering: 
I Marker kommune har det tidligere vært vanlig å holde valg også søndag før valgdagen. 
Rådmannen foreslår at Stortingsvalget for 2017  i Marker holdes over 2 dager, og at det 
avholdes valg også søndag 10. september 2017 i tillegg til den fastsatte valgdagen 11. 
september 2017 i Marker Rådhus.   
 
Konklusjon: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 10. september 2017 i tillegg til 
den fastsatte valgdagen mandag 11. september 2017. 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 17.06.2016.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  19.10.2016 
Saksmappe:  16/581 
 

 

 

Restaurering av Flishuset på Ørje Brug og bygging av 
bryggepromenade i Tangen, bruk av tomtefond  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/16 Formannskapet 27.10.2016 
65/16 Kommunestyret 01.11.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune bevilger kr 2.200.000 til utviklingsprosjekter knyttet til Tangen og 
Brugsområdet, fordelt på kr 2.000.000 som Marker kommunes andel av restaurerings-
kostnadene knyttet til Flishuset og kr 200.000 som kommunens andel av nytt bryggeanlegg 
mellom båtkafeen og gjestebrygga. 
Kostandene dekkes av kommunalt tomtefond og kostnadsføres 

Andel av restaurering av Flishuset;  konto 09480 – 1760 – 365 – 014 
Bygging av bryggepromenade; konto 09480 – 1760 – 335 – 015 

 

Sammendrag 

I Marker kommunes budsjettvedtak 2016 heter det blant annet: 

I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 

administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og mulig 

kommunal medfinansiering. 

 
Det fremmes nå sak for slik medfinansiering, samt for bryggeanlegg i tilknytning til Tangen. 

 
Bakgrunn 

Ørje Brug og området i tilknytning til Tangen er et viktig område for Marker og for Østfold. 
Det representerer en unik kultur- og industrihistorie. Med sine godt bevarte bygninger og 
tilrettelagte besøksattraksjoner, er det et godt besøkt området, men dets potensial er mye 
større. Lokalisert rett ved Ørje sentrum, Haldenkanalen og E18 er tilgjengeligheten svært god. 
Haldenvassdragets Kanalmuseum, Østfoldmuseet gir stedet kompetansemessig tyngde innen 
ferskvannsbiologi, og mange skoler og barnehager benytter stedet i undervisnings- og 
opplevelsessammenheng. Gjennom Soot-spelet er området blitt ytterligere kjent. Tangen-
området er et statlig sikret friluftsområde. Marker kommune ser stedet som et naturlig 
utgangspunkt for regionale aktiviteter knyttet til opplevelser og kompetanse innen ferskvann 
og naturbasert reiseliv.  

Venneforeningen, som i dag er eier av Ørje Brug, har ved stor dugnadsinnsats restaurert og 
satt i stand de flest av bygningene på Brugs-området. Ett betydelig bygg gjenstår imidlertid, 
det såkalte Flishuset. Venneforeningen ønsker sammen med kommunen og andre samarbeids-
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partnere å sette i stand dette som et kontor- og utstillingsbygg for de aktiviteter som drives i 
regionen innen opplevelsesnæring og ferskvannsbiologi. 

Det er lansert forskjellige planer for bygget, men mest realistisk er å bygge et kontorbygg der 
forskjellige fagmiljøer kan samlokaliseres. En vil kunne se dette som en liten næringshage/ 
klynge for opplevelsesbedrifter med mulighet for en mindre informasjons- og utstillings-
avdeling. 

Bygget har vært planlagt i mange år, men det har vært små muligheter til finansiering. Østfold 
fylkeskommune ble for en tid tilbake søkt om medfinansiering, og gjorde i 2014 følgende 
vedtak: 

 

Tilsagnet gir et godt utgangspunkt for finansiering, men er avhengig av kommunal 
medfinansiering av minst samme størrelse.  

Tangen-området er i sommerhalvåret svært mye brukt av bygdas egne folk og av tilreisende. 
Området er godt tilrettelagt, men med behov for ytterligere tiltak. Ett av tiltakene som er 
etterspurt er en bryggepromenade som forbinder gjestebrygga med området ved båtkafeen. 
Ikke minst med tanke på universell utforming vil dette være et godt tiltak, da det gir 
rullestolbrukere tilgang til brygge- og badeområdet på en lagt enklere måte. Marker kommune 
har søkt Sparebankstiftelsen om midler til et slik tiltak og fått innvilget kr 150.000:  

 

«Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har Vår 2016 mottatt et stort antall søknader. Mange 

av disse er svært gode, og stiftelsen har måttet gjøre prioriteringer innenfor både formål og 

økonomiske rammer. Vi har derfor stor glede av å kunne meddele at styret i Sparebank-

stiftelsen Østfold Akershus har innvilget nettopp gavesøknaden fra dere: 

 

Marker kommune har blitt tildelt 150 000 kroner.» 

