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Forord 

 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Lavangen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.  

 

KomRev NORD takker alle involverte for samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.  
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0 SAMMENDRAG 

 

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser.  Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å sikre 

at praksis for innkjøp i Lavangen kommune er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. 

Videre å sikre at kommunen har rutiner for håndtering av brudd på anskaffelsesreglementet, og at 

slike rutiner blir fulgt i tilfeller hvor det kan konstateres slike brudd. Det har også vært et formål å 

kartlegge hvorvidt ansatte i kommunen med oppgaver og ansvar knyttet til innkjøp har begynt å 

forberede seg på regelendringen som trådte i kraft 1.1.2017, og som fastslår oppdragsgivers ansvar 

for å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og til 

å fremme klimavennlige løsninger i de tilfeller hvor det er relevant.  

 

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende spørsmål:  

 

1) Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt de tre siste årene (2014, 2015, 2016)? 

2) Har kommunen rutiner for håndtering av brudd på bestemmelsene om offentlige 

anskaffelser, og er disse fulgt ved eventuelle overtredelser de siste tre årene? 

3) Har ansatte i kommunen begynt å forberede seg på regelendringer tilknyttet miljøhensynet i 

innkjøpsarbeidet? 

 

 

Lavangen kommune er ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider forpliktet til å 

følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket skal bidra til at det 

offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk. 

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.  

 

 

Under problemstilling 1 ønsket kontrollutvalget særlig undersøkt anskaffelse av vintervedlikehold. 

I tillegg til denne har revisor undersøkt anskaffelser av prosjektering tilknyttet bygningsmessige 

endringer Lavangen skole, 15 boenheter Sneverbakken boligfelt samt rammeavtale for kjøp av 

advokattjenester. Revisor har for problemstilling 1 konkludert med at: 

 

Lavangen kommune har i de undersøkte anskaffelsene i hovedsak etterlevd regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

 

Anskaffelsen av vintervedlikehold er ikke kunngjort i TED-databasen i tråd med krav i regelverket. 

Vi vurderer derfor at kommunen i denne anskaffelsesprosessen ikke fullt ut har oppfylt kravet til å 

gjennomføre konkurranse. For de øvrige anskaffelsene som inngår i undersøkelsen vurderer vi at 

Lavangen kommune har handlet i tråd med regelverk om offentlige anskaffelser. I tre av fire 

undersøkte anskaffelser er det enkelte mangler ved protokollføringen. Vi vurderer imidlertid at 

manglene ikke har betydning for revisors mulighet til å etterprøve anskaffelsesprosessene.  
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For å besvare problemstilling 2 har vi innhentet informasjon om kommunens rutiner for håndtering 

av brudd på anskaffelsesreglementet. Vi fikk informasjon om at kommunen ikke har eget regelverk 

for håndtering av brudd på anskaffelsesreglementet. Slike regler er på sikt planlagt tatt inn i eget 

innkjøpsreglement. Alle anskaffelser drøftes i lederforum to gangen i måneden, og i ledermøter. I 

følge rådmannen ligger det en kontrollfunksjon i at han anviser alle fakturaer, og påtaler ved feil i 

dem. 

 

For problemstilling 3 har vi innhentet informasjon om hvorvidt kommunen har begynt å forberede 

seg på endringer i regelverk tilknyttet miljøhensynet i offentlige anskaffelser. Vi fikk informasjon 

om at kommunen tar miljøhensyn i alle sine anskaffelser, eksemplifisert ved at det stilles krav til 

euroklasse 4 ved anskaffelse av kontrakter om vintervedlikehold. Ut over dette opplyser kommunen 

å være oppmerksom på endringen i regelverket på dette området, men har ikke gjort noe spesielt for 

å forberede seg på dette. Det er ikke foretatt noen større anskaffelser etter at regelendringen trådte i 

kraft.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser inngår i Lavangen kommunes Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019. Kontrollutvalget besluttet i møte 2.11.2016 under sak 13/16 å 

bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om kommunens anskaffelser, under den forutsetning at 

kontrollutvalget vedtok nevnte plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret vedtok planen i møte 

8.12.2016 under sak 60/16. KomRev NORD oversendte overordnet prosjektskisse til 

kontrollutvalgets sekretariat, Hålogaland Revisjon AS, 21.2.2017, og gikk deretter i gang med 

prosjektet.  

 

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å sikre at praksis for innkjøp i Lavangen kommune er i 

tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. Videre å sikre at kommunen har rutiner for 

håndtering at brudd på anskaffelsesreglementet, og at slike rutiner blir fulgt i tilfeller hvor det kan 

konstateres slike brudd. Det er også et formål å kartlegge hvorvidt ansatte i kommunen med 

oppgaver og ansvar knyttet til offentlige anskaffelser har begynt å forberede seg på regelendringen 

trådt i kraft 1.1.2017 som fastslår oppdragsgivers ansvar for å innrette sin anskaffelsespraksis slik 

at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og til å fremme klimavennlige løsninger i de 

tilfeller hvor det er relevant.  

 

1.2 Anskaffelsesrutiner i Lavangen kommune 

Lavangen kommune er administrativt organisert etter en etatsmodell med tre etater i tillegg til 

sentraladministrasjon: Oppvekst, teknisk og helse- og omsorg. Administrasjonen ledes av rådmann 

Erling Hanssen, og sentraladministrasjonen består i tillegg av assisterende rådmann/personalsjef, 

økonomisjef og konsulent. Kommunen har en interkommunal avdeling; Astafjord lønn- og 

regnskap, samt en egen samisk avdeling.  

 

Lavangen kommune har ikke en egen innkjøpsavdeling, og alle anskaffelser blir derfor foretatt av 

den enkelte etat. Større anskaffelser håndteres av teknisk etat, og utføres gjerne av innleid konsulent 

med kompetanse på det aktuelle fagfeltet. I oppstartsmøte fikk revisor informasjon fra rådmannen 

om at det i kommunen lages tilbudsforespørsler på alle kjøp. Det er bestemt at alle kjøp over kr 

15 000 skal gjøres ved henvendelse til flere leverandører basert på et definert behov, og innkjøper 

skal dokumentere valg av leverandør.  

 

Lavangen kommune inngikk i 2001 medlemskap i Innkjøpsalliansen i Narvik. Dette var et 

innkjøpssamarbeid lagt til rette for offentlige virksomheter som sørget for rammeavtaler for de mest 

kjøpte varegruppene, samt enkeltanskaffelser etter avtale med det enkelte medlem. I 2011 etablerte 

selskapet Kommunepoolen, som hadde samme funksjon, og som erstattet den tidligere 

medlemsordningen. Selskapet ble kjøpt opp av Finnut Consult AS, og Kommunepoolen ble 

videreført i dette selskapet. Kommunen inngikk i 2016 avtale med Finnut Consult sin innkjøpssirkel 

til erstatning for ordningen med Kommunepoolen. Kommunen har også benyttet seg av selskapet 

PriceWaterhouseCoopers til å foreta anskaffelse av kontrakt om vintervedlikehold. 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling og prosjektskisse fra Hålogaland Revisjon AS 

formulerte vi følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 

1) Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt de tre siste årene (2014, 2015, 2016)? 

2) Har kommunen rutiner for håndtering av brudd på bestemmelsene om offentlige 

anskaffelser, og er disse fulgt ved eventuelle overtredelser de siste tre årene? 

3) Har ansatte i kommunen begynt å forberede seg på regelendringer tilknyttet miljøhensynet 

i innkjøpsarbeidet? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

For å besvare problemstillingene må det utledes revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, 

normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold 

til.  

 

Lov om offentlige anskaffelser1 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser2 gjelder ved 

tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og 

anleggsarbeider3. Nevnte regelverk er en kombinasjon av EU/EØS-rett og nasjonal rett. Flertallet 

av bestemmelsene er begrunnet i våre forpliktelser etter EØS- avtalen, men Norge har i tillegg 

innført nasjonale regler som går lengre enn det EU/EØS- retten krever. Lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser inneholder grunnleggende krav for alle offentlige anskaffelser. 

Anskaffelsesregelverket skal bidra til at det offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer 

mest mulig effektiv ressursbruk, samtidig som leverandørene likebehandles. 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. De detaljerte reglene for gjennomføring av 

anskaffelser fremgår av forskrift om offentlige anskaffelser, og det er derfor primært forskriften 

brukerne av regelverket må forholde seg til.   

 

Forskriften er delt inn i tre deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken del av forskriften som 

kommer til anvendelse. I tabell 1 på neste side viser vi til den nasjonale terskelverdi og EØS-

terskelverdi som gjaldt i den tidsperioden de undersøkte anskaffelsene ble gjennomført av 

kommunen. 

                                                 
1 Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 
2 Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 
3 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3 (1) 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

9 

 

 Tabell 1. Oversikt terskelverdier og regelverk  
Anskaffelsens verdi eksl. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket fra og med 

1.7.2015 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 500 000) 

 

LOA og FOA del I Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter4 (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

LOA og FOA del I og del II Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill)  

 

LOA og FOA del I og del III Doffin og TED 

 

Forskriftens system innebærer at oppdragsgiver må foreta en beregning av anskaffelsens verdi, jf. 

FOA § 2-3. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det 

samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør 

anskaffelsen.5 Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som 

ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet 

begynner å innhente tilbud. Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt 

å unngå at forskriften kommer til anvendelse6. 

 

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Det nye regelverket kommer 

ikke til anvendelse på de anskaffelsene som inngår i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Vi gir 

derfor ikke en nærmere redegjørelse for de endringene som nytt regelverk medfører.  

 

Nedenfor redegjør vi for konkrete krav og bestemmelser i lov og forskrift om offentlig anskaffelser 

som skal sikre oppfyllelse av grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket.   

 

Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

 

Konkurranse 

Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse, jf. 

lov om offentlige anskaffelser § 5 annet ledd og anskaffelsesforskriften § 3-1 (1). Prinsippet om 

konkurranse skal sikre at alle potensielle leverandører har de samme muligheter til å oppnå 

kontrakter med det offentlige, og bidra til at det offentlige foretar effektive anskaffelser og anvender 

offentlige midler på en fornuftig måte.7 For anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og II 

eller del I og III er det utførlige regler i forskrift om offentlige anskaffelser om hvordan man skal 

sikre at anskaffelsesprosessen baserer seg på konkurranser. Det stilles imidlertid få eksplisitte krav 

til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun del I av forskriften gjelder. 