 

Begge prosjektene er positive for flere brukergrupper og vil heve området attraksjon betydelig.  
 
Det fremmes sak om kommunal medfiansiering av de to prosjektene. 
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Vurdering 
Marker kommune er stolt av å ha ett av de mest attraktive besøksmålene i Indre Østfold. 
Tangen og Brugsområdet benyttes til en lang rekke arrangement og festivaler. Det forplikter 
imidlertid å ha et slikt område, både i forhold til vedlikehold og videreutvikling. Vi er 
avhengig av utvikling for å opprettholde interessen.  

Med Soot-spelet, Slusefestivalen, Båtkafeen, Kanalmuseet og Lørdag i slusene er det mange 
tusen mennesker som hvert år besøker området. Utvikling er mulig takket være stor frivillig 
innsats. Det meste av det som er skjedd på området har vært mulig på grunn av stor 
dugnadsinnsats, men også fordi at kommunen har vært velvillig i forhold til tilrettelegging. 

 Noen tiltak gjenstår for å kunne løfte området ytterligere. Av de viktigste nevnes 

- Leke- og aktivitetsområde for barn 
- Belysning av slusene og sluseområdet 
- Restaurering av Flishuset 
- Bygging av bryggepromenade mellom båtkafeen og gjestebrygga 

 

Alle disse tiltakene er det søkt ekstern finansiering av. Det er imidlertid bare de to siste som vi 
nå sitter med positive vedtak til, vedtak som forplikter kommune og andre til å gå inn med sin 
andel. Det fremmes derfor sak for slik finansiering 

Gjennom regionalparken ble det i fjor tatt initiativ til en workshop med Snøhetta Arkitekter, 
og resultatet av denne ble forslag til ytterligere tiltak og forbedringsområder. Dette vil vi ta tak 
i for oppfølging på et senere tidspunkt, og det ligger her mange spennende forslag til tiltak. 

Tiltak som er aktuelle for Marker kommune å ta stilling til nå er 

- restaurering av Flishuset 
- bygging av bryggepromenade 

 

Flishuset 

Det vises til vedlagte søknad til Østfold fylkeskommune for beskrivelse av tiltaket, tegninger 
og kostnadsvurdering. Flishuset er det eneste huset på området som nå ikke er restaurert, og 
tiltak er nødvendig for å redde og sikre bygget. Det er gjort noen skisser av bygget og en grov 
kostnadskalkyle. Dette viser en kostnad på ca 8 mill for full istandsetting. Hensikten var i så 
fall å sette det i stand i tilnærmet opprinnelig form utvendig og innrede bygget i to etasjer til 
kontorer og utstillingslokaler. 

Det er gjennom Mimir og Indre Østfold Utvikling gjennomført en forstudie knyttet til 
etablering av et kompetansesenter for naturbasert reiseliv, og med de mange miljøene som 
jobber med temaet kunne det være mulig å etablere en kontorfellesskap for disse. En innser 
imidlertid at dette er vanskelig, siden de ulike miljøene har sterke bånd til sine eiere. Vedtak i 
forhold til flytting av kontorer kan dermed være vanskelig å få til på kort sikt. Noen er 
imidlertid relativt enkelt å samlokalisere. Ideelt hadde det imidlertid vært å kunne etablere et 
sterk fagmiljø med utgangpunkt i reiseliv og ferskvannskompetanse. Det er nok et stykke 
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igjen før dette er realiserbart, men det er i det minste ønskelig å kunne bygge skallet av 
bygget, slik at innredning kan gjøres når det ligger til rette for det. 

Østfold fylkeskommune har på mange måter vært en pådriver for prosjektet og har bevilget 
inntil kr 2 mill, under forutsetning av at kommunen går inn med det samme. Siden det er 
Venneforeningen som er eier og byggherre, blir kommunens andel i utgangspunktet å betrakte 
som et tilskudd. For å kunne benytte tomtefondet må kommunen ha en eierandel i bygget, noe 
som må reguleres gjennom en avtale med Venneforeningen. 
 

Bryggepromenade 

Bryggepromenaden vil kunne binde områdene nord for E18 sammen på en bedre måte enn hva 
som er tilfelle i dag. Tiltaket vil være hensiktsmessig for alle grupper, men spesielt for 
bevegelseshemmede. Det er søkt Sparebankstiftelsen om delfinansiering, og de har bevilget kr 
150.000. 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 450.000. I tillegg til andelen fra Sparebankstiftelsen og 
kommunen vil både Kanalselskapet og Sluseporten as være villig til å bidra. Det skal også 
søkes fylkeskommunen om friluftsmidler. Det anbefales en andel på Marker kommune på kr 
200.000. 