Herunder er det ingen krav til kunngjøring. Oppdragsgiver har derfor betydelig fleksibilitet med 

                                                 
4 Forskriften gjør forskjell på om anskaffelsen er en såkalt prioritert eller uprioritert tjenestekontrakt. Vi behandler 

ikke dette nærmere. 
5 Jf. FOA § 2-3(1) 
6 Jf. FOA § 3-1 (3) 
7 NOU 1997:21 kapittel 21  
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hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres, men må blant annet sørge for å overholde de 

grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har uttalt at oppdragsgiver som 

hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men at dette ikke kan gjelde absolutt.8 

 

Kunngjøring 

Kunngjøring har som formål å sikre konkurranse om anskaffelsen ved å nå ut til de leverandører 

som kan tenkes å inngi tilbud. Anskaffelsens anslåtte verdi er avgjørende for hvordan konkurransen 

skal kunngjøres. Krav til kunngjøring fremgår av tabellen over. Her nevnes at for anskaffelser med 

beregnet verdi under kr 500 000 eks. mva. gjelder ikke et krav om kunngjøring.9 For vare- og 

tjenestekontrakter med anslått verdi mellom kr 500 000 og kr 1,75 millioner eks. mva. samt bygge- 

og anleggskontrakter med verdi mellom kr 500 000 og kr 44 millioner gjelder krav om kunngjøring 

i databasen Doffin. For vare- og tjenestekontrakter med anslått verdi over kr 1,75 millioner samt 

bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over kr 44 millioner gjelder krav om kunngjøring 

både i Doffin og i TED-databasen10. Dersom oppdragsgiver ikke kunngjør konkurransen i henhold 

til forskriften, eller bare kunngjør i Doffin når det også foreligger plikt til å kunngjøre i TED, er det 

å regne som en ulovlig direkte anskaffelse.11 

 

Anskaffelsesprosedyre 

Oppdragsgivers valg av anskaffelsesprosedyre vil være avgjørende for hvordan anskaffelsen skal 

gjennomføres. Anskaffelsens anslåtte verdi avgjør hvilken del av forskriften som kommer til 

anvendelse, og dermed hvilken anskaffelsesprosedyre oppdragsgiver kan benytte seg av. For 

anskaffelser som kun omfattes av forskriftens del I er det ingen krav til valg av 

anskaffelsesprosedyre. Oppdragsgiver står her fritt til å velge hvordan anskaffelsen skal 

gjennomføres. For anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og II skal anskaffelsen foretas ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling.12 Konkurranse 

med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller 

ved at oppdragsgiver velger ut leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud. For anskaffelser 

som omfattes av forskriftens del I og III skal anskaffelsen foretas ved åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse. På nærmere bestemte vilkår kan det også for slike tilfeller benyttes 

konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring eller 

konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. 

 

Konkurransegrunnlag  

For anskaffelser som er omfattet av forskriftens del I og II skal det utarbeides et 

konkurransegrunnlag dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende 

i kunngjøringen. For anskaffelser som er omfattet av forskriftens del I og III er det et uttrykkelig 

krav om utarbeiding av konkurransegrunnlag. Nærmere hvilke krav til konkurransegrunnlaget som 

stilles i forskriften fremgår av tabell 2 nedenfor.  

 
  

                                                 
8 KOFA 2009/6 
9 Fra og med 1.1.2017 er beløpet hevet til kr 1,1 million  
10 EUs database for offentlige innkjøp (Tenders Electronic Daily) 
11 Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-1 q)  
12 Forskrift om offentlige anskaffelser § 5-1 
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Tabell 2. Krav til innhold i konkurransegrunnlag etter hvilken del av forskrift som gjelder 

 

Del av 

forskrift 

som 

kommer til 

anvendelse 

 

Krav til innhold i konkurransegrunnlag 

 

Del I Ingen krav til konkurransegrunnlag 

Del I og II • Hva som skal anskaffes, om det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med 

alternative frister 

• Valgt anskaffelsesprosedyre, gjennomføringsmåte og tildelingskriterier 

• Krav til utforming av tilbud og vedlegg, endelig frist for mottak av tilbud, 

adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av underentrepriser 

samt muligheten til å ta forbehold  

• Alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget  

Del I og III • Hva som skal anskaffes, om det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med 

alternative frister 

• Hvordan konkurransen skal gjennomføres, herunder 

 Valgt prosedyre 

 Endelig frist for mottak av tilbud samt adresse  

 Vedståelsesfrist for tilbudene 

 Den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i 

prioritert rekkefølge  

 Krav til språk 

 Henvisning til kunngjøringen 

• Andre opplysninger i den utstrekning det er aktuelt herunder, se forskriften § 17-

1 (2)  

 

 

Kvalifikasjonskrav 

Etter forskriftens §§ 8-4 og 17-4 kan oppdragsgiver stille minimumskrav til eventuelle tilbydere for 

å bli vurdert i konkurransen. Slike krav kan omfatte tilbydernes tekniske kvalifikasjoner samt deres 

finansielle og økonomiske stilling. Vurderingen av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal 

særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Bruk av 

kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. 

Kravene skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres, og må ikke diskriminere leverandører på 

grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet. Kvalifikasjonskrav skal fremgå av kunngjøringen, og 

oppdragsgiver kan utarbeide et eget kvalifikasjonsgrunnlag som utdyper eller supplerer de krav til 

kvalifikasjoner som er angitt i kunngjøringen. Et eventuelt kvalifikasjonsgrunnlag skal sendes alle 

leverandører som ønsker å delta i konkurransen, før eller som en del av konkurransegrunnlaget.  

 

Tildelingskriterier  

Etter forskriftens §§ 13-2 og 22-2 skal tildeling skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk 

mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom 

oppdragsgiver velger tilbyder på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, skal det 

benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Eksempler er kvalitet, pris, teknisk 

verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, 

kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller ferdigstillelse. Tildelingskriterier må oppgis 

i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Her må også oppgis når oppdragsgiveren på forhånd 

har bestemt seg for hvordan de ulike kriteriene skal vektlegges i tildelingsprosessen. For 

anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og III gjelder at der det etter oppdragsgivers skjønn 
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av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal oppdragsgiver i kunngjøring eller 

konkurransegrunnlag angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først.  

 

Anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon 

Det er et grunnleggende krav for alle anskaffelser at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom prosessen.13 Skriftlighet 

og løpende dokumentasjon gjennom prosessen bidrar i stor grad til at slike hensyn ivaretas. Etter 

forskriftens § 3-2 skal det føres protokoll for alle anskaffelser som overstiger 100.000 kr eks. mva. 

Kravet om protokollføring er altså gjeldende uavhengig av hvilken del av forskriften som kommer 

til anvendelse. Protokollen skal inneholde beskrivelse av alle vesentlige forhold og viktige 

beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

 

Etter forskriftens § 3-1 (7) skal oppdragsgiver fortløpende sikre at de vurderinger og den 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en 

tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og 

upartiskhet. Dette vil si at kontrakter, kunngjøringer, mottatte tilbud, korrespondanse, og alle andre 

forhold som kan bidra til å opplyse den konkrete anskaffelsen, skal være skriftlig dokumentert 

gjennom hele prosessen. 

 

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier for problemstilling 1 at Lavangen 

kommune ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter skal: 

- Gjennomføre konkurranse 

- Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket  

- Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket  

- Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever 

- Benytte kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket  

- Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket  

- Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

- Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av 

anskaffelsen er skriftlig.  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapittel 4.  

 

Problemstilling 2 besvarer vi ved en kartlegging. Problemstillingen er av deskriptiv karakter. For 

slike problemstillinger blir det ikke relevant å utlede revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3 er av deskriptiv karakter. Den vil på samme måte som problemstilling 2 besvares 

ved en kartlegging av innhentede fakta, hvor det ikke gjøres vurderinger opp mot revisjonskriterier. 

Regelendring om miljøhensynet i offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. Etter § 5 i ny lov 

om offentlige anskaffelser, skal kommunale myndigheter innrette sin anskaffelsespraksis slik at den 

bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er 

relevant. Bestemmelsen slår fast at oppdragsgiver kan stille egnede krav og kriterier knyttet til 

trinnene i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer 

hensynet til miljø. Et eksempel på slike kan være nærmere bestemte utslippskrav. Bestemmelsen 

stiller overordnede krav til oppdragsgivers samlede anskaffelsespraksis. Oppdragsgiver må ha 

vurdert hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning slik at det er relevant å stille 

miljøkrav, og ha utformet rutiner for hvordan disse anskaffelsene skal følges opp.14 

  

                                                 
13 Anskaffelsesloven § 5 
14 Prop.51 L (2015-2016) s. 83 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon15. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen, og hvordan vi 

vurderer dataenes gyldighet og pålitelighet.  

 

Problemstilling 1 

For å besvare problemstillingen om etterlevelse av anskaffelsesregelverket har vi gjort et utvalg av 

kjøp til gjenstand for nærmere undersøkelse. Til grunn for utvelgelsen er en analyse av Lavangen 

kommunes drifts- og investeringsregnskap for årene 2014, 2015 og 2016 samt informasjon fra 

kontrollutvalget og Hålogaland Revisjon AS.  

 

I utgangspunktet var følgende prosjekter/anskaffelser valgt ut av revisor for nærmere undersøkelse 

i denne forvaltningsrevisjonen: 

• Lauvhallen 

• Lauvmakken barnehage 

• Prosjektering av nybygg ved Lavangen skole  

• Bygging av 15 boenheter, Sneverbakken boligfelt 

• Vintervedlikehold Lavangen kommune 

• Kjøp av vaktmestertjenester 

• Kjøp av konsulenttjenester  

• Kjøp av renholds- og vaskeritjenester 

• Vedlikehold av bygninger  

 

Blant de utvalgte anskaffelsene/prosjektene for undersøkelse viste informasjon fra kommunen at 

Lauvhallen var ferdigstilt i 2011, og Lauvmakken barnehage i 2013. Fordi bestilling fra 

kontrollutvalget konkretiserte at revisor skulle undersøke anskaffelser foretatt i perioden 2014-2016 

falt disse anskaffelsene utenfor tidsavgrensningen for undersøkelsen. Vaktmestertjenester, 

renholds- og vaskeritjenester samt vedlikehold av bygninger utføres av kommunen selv, og var 

dermed ikke aktuelle å innlemme i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

Kommunen har informert revisor om at de har rammeavtaler for innkjøp av de mest brukte 

varegruppene, herunder: 

• Bankavtale  

• Advokatbistand 

• Medisiner 

• Medisinsk forbruksmateriell  

• Kontorrekvisita 

• Matvarer 

• Meieriprodukter 

• Frukt og grønt  

• Maskinentreprenør  

• IKT-utstyr  

 

Innen utgangen av 2017 skal det også være utarbeidet rammeavtaler for rørlegger, snekker- og 

elektrotjenester.  