 

Kommunens finansiering 

Marker kommune har hatt en økonomisk situasjon som har gjort det vanskelig å fremme en 
slik sak tidligere. Kommunens disposisjonsfond er oppbrukt, og det er ikke avsatt midler i 
budsjett til formålet. Kommunen har imidlertid et tomtefond som blant annet gjennom salg av 
eiendom i forbindelse utbygging av E18 nå er på ca 10 mill. Tomtefondet skal benyttes til 
utviklingstiltak, i første rekke knyttet til kommunale tomteområder, men også i forbindelse 
med tiltak som eller synes hensiktsmessig for utvikling av kommunen som etablerings-
kommune. 

Gjennom arbeidet med økonomiplan og kommuneplan er viktigheten av utvikling av sentrum 
understreket, både politisk og administrativt. Det synes derfor riktig å kunne anbefale bruk av 
tomtefond til formålet. Vi trenger midler til utvikling av næringsområde og boligområde, men 
vil kunne ha rom også for det.   

Konklusjon 

Det anbefales at det benyttes kr 2,2 mill av kommunens tomtefond til medfinansiering av 
restaurering av Flishuset og bygging av bryggepromenade i Tangen. Det lages avtale med 
Venneforeningen i forhold til eierandel i bygget. 

 
Vedlegg: Beskrivelse av prosjektene 
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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 xx. Xx. 20xx  


 


    


 


 


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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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. 
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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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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. 


 








 


Ørje Brug 
 
 
 
 
 
 


- et regionalt kompetanse- 
og opplevelsesområde 


 







Sammendrag 


 
Ørje Brug er et viktig område for Marker og for Østfold. Det representerer en unik kultur- og 
industrihistorie. Med sine godt bevarte bygninger og tilrettelagte besøksattraksjoner, er det et godt 
besøkt området, men dets potensial er mye større. Lokalisert rett ved Ørje sentrum, Haldenkanalen 
og E18 er tilgjengeligheten svært god. Haldenvassdragets Kanalmuseum, Østfoldmuseet gir stedet 
kompetansemessig tyngde innen ferskvannsbiologi, og mange skoler og barnehager benytter stedet i 
undervisnings- og opplevelsessammenheng.  
 
Marker kommune ser stedet som et naturlig utgangspunkt for regionale aktiviteter knyttet til 
opplevelser og kompetanse. Venneforeningen, som i dag er eier av Ørje Brug, har ved stor 
dugnadsinnsats restaurert og satt i stand de flest av bygningene på området.  
 
Ett betydelig bygg gjenstår imidlertid, det såkalte Flishuset. Venneforeningen ønsker sammen med 
kommunen og andre samarbeidspartnere å sette i stand dette som et kontor- og utstillingsbygg for 
de aktiviteter som drives i regionen innen opplevelsesnæring og ferskvannsbiologi. 
 
Det finnes forskjellige planer for bygget, men mest realistisk er å bygge et kontorbygg der forskjellige 
fagmiljøer kan ha en synergieffekt ved å samlokaliseres. En vil kunne se dette som en liten 
næringshage/klynge for opplevelsesbedrifter med mulighet for en liten informasjons- og 
utstillingsavdeling. 
 
Det vises til tidligere samtaler, og Østfold fylkeskommune søkes nå om finansiell deltakelse for 
realisering av prosjektet. 
 
 
Ørje Brugs historie  
 
I 1886 ble Ørje Brugs Træsliberi anlagt ved Ørjefossen, der det tidligere hadde ligget fire kverner og 
et sagbruk. Hele området mellom Ørjefossen/elven og Ørje sluser, som var blitt fullført i 1860, ble 
kjøpt opp av bruket. Her ble det bygd tresliperi i teglsten og bestyrerbolig, arbeiderboliger og diverse 
uthus i sveitserstil. 
 
Fra skogen hentet de tømmer, som ble fløtet frem til bruket der det ble produsert tremasse. De 
ferdige tremasseballene ble transportert med egne dampbåter ned til jernbanen i Tistedal. Dette var 
lenge Ørjes viktigste arbeidsplass. Her arbeidet og bodde det også svensker. I 1942 ble tresliperiet 
nedlagt, og lokalene ble benyttet til forskjellige virksomheter. 
 
I 1982 opphørte fløtningen i Haldenvassdraget. Det var slutten på en viktig epoke. Historisk 
interesserte personer på Ørje gikk sammen for å bevare dette minnesmerke over tidlig 
industrialisering. I 1984 ble hele bruksområdet og slusene med slusemester- og sluseassistentbolig 
m.m. regulert til spesialområdet bevaring. Og da bygninger på bruket ble til salgs, ble det dannet en 
venneforening og opprettet en stiftelse som kjøpte deler av Ørje Brugs område. I 1986 – til 200-
årsjubileet for kanalbyggeren Engebret Soots fødsel – åpnet Haldenvassdragets Kanalmuseum.  
 
I løpet av årene 1985 – 2003 kjøpte Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum hele brugsområdet. 
De fleste bygningene var svært forfalne da museet kjøpte dem. Takket være bevilgninger fra Norsk 
Kulturfond, Norsk kulturråd, Østfold fylkeskommune, Marker kommune, Fortidsminneforeningen, 
Marker Sparebank m.fl. og en stor dugnadsinnsats har det blitt gjennomført en omfattende 
restaurering i samarbeid med Fylkeskonservatoren. Ørje Brug fremstår i dag som et autentisk 
bruksområde fra 1800-tallet og er det eldst bevarte industriminnet i Indre Østfold. 
 







 


Ørje Brug i dag 
 
Kanalmuseet inngår i dag som en avdeling i Østfoldmuseene. I fabrikkhallen i det gamle tresliperiet 
formidles Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. I administrasjonfløyen til tresliperiet, er det 
innredet et bibliotek som bl.a. inneholder NIVAs boksamling, og i ett av uthusene er det innredet et 
klasserom/laboratorium. Resepsjonen fungerer også som en turistinformasjon for Indre Østfold.  
 
Ellers er bruksområdet en viktig kulturarena med diverse kulturtilbud: 
 


 Galleri Ørje Brug med kunstutstillinger, konserter og andre arrangementer  


 Skolemuseum i et av uthusene 


 Lundinstua innredet som en gammel arbeiderbolig 


 Historielaget har utstilling i noen uthus 


 Wanggården (bestyrerboligen)med utstillinger, servering, møter/selskapslokaler 


 Brugshallen – med diverse arrangementer som konserter, teater/revyer, julemesse, 
selskapslokaler 


 Konferanser/seminarer i Brugshallen og Galleri Ørje Brug 


 Kvern, oppgangssag og smie 


 Fotohistorisk forum 


 Undervisningslokaler  
 


Selve bruksområdet fungerer som en park for Ørje/nærområdet og området er i stadig utvikling. En 
viktig del av området er slusene og det store dampbåtmiljøet som er på Ørje.  
 
Tilgrensende områder og aktiviteter 


 Skulpturen ”Løftet” av Kristian Blystad ved inngangen til 
bruksområdet  


 Ørje sluser, de eldste (bevarte) slusene i Norge 


 Et unikt dampbåtmiljø knyttet til stiftelsen DS Engebret Soot  


 Ørje folkebad fra 1910. Her tok Ørjefolk karbad og badstu (det 
eneste bevarte i Østfold) 


 Tangen-området med friområde med badeplass, brygger, 
uteservering og scene 


 ”Vannpromenade” langs sydenden av Rødenessjøen    


 Ørjefortene (grensefestninger fra 1905) med utescene 
(teaterforestilling om 1905, konserter, gudstjeneste)  


 Ørjetun med Ungdommens kulturhus, Speidernes hus og 
Kommandantboligen som disponeres av Nærradioen, 
Historielaget og Fotoklubben. 


 Ørje Vegstasjon (fredet) med museum 


 Tyndelsrudtunet  (låve med halmtak) fra 1700-tallet 


 Vestgårdstua (svalgangshus) like ved Nordre fort 
 
Aktiviteter knyttet til området 


 Viktig kulturarena med stor kulturaktivitet  


 Kulturkvelder på bruket med konserter, forskjellige typer foredrag  


 Konferanse og møter 


 Slusefestival  


 Lørdag i slusene 


 Kanal-lekene 


 


 







 Konserter, teaterforestillinger m.m. i slusene og i Brugshallen 


 Gammeldans og andre arrangementer i Tangen  


 Julemesse med lokal husflid  


 Undervisning og feltarbeid  


 Turistinformasjon for Indre Østfold 


 Fortrunden – ved inngangsporten til Fjellaområdet med utallige løyper 


 Lekeområde 


 Badeplass 


 Kanoutleie 


 Sykkelutleie 


 Fisking 


 Båtkafé 
 
Kontakter og samarbeidspartnere  


 Østfoldmuseet, som Kanalmuseet er en del av 


 Marker kommune 


 Skolene, som benytter museet området i undervisning 


 Statens Vegvesen, som eier den fredede svingboren og som har bidratt til å kunne kombinere 
bevaring og krav om trygg og enkel atkomst gjennom området 


 Haldenvassdragets Kanalselskap, som i hovedsak eies av fylkeskommunen og kommunene, 
har restaurert slusene og bygningene rundt dem og bidratt med kunnskap til museet. 


 Regionalpark Haldenkanalen, som skal bidra til økt opplevelses- og stedsutvikling langs 
kanalen og sørge for at flere besøker og benytter våre tilbud 


 Norsk institutt for vannforskning, som har vært initiativtaker i forbindelse med utstillingene, 
og som er en kilde til kompetanse i forbindelse med mye av arbeidet som utføres 


 Vannregion Haldenvassdraget, som benytter seg av bygningene og som bruker museets 
fagkompetanse til prøveuttak og analyse 


 Riksantikvaren, som har vært strekt delaktig både faglig og økonomisk i forbindelse med 
restaurering av dampbåtene, og som også har fredet vegetasjonen og svingbroen. 