 

                                                 
15 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

14 

 

Rammeavtalene fremforhandles og følges opp av Finnut Consult AS, som er innkjøpssentralen 

Lavangen kommune har tilknyttet seg. Bruk av innkjøpssentraler reguleres av forskrift om offentlige 

anskaffelser § 3-13. Etter denne kan oppdragsgiver kjøpe varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeid fra eller gjennom innkjøpssentraler. En innkjøpssentral er definert som en 

oppdragsgiver som anskaffer varer eller tjenester ment for andre oppdragsgivere, eller tildeler 

offentlige kontrakter eller inngår rammeavtaler for varer, tjenester eller bygg- og anlegg for 

offentlige oppdragsgivere, jf. anskaffelsesforskriften § 4-1 g. Innkjøpssirkelen som tilbys gjennom 

selskapet Finnut Consult AS er å betrakte som en innkjøpssentral etter denne bestemmelsen. En 

oppdragsgiver som har foretatt innkjøp gjennom en slik innkjøpssentral, anses etter FOA § 3-13 for 

å ha overholdt reglene i forskriften, forutsatt at innkjøpssentralen har overholdt bestemmelsene i 

forskriften. Dette innebærer at en innkjøpssentral har plikt til å følge de samme bestemmelsene som 

en hvilken som helst annen offentlig oppdragsgiver, når innkjøpssentralen foretar innkjøp på vegne 

av andre offentlige enheter.16 Kommunen er således ansvarlig for at den enkelte anskaffelse blir 

foretatt i tråd med gjeldende regelverk, også i tilfeller hvor prosessen er overlatt til en 

innkjøpssentral. Revisor har ikke funnet det hensiktsmessig å undersøke hvordan innkjøpssentralen 

har gjennomført anskaffelsene av samtlige rammeavtaler på vegne av kommunen. Rammeavtale om 

advokattjenester ble valgt ut for undersøkelse fordi regnskapet viste at kommunen brukte relativt 

mye penger på disse tjenestene.  

 

Følgende prosjekter/anskaffelser er dermed undersøkt gjennom denne forvaltningsrevisjonen: 

 

• Prosjektering av nybygg ved Lavangen skole  

• Bygging av 15 boenheter, Sneverbakken boligfelt  

• Vintervedlikehold Lavangen kommune   

• Rammeavtale for kjøp av advokattjenester  

 

Revisor orienterte kontrollutvalget i Lavangen om utvalget av anskaffelser for undersøkelse i e-post 

12.6.2017 til Hålogaland Revisjon AS.  

 

En anskaffelsesprosess starter med en behovsvurdering og avsluttes med signering av kontrakt med 

valgt leverandør. Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapittel 2, være dokumenterte 

og etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiver kunne 

legge fram dokumentasjon som gir en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, forståelse av prosessen. 

Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon Lavangen kommune har utarbeidet gjennom 

anskaffelsesprosessen som er relevante data for revisjonens undersøkelse. Likeså er dokumentasjon 

som kommunen har mottatt fra leverandører og tilbydere relevante data.  

 

Datamateriale som vi legger til grunn i undersøkelsen, er innsamlet hovedsakelig med bruk av 

dokumentanalyse som metode. For alle de utvalgte anskaffelsene har vi bedt Lavangen kommune 

sende oss dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen; fra 

tilbudsinnhenting/kunngjøring til kontraktsinngåelse. Dokumentasjonsbehovet pr. anskaffelse er 

konkretisert i e-poster fra oss til kommunen. I tillegg til at vi har mottatt etterspurt dokumentasjon 

via e-post, har vi samlet inn noe dokumentasjon og muntlig opplysninger. Når vi har hatt ytterlige 

spørsmål knyttet til de forskjellige anskaffelsene ut over det som framgår av dokumentasjonen, har 

vi kontaktet kommunen og fått svar på spørsmål via e-post.  

 

Vår vurdering av anskaffelsene avhenger av den samlede dokumentasjon kommunen har lagt frem 

for den enkelte anskaffelse.  

                                                 
16 KOFA-2011-291  
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Problemstilling 2 og 3 

For problemstillingen om hvorvidt Lavangen kommune har rutiner for håndtering av brudd på 

anskaffelsesreglementet, og om kommunens ansatte har begynt å forberede seg på endringer i 

regelverket knyttet til miljøhensynet i anskaffelsesprosessene, har vi innhentet muntlige 

opplysninger fra kommunens rådmann, assisterende rådmann og teknisk sjef. 

 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

En anskaffelsesprosess skal kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers 

dokumentasjon. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon fra Lavangen kommune som 

oppdragsgiver, eller innkjøpssentral som handler på vegne av dem, som er relevante data for denne 

delen av revisjonens undersøkelse. Vi har supplert forannevnte skriftlige datamateriale med 

informasjon fra rådmann og teknisk sjef i kommunen, som er godt kjent med de anskaffelser som 

blir gjort på vegne av kommunen. Vi anser derfor datamaterialet som vi legger til grunn for 

vurderinger av de undersøkte innkjøpene som relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors 

vurderinger og konklusjon. Vi presiserer at våre vurderinger og konklusjoner ikke har 

representasjonskraft utover de anskaffelsene som faktisk er undersøkt og vurdert. 

 

Når det gjelder pålitelighetskravet, har revisjonen vurdert eventuelle feilkilder i det totale 

innsamlede materialet. De ulike typer data er sammenliknet med hverandre for å avdekke eventuelle 

motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg er datamaterialet fremlagt for 

kommunen for verifisering. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenligninger og 

kommende verifisering, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som 

presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 ETTERLEVELSE AV REGELVERK 

Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i regelverk om offentlige 

anskaffelser for anskaffelser foretatt de tre siste årene (2014, 2015, 2016)? 
 

 

4.1 Prosjektering – bygningsmessige endringer Lavangen skole 

Revisors funn 

Lavangen kommune signerte 22.9.2014 kontrakt med Plan-Evo AS om prosjektering av 

bygningsmessige endringer ved Lavangen skole. Av kommunens regnskap ser vi at det i perioden 

2014-2016 ble utbetalt kr 1 500 826,50 til Plan-Evo AS. Utgangspunktet for prosjektet var at 

kommunen så behov for bygningsmessige tilpasninger for en elev med funksjonshemming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Det ble avholdt tilbudsbefaring og informasjonsmøte om prosjektet i forkant av 

kontraktstildelingen.  

 

I den dokumentasjonen som er fremlagt revisor fremgår det ikke informasjon om hvordan 

kommunen har vurdert verdien på anskaffelsen, men revisor har fått informasjon fra teknisk sjef om 

at det i forbindelse med offentliggjøring av prosjektet ble foretatt en beregning av anskaffelsens 

verdi. Det ble på bakgrunn av prosjektets omfang og erfaringstall for kostnader i forbindelse med 

prosjektet anslått at anskaffelsen ville ligge på mellom kr 900.000 til 1 millioner eksl. mva. 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin. Av denne fremgår det at anskaffelsen kunngjøres i henhold til 

FOA del I og II. Det er også slått fast i konkurransegrunnlaget at det er disse delene av forskriften 

som kommer til anvendelse.  

 

I kunngjøring og konkurransegrunnlag opplyste kommunen om at de skulle gjennomføre en åpen 

anbudskonkurranse. Følgende kvalifikasjonskrav ble oppstilt for alle eventuelle tilbydere:  

• Hvert enkelt foretak skal være lovlig registrert, og ha tilstrekkelig kapasitet innenfor sitt 

fagområde  

• Hvert enkelt foretak skal dokumentere at de har et internkontrollsystem som ivaretar 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

• Hvert enkelt foretak skal ha betalt sine skatter og avgifter 

• Hvert enkelt foretak skal ha en tilfredsstillende økonomi. I tillegg skal foretaket ha 

ansvarsforsikring i henhold til NS 8401  

Revisjonskriterier: 

Lavangen kommune skal ved anskaffelse av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter: 

• Gjennomføre konkurranse 

• Likebehandle leverandører  

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket  

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket  

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket  

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket  

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er 
skriftlig  
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• Hvert enkelt foretak skal ha sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for eget 

fag. Eventuelt kunne dokumentere kvalifikasjoner tilstrekkelig til å kunne få lokal 

godkjenning 

 

Under hvert punkt er det spesifisert hvilken dokumentasjon kommunen krever fremlagt for å sikre 

at den enkelte tilbyder oppfyller de oppstilte kvalifikasjonskrav.  

 

Ifølge evalueringsmatrise utarbeidet av kommunen kom det inn tilbud fra følgende fire leverandører:  

 

• Plan-Evo AS, Konsepta AS og Arkitekt Kjersti Jenssen AS 

• Norconsult AS 

• Arkitektkontor AS og Rambøll AS  

• Cowi AS og Arkitekt Kjersti Jenssen AS  

 

Revisor har fått oversendt dokumentasjon som valgte leverandører (Plan-Evo AS i samarbeid med 

Konsepta AS og Arkitekt Kjersti Jenssen AS) sendte inn for å godtgjøre at de oppfylte 

kvalifikasjonskrav som kommunen hadde stilt til tilbyderne.  

 

Av tilbudsforespørsel vedlagt konkurransegrunnlaget fremgår det at tilbyderne kom til å bli evaluert 

etter følgende tildelingskriterier:  

1. Tilbudt saksbehandlers kompetanse og relevant erfaring, vektlegges 30 %  

2. Pris for oppdraget, vektlegges 70 % 

 

Videre fremgår at tildeling vil skje etter prinsippet om «det totalt sett økonomisk mest fordelaktige 

tilbud», vurdert med bakgrunn i foran angitte tildelingskriterier. Dokumentasjon fra kommunen 

viser at kommunen vurderte tilbudene opp mot kompetanse, erfaring og pris. Pris er vektlagt 70 % 

og relevant erfaring og kompetanse er vektlagt 30 %. Totalt sett var det Plan-Evo som ble tildelt 

høyest poengsum i evalueringen. I brev til alle tilbyderne datert 21.8.2014 ble det informert om at 

kommunen hadde til hensikt å inngå kontrakt med Plan-Evo AS.  

 

Revisor har fått oversendt en anskaffelsesprotokoll. Protokollen inneholder protokollførers og 

virksomhetens navn, beskrivelse av hva som skal anskaffes, navn på leverandører som ønsker å 

delta i konkurransen og som innga tilbud, navn på leverandør som ble tildelt kontrakt og begrunnelse 

for dette samt dato og protokollførers signatur. Protokollen inneholder ikke anslått verdi på 

kontrakten, verdi på kontrakt med valgt tilbyder eller oppdragsgivers adresse.  