 Fylkeskonservatoren som har gitt faglige råd og vært bidragsyter i forbindelse med 
restaureringen av området 


 Forsvaret, som eier Ørje-fortene og som har gitt økonomisk bistand til vedlikehold 


 Punkt Ø, som har vært kurator for og satt opp kunstutstillinger i Galleri Ørje Brug.  


 Høgskolen i Halden, som har benyttet seg av området i undervisningssammenheng 


 Historielaget 


 Fotoklubben 


 Stiftelsen DS Engebret Soot, som har gjort et omfattende arbeid med båtene 


 Reiseliv Indre Østfold, som nå benytter området som turistinformasjon 


 Interregprosjektet ”Border Art”, som var et samarbeid mellom Kanalmuseet, Østfold 
kunstnersenter, Dalslands konstmuseum og kunstnergruppa Not Quite i Fengerfors 


 Interregprosjektet ”Informasjonsnettverk for natur- og kulturbaserte opplevelser” i 
samarbeid med Årjäng og Säffle kommuner. 


 Interregprosjektet  ”Vatten utväklar” i samarbeid Skogmuseet og Säffle kommun 
 
 
Forholdet til overordnede planer 
 
I Regionalplan kultur 2010 – 2013 er bruksområdet Ørje sluser nevnt under Strategi 5 Bygge 
Kulturarenaer, og under handlingsdelen står det at man skal utrede muligheter for utvikling av 
kulturarena i samarbeid med vertskommunen. 







 
Ifølge Markers kommuneplan 2005 – 2017 ønsker man bl.a. å videreutvikle dette området i 
samarbeid med de frivillige kreftene og å arbeide for å tilrettelegge for kunstnere og stimulere et 
kunstmiljø.  
 
Våre planer er helt i tråd med regionalplanens mål: 
 
Østfold skal være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og 
engasjerende opplevelser for alle. Kulturen og kunstens bærekraft skal utvikles gjennom å legge til 
rette gode forhold for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige 
organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på tvers av genre og 
kommunegrenser.  
 
- og i tråd med delmålene opplevelse, identitetsbygging og kommersialisering. Der er det bl.a. nevnt 
at kulturminnene har en svært viktig rolle og at virkemidler kan være kobling av kulturtilbud til 
reiseliv og turisme.  
 
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 legger vekt på tilrettelegging, formidling og utadrettet 
virksomhet, og har som mål å gi særlig oppmerksomhet til utvalgte kategorier kulturminner, og 
nevner blant annet nærings- og industriminner, kulturminner ved kyst og vannveier og 
forsvarsanlegg. Man ønsker å styrke østfoldingenes bevissthet om sitt hjemsted og betydningen av 
sin egen kulturarv.  
 
I tidligere Reiselivsplan for Østfold/Opplevelsesnæringer i Østfold  er hovedstrategien for 
utviklingen av reiselivet i Østfold er bl.a. å gjøre reiselivsopplevelsene i Østfold bedre kjent gjennom 
styrket fellesmarkedsføring, bedre informasjon og distribusjon til potensielle gjester. 
Fellesmarkedsføringen av Østfold skal bygge på de tre hovedpilarene, kultur/kulturarv, naturbaserte 
aktiviteter og småbyoppplevelser. Også Reiseliv Indre Østfold har utvikling av Haldenkanalen som en 
av sine prioriterte strategier. 
 
Planer for området 
 
Området Ørje Brug/Ørje sluser er et kulturhistorisk spennende område som er blitt restaurert 
gjennom en årrekke. Dette området og omgivelsene er blitt en viktig kulturarena med en rekke 
kulturtilbud. De fleste bygningene er nå restaurert og innehar en funksjon, men det gjenstår fortsatt 
en del. Vi mener området er et viktig knutepunkt for kultur og kompetanse i regionen, og med sin 
beliggenhet i forhold til E18, er det strategisk også i forhold til å kunne gi informasjon om de tilbud 
som finnes i regionen. 
 
Den fremtidige satsingen i området vil kunne være i forhold til kompetanse og opplevelse. 
 
Planlagte aktiviteter 


 Etablere et informasjonssenter i forbindelse med Regionalpark Haldenkanalen  


 Formidling knyttet til kulturminner langs kanalen 


 Flytte og forbedre turistinformasjonen 


 Etablere et atelier/kulturverksted  


 Flytte og forbedre Barnas minimuseum 


 Videreutvikle stedet som et regionalt kompetansesenter for ferskvann 


 Belysning av sluser og bygninger 


 Utvide lekeplass, gjerne med tema Stubbefolket  


 Forbedre tilgjengelighet fra sentrum 







 
Vi ønsker også at Ørje Brug kan bli en møteplass; for kunst og kultur, for amatører og profesjonelle 
og for frivillige - et senter for integrering og delaktighet. Vi ønsker videre å kunne samle ulike 
kompetansemiljøer som jobber innen reiseliv og annen utvikling av kanalen. Ved å gjøre dette kan vi 
etablere en liten næringsklynge av bedrifter som vil kunne ha glede og nytte av å kunne samarbeide. 
 
Dette kan vi klare ved å få satt i stand det siste huset på området som ikke er restaurert. Ørje Brug er 
regulert til spesialområde bevaring, men med stor dugnadsinnsats har vi restaurert og tatt i bruk alle 
bygningene, bortsett fra Flishuset. Flishuset er en to-etasjes bygning som ble brukt i forbindelse med 
tresliperi-produksjonen. Dette huset ønsker vi å restaurere og bruke til følgende formål: 
 
1. etasje. Et informasjonssenter (med turistinformasjon) for kulturminner, kulturarrangementer og 
andre opplevelser langs kanalen - med utstilling, modeller m.m., samt noen kontorer 
 
2. etasje. Atelier til kunstnere, men også kunstverksted for barn, male/tegnekurs m.m. Alternativt 
kan denne etasjen innredes som et kontorfellesskap for ulike utviklingsmiljøer som jobber i forhold til 
kanalen. Flere av disse har allerede sagt seg interessert i slik lokalisering, dersom det kan realiseres i 
løpet av relativt kort tid. 
 
Brugsområdet skal være et fyrtårn/satsningsområde for Østfold. Dette området er et attraktivt 
besøksmål i seg selv, men vi ønsker også å utvikle et besøkssenter som kan fortelle om alt som finnes 
og foregår her i området og langs Haldenkanalen for øvrig. Dette vil kunne fungere som en første 
presentasjon av Østfold og norsk kultur. Dette aktualiseres ytterligere gjennom bygging av ny 
vegtrase, E18 Ørje-riksgrensen, der den spektakulære broen ”Norgesporten” skal bygges. 
 
Vi har nå også til vurdering i samarbeid med eierne og Riksantikvaren et bygg for vinteropplag av DS 
Turisten, slik at den skal kunne brukes i opplevelsessammenheng hele året. 
 


 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Kostnadsrammen for prosjektet er ca 8,0 mill eks mva. 
 
Vi planlegger dette finansiert slik 
 
   
Lokal finansiering   
Eget arbeid Kr 500 000 
Marker kommune Kr 1 000 000 
Sponsorer Kr 1 000 000  
Banklån Kr 1 500 000 
 Kr 4 000 000 
   
Østfold fylkeskommune Kr 4 000 000 
Sum Kr 8 000 000 
 
 
Driftsutgiftene er anslått slik 
 
Finanskostnader Kr 100 000 
Lys, varme, el Kr 75 000 
Forsikring Kr 15 000 
Renovasjon Kr 3 000 
Vedlikehold  Kr 10 000 
Serviceavt, brannvarsling Kr 12 000 
Sum Kr  215 000 
   
Husleieinntekter Kr 215 000 
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Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
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Eierstrategi for IØKUS IKS - Sendes ut til høring i eierkommunene 


 
Representantskapet i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat behandlet i sitt møte 
30.10.2015, sak 15/10 “Eierstrategi for IØKUS IKS” og følgende vedtak ble fattet: 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps vedtak 30.10.2015: 
1. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas 
2. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring 
 
På bakgrunn av vedtakets pkt 2, oversendes herved særutskrift av saken og Eierstrategien. 
Vi ber om at den legges frem for kommunestyret. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 
 
 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Rådmenn     
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Saksnr.: 2015/529 
Dokumentnr.: 53 
Løpenr.: 174007/2015 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 


 
 


Møtebok 


 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 


Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 26.10.2015 15/25 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 30.10.2015 15/10 


 
 


Eierstrategi for IØKUS IKS 


Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 


Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremleggestil behandling for 
representantskapet i IØKUS IKS: 
 


1. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas 
2. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring 


 
 
Rakkestad, 22.10.2015 


Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 26.10.2015: 


 


Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 26.10.2015 
som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS: 


 
1. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas 
2. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring 


 
 


Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps behandling 
30.10.2015: 


Kobbevik og Sletner redegjorde for saken. Følgende hadde ord til saken Ramberg og 
Breivik. Vedtak ble som innstilt. 
 


Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps vedtak 30.10.2015: 


1. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas 
2. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring 


 
 
 


Vedlegg 


 Eierstrategi – IØKUS IKS 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 


Referat fra arbeidet i strategigruppen 
 


Saksopplysninger 


Representantskapet vedtok i møte av 24.10.2014 sak 14/8 følgende: «selskapets styre skal 
selv sørge for at det blir utarbeidet forslag til Eierstrategi for IØKUS IKS. Utgifter i forbindelse 
med utarbeidelsen av eierstrategi, dekkes av selskapets driftsfond» 
I forbindelse med ressursgjennomgangen av selskapet, ble det satt ned en 
sonderingsgruppe bestående av ordførerne i Rakkestad, Våler, Hobøl, Trøgstad, samt 
representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Gruppen fant det hensiktsmessig å 
inkludere arbeidet med eierstrategien parallelt med ressursgjennomgangen. Gruppen har 
hatt flere møter, og selve utarbeidelsen av dokumentet har Åsmund Kobbevik stått for. 