 

 

Revisors vurderinger 

Regnskapet viser at Lavangen kommune utbetalte kr 1 500 826,50 til Plan-Evo AS for prosjektering 

av bygningsmessige endringer ved Lavangen skole. For tjenesteanskaffelser av en slik verdi gjelder 

forskriften del II. Vi vurderer at kommunen har lagt til grunn riktig regelverk for gjennomføring av 

anskaffelsen, jf. FOA § 2-1. 

 

Kommunen har dokumentert at anskaffelsen har vært kunngjort på riktig måte, og at det ble mottatt 

tilbud fra fire leverandører. Vi vurderer at kommunen har oppfylt revisjonskriteriet om å 

gjennomføre konkurranse for anskaffelsen. Videre vurderer vi at kommunen også har oppfylt krav 

til anskaffelsesprosedyre, konkurransegrunnlag, bruk av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, 

samt at tildeling av kontrakt har blitt meddelt i henhold til regelverket. Som følge av våre funn og 

vurderinger er revisors vurdering også at Lavangen kommune har oppfylt revisjonskriteriet om 

likebehandling av leverandører. 
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Anskaffelsesprotokollen inneholder de mest vesentlige forhold og beslutninger fra prosessen jf. 

FOA § 3-2 og vedlegg 3. Protokollen inneholder ikke oppdragsgivers adresse, og heller ikke 

kontraktens anslåtte verdi. På bakgrunn av dette vurderer revisor at kommunen ikke fullt ut har 

oppfylt kravet til protokollføring.  

 

Kommunen har gjennom dokumentasjon belyst anskaffelsesprosessen og kommunens vurderinger. 

Vi vurderer dermed at kommunen har oppfylt kravet om at alle vurderinger og dokumentasjon som 

har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig, jf. FOA § 3-1 (7).  

 

På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at Lavangen kommune ved kjøp av 

prosjekteringstjenester for bygningsmessige endringer ved Lavangen skole i all hovedsak handlet i 

tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

4.2 Anskaffelse av 15 boenheter, Sneverbakken boligfelt 

Revisors funn 

Lavangen kommune inngikk i 2014 kontrakt med Lavangen Boligselskap AS. Anskaffelsen gjaldt 

etablering av 15 boenheter i området Sneverbakken boligfelt, hvorav ti enheter var tiltenkt bosetting 

av flyktninger, og fem enheter var tiltenkt utleie på det åpne leiemarkedet. Bakgrunnen for 

anskaffelsen var et stort udekt behov for utleieboliger i kommunen. Gjennom anskaffelsen ble det 

etablert et offentlig-privat samarbeid (OPS) hvor tilbyder selv skulle oppføre eller besørge oppført 

samtlige boenheter, og være eier av disse. Lavangen kommune skulle dernest inngå en leieavtale 

for ti av enhetene med 20 års varighet. For ti av enhetene skulle oppføring skje i tråd med 

Husbankens regler for å gi lån og tilskudd til etablering og utbedring av utleieboliger for flyktninger. 

For ti av boenhetene skulle Lavangen kommune forvalte den videre utleien av boligene med 

tildelingsrett i perioden hvor leieavtalen mellom kommunen og tilbyder løp.  

 

Valgte leverandør skulle ifølge konkurransegrunnlaget forestå drift, forvaltning og vedlikehold av 

boligene, og skulle tilby vaktmestertjenester for boligene. Lavangen kommune stilte til rådighet 

tomter med vei, vann, elektrisk forsyning og avløp, etter regelverket om bagatellmessig støtte.17 

Anskaffelsesprosessen i sin helhet ble foretatt av Finnut Consult AS på vegne av Lavangen 

kommune. 

 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin. Det er slått fast i konkurransegrunnlaget at det er forskriftens 

del I og II som kommer til anvendelse. Leiekontraktens årlige verdi var anslått til kr 685 000, og 

den totale verdien var anslått til kr 13 700 000. I kunngjøringen er det henvist til at det gjelder 

anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt.  

 

Av kunngjøringen framgår det at anskaffelsen foretas ved åpen anbudskonkurranse. 

Konkurransegrunnlaget gir imidlertid opplysning om at valgte anskaffelsesprosedyre er 

konkurranse med forhandlinger. Av den dokumentasjonen som er forelagt revisor ser vi at det ble 

gjennomført konkurranse med forhandlinger. Det fremgår av dokumentasjonen at kommunen ville 

velge det tilbudet som var økonomisk mest fordelaktig. Det ble opplyst om at innkomne tilbud vil 

vektes på følgende måte:  

 

• Pris 60 % 

                                                 
17 EU-kommisjonens forordning nr. 1407/2013 gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 om unntak 

fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2. 
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• Kvalitet 40 % 

 

Ifølge anskaffelsesprotokollen var det totalt syv leverandører som ble invitert til konkurransen eller 

ba om tilgang til den. Oppdragsgiver mottok ett tilbud. Tilbudet var fra Lavangen Boligselskap, som 

dermed ble invitert til forhandlingsmøte 13.5.2014. Slik revisor forstår det, var det Lavangen 

Entreprenør som skulle forestå oppføring av boligene, mens Lavangen Boligselskap AS skulle 

forestå utleien. I tilbudet presiseres det at det er Lavangen Boligselskap AS som er tilbyder. Både 

Lavangen Entreprenør og Lavangen Boligselskap AS har avlagt skatteattest, egenerklæring om 

HMS, samt en oversikt over referanseoppdrag de siste fem år for underleverandører og 

samarbeidspartnere til Lavangen Entreprenør AS. 