Det vises for øvrig til selve strategien. 


Vurdering 


Eierstrategien vedtas og sendes til høring i eierkommunene. 
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INNLEDNING 


REPRESENTANTSKAPSMØTE 


Representantskapet for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtok 24.10.14 å utarbeide en 


eierstrategi for selskapet:  


2. Selskapets styre skal selv sørge for at det blir utarbeidet forslag til Eierstrategi for IØKUS IKS. 


Utgifter i forbindelse med utarbeidelse av eierstrategi, dekkes av selskapet driftsfond. 


STRATEGISK ARBEID, KORT HISTORIKK 


Styret for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat fikk 21.11.2012 en bestilling om vurdere 


formalisert samarbeid eller sammenslåing med andre kontrollutvalgssekretariater for å styrke 


selskapets robusthet. Som bistand leverte Prosjekt Eierskap styret en rapport om ressurssituasjonen i 


selskapet, samt gav anbefalinger om mulig reorganisering av virksomheten1. 


10.11.14 vedtok representantskapet å gjennomføre en uavhengig ressursgjennomgang av selskapet. 


Det ble nedsatt en styringsgruppe for gjennomgangen, bestående av utvalgte ordførere. Før dette 


hadde styret anbefalt eierne (eiermøte 02.04.14) å utvide selskapet med ett årsverk.  


Utvidelsen av bemanningen ble vedtatt i et ekstraordinært representantskapsmøte 24. november 


2014. Da hadde eierne allerede gjentatt forventningene om å vurdere organisert samarbeid eller 


sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat. 


I tråd med representantskapets forventninger gjennomførte selskapet november/desember 2014 


sonderingssamtaler med Follo FIKS, Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Østfold 


Kontrollutvalgssekretariat. Styreleder rapporterte fra disse samtalene til styringsgruppen for 


ressursgjennomgangen.   


Den samme gruppen ordførere (styringsgruppen), med tillegg av styreleder og daglig leder, har også 


fungert som strategiutvalg for utarbeidelse av eierstrategi. På den måten har man sikret kontinuitet i 


eiernes kompetanse tilknyttet prioriteringer og retningsvalg. 


STRATEGIUTVALGET 


Strategiutvalget har bestått av  


 Knut Espeland (leder) 


 Ole André Myhrvold 


 Reidar Kaabbel 


 Håvard Osflaten 


 Ellen Solbrække 


 Tore Johansen 


 Anita Rovedal 


 Åsmund Kobbevik (sekretær)  


Strategiutvalget har møttes 5 ganger i løpet av 2015: 25. februar, 10. mars, 22. april, 28. august og 


23. september. 


                                                                 
1
 Strategisk reorganisering av IØKUS, 14.10.13 







EIERTRATEGIER OVERFOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 


HENSIKT 


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) er etablert for å sikre kontrollutvalgene 


sekretærtjenester med kompetanse om kommunal sektor og kjennskap til kommunene. 


Selskapets historie strekker seg tilbake til 2004 da det ble lagt lovføringer for å skille kommunens 


lovpålagte kontrollutvalgssekretariatsfunksjon, som bestiller og sekretær for kontrollutvalget, og 


revisjonen som utfører. 


11 kommuner gikk sammen om å organisere tjenesten som et selvstendig rettssubjekt etter lov om 


interkommunale selskap, 29. januar 1999, nr. 6. Dette ble gjort for både å oppnå stordriftsfordeler og 


å sørge for uavhengighet fra kommuneadministrasjonen. 


 


KJERNEVIRKSOMHET 


Selskapet skal sørge for sekretærbistand til eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til 


kommunelovens § 77 pkt. 10 og forskrift for kontrollutvalg med hjemmel i nevnte § 77. 


Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver kan deles inn i fem funksjonsområder: 


SAKSBEHANDLER 


I hovedsak skal IØKUS påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet 


og at vedtak blir iverksatt. 


VEILEDER 


Sekretariatet er en viktig faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget. 


ADMINISTRATOR  


Administrative oppgaver knytter seg til forberedelse av møter i kontrollutvalgene, med 


innkalling til og protokoll fra møtene, arkivering og journalføring, samt oppdatering av 


nettsider. IØKUS skal videre sikre at saker kommer til kommunestyret for behandling. 


BINDELEDD 


IØKUS skal ha dialog med revisjonen og sørge for oppfølging av saker.  


UTREDER 


IØKUS har så langt ikke utført større utredningsoppgaver, men det er eiernes ambisjon at 
selskapet i fremtiden skal  


 overta arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i kommunene.  


 utarbeide planer for selskapskontroll av eiernes selskaper, samt gjennomføre 
eierskapskontroll2. 


 


 


 


                                                                 
2
 Selskapskontroll deles inn i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Sekretariatet kan ikke utføre 


forvaltningsrevisjon. 







 


FORUTSETNINGER 


IØKUS er underordnet kontrollutvalgene i de 11 eierkommunene og skal følge de 
retningslinjer/pålegg som gis av utvalget. Administrasjonen i kommunen har ikke instruksjonsrett 
overfor sekretariatet. 


Eierne skal sørge for at IØKUS har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester. Det er viktig at 


sekretariatet har tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av sakene. Ved 


prekær kapasitetsmangel kan selskapet, ved styret, kjøpe tjenester av tilstøtende sekretariater. 


Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og bør være 


tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene.  Det legges til grunn at den enkelte kommune sørger 


for den praktiske tilretteleggingen av møtene. 


Det forutsettes at sekretariatet søker og besitter kompetanse om blant annet regnskap, revisjon og 


offentlig forvaltning. Formalisert samarbeid eller sammenslåing med annet kontrollutvalgssekretariat 


vil kunne gi bredere kompetanse. 


Som fagressurs forventes det at sekretariatet holder seg oppdatert om saker som er relevante for 


kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og forskrifter, faglige kurs og 


konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommune. Eierne legger til grunn at IØKUS benytter 


seg av NKRF og deltar i Oslofjordsamarbeidet3 for å innhente veiledning og råd. 


 


STYRINGSPRINSIPPER 


Organisering av IØKUS som IKS gir god balanse mellom eierkommunene og objektiv styring. Styret for 


IKSet ivaretar arbeidsgiverrollen og vil gi bistand ved evt. samarbeidsutfordringer med 


kontrollutvalgene. 


Representantskapet er IØKUS sitt eierorgan. Representantskapet består av 1 eierrepresentant fra 


hver kommune, oppnevnt av kommunestyret. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til 


sitt kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 


Eierne legger til grunn at det avholdes årlige eiermøter. Eiermøtene benyttes til å innhente 


informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. Til 


eiermøtene inviteres representantskapets medlemmer, ordførere og KU-ledere. 


Som et utviklingstrekk forventes det at selskapet tar initiativ til å samle KU-lederne for felles 


informasjons- og samordningsmøter. 


 


ØKONOMI 


Det forutsettes at selskapet har en budsjettstyring som sikrer god likviditet. Selskapet skal 


opprettholde et driftsfond for å håndtere uforutsette utgifter, mulige investeringer eller kjøp av 


ekstern kompetanse. 


                                                                 
3
 Møteplass for kontrollutvalgssekretariater i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder. 







Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om interkommunale selskaper være 


gjenstand for betryggende kontroll. 


Selskapets aktivitet er hovedsakelig styrt av aktiviteten i kommunenes kontrollutvalg. 


Kontrollutvalgene har i gjennomsnitt 5 møter pr. kommune, og hyppigheten er i praksis uavhengig av 


kommunens størrelse. Det legges derfor inn et høyere grunnbeløp i kostnadsfordelingsnøkkelen. På 


den måten tar man hensyn til at selskapets aktivitet fordeler seg mer likt overfor kommunene enn 


hva innbyggertallet tilsier. Grunnbeløpet økes fra 20 000 til 50 0004. 


 


UTVIKLINGSOMRÅDER 


I strategiperioden utvikler selskapet tjenesten på følgende områder: 


 Effektiviserer administrasjonsarbeidet i henhold til konklusjonene fra ressursgjennomgangen av 


selskapet
5
. 


 Utvikler saksbehandlerrollen 


o Det legges til grunn at sakene skal være forsvarlig utredet og at alle sider ved en sak er 


opplyst 


 Styrker veilederrollen 


o Har hovedansvar for opplæring, informasjon og rådgivning overfor kontrollutvalgene 


o Tar initiativ til fellessamlinger for kontrollutvalgene/kontrollutvalgslederne i de 11 


kommunene for felles informasjonsmøter og fagutveksling 


 Følger opp kommunelovutvalgets utredning vedrørende kontroll- og tilsynsoppgavene i kommunene, 


med informasjon og anbefalinger i eiermøter. På grunnlag av dette kommer styret med forslag om 


hvordan utrederfunksjonen kan innrettes med tilhørende ressursbehov, og når evt. oppgavene bør 


overtas. 


 Arbeider for et formalisert samarbeid eller sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, 


fortrinnsvis Østfold Kontrollutvalgssekretariat. 


Styret rapporterer jevnlig til eierne på selskapets utviklingsområder.  


                                                                 
4
 Kostnadsfordelingsnøkkel er vedlagt. Det vises for øvrig til rapporten fra Norsk kommunerådgivning, 12.08.15. 


5
 Presentert for eierne 12.08.15, Norsk kommunerådgivning. 
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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.  







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 