 

Revisor har fått oversendt anskaffelsesprotokoll og anskaffelsesrapport. Protokoll og rapport 

inneholder virksomhetens navn og navn på protokollfører, beskrivelse av hva som skal anskaffes, 

navn på leverandører som ønsket å delta i konkurransen, navn på leverandører som leverte tilbud, 

navn på valgte leverandør og begrunnelse for dette, verdi på inngått kontrakt. Protokollen inneholder 

ikke virksomhetens adresse, anslått verdi på kontrakten eller protokollførers signatur.   

 

 

Revisors vurderinger 

Kontrakten er en bygge- og anleggskontrakt. For slike kontrakter med verdi under 44 millioner 

kroner ekskl. mva. gjelder forskriftens del I og II. Oppdragsgiver har kunngjort anskaffelsen på 

riktig måte etter gjeldende regelverk, og benyttet lovlig anskaffelsesprosedyre etter regelverket. I 

konkurransegrunnlaget hadde oppdragsgiver haket av for åpen anbudskonkurranse, men 

konkurranse med forhandlinger ble benyttet som anskaffelsesprosedyre. For anskaffelser som 

omfattes av forskriftens del I og II, er begge tillatte anskaffelsesprosedyrer. Fordi det kun var en 

leverandør som leverte tilbud, ansees det ikke å ha hatt betydning for konkurransen at det ble 

gjennomført konkurranse med forhandlinger selv om det etter konkurransegrunnlaget skulle 

gjennomføres ved åpen anbudskonkurranse. På dette grunnlag vurderer vi at kravet til konkurranse 

og likebehandling av leverandører er oppfylt. 

 

Vi vurderer videre at kommunen har oppfylt krav til bruk av konkurransegrunnlag, 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Meddelelse om kontraktstildeling er gjort i henhold til 

regelverket.  

 

Kommunen har ellers ved skriftlig dokumentasjon belyst anskaffelsesprosessen og synliggjort sine 

vurderinger, og oversendt denne dokumentasjonen til revisor på forespørsel. 

Anskaffelsesprotokollen og anskaffelsesrapport inneholder informasjon som er påkrevd etter 

forskriften § 3-2. Protokollen inneholder ikke virksomhetens adresse, anslått verdi på kontrakten 

eller protokollførers signatur. Vi vurderer dermed at kommunen ikke fullt ut har oppfylt krav til 

protokollføring. De formelle mangler ved protokollen har imidlertid ikke betydning for revisors 

mulighet til å etterprøve anskaffelsesprosessen.  

 

På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering at Lavangen kommune ved anskaffelser av 15 

boenheter ved Sneverbakken boligfelt i all hovedsak har handlet i tråd med regelverket om offentlige 

anskaffelser. 
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4.3 Anskaffelse av rammeavtale, advokattjenester 

Revisors funn 

Lavangen kommune inngikk i 2013 rammeavtale om levering av advokattjenester og juridisk 

rådgivning til kommunen. Rammeavtalen ble inngått med PriceWaterhouseCoopers AS. Det 

fremgår av kommunens driftsregnskap at det er utbetalt til selskapet kroner 177 250,40 eksl. mva. i 

2015 og 222 251,20 eksl. mva. i 2016 for kjøp av konsulenttjenester. Anskaffelsen ble i sin helhet 

foretatt av Finnut Consult AS. Konkurransen gjaldt rammeavtale om advokattjenester for flere 

kommuner, herunder Lavangen, Vadsø, Karasjok, Loppa, Salangen og Gratangen. Eventuelle 

tilbydere ble forespurt å inngi tilbud for den enkelte kommune. Det er bare Lavangen kommunes 

anskaffelsesprosess som vil belyses i det følgende. Anskaffelsen er beregnet til å ha verdi over EØS-

terskelverdi. Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin og i TED-databasen.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen. I konkurransegrunnlaget er det opplistet 

krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling, økonomisk og finansiell kapasitet, samt 

tekniske og faglige kvalifikasjoner. Videre er det listet opp hvilken dokumentasjon som 

leverandørene måtte oversende for å godtgjøre at de oppfylte nevnte kvalifikasjonskrav.  

 

Konkurransen ble kunngjort som åpen anbudskonkurranse. Kommunen mottok tilbud fra følgende 

fem leverandører:  

• REKVE, PLEYM & CO DA 

• PriceWaterhouseCoopers AS 

• Advokatfellesskapet Eurojuris nord v/Advokatfirma Storø AS 

• Hegg&Co AS Alta 

• Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 

 

Tildeling skulle ifølge konkurransegrunnlaget skje på grunnlag av hvilket tilbud som var det 

økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende tildelingskriterier:  

• Pris vektlegges 50 % 

• Erfaring vektlegges 30 %  

• Antall advokater for hvert fagområde vektlegges 20 % 

 

Av tildelingsdokument utarbeidet av Finnut Consult anbefales Lavangen kommune å inngå avtale 

med Rekve, Pleym & Co DA, Advokatfellesskapet Eurojuris Nord og PriceWaterhouseCoopers AS 

om leveranse av advokattjenester. I vurderingsskjemaet ble det gitt en samlet poengsum basert på 

de tre tildelingskriteriene. PriceWaterhouseCoopers AS gitt høyest poengsum på 7 av 8 av de 

etterspurte rettsområder. 

  

Det er ført protokoll og rapport for anskaffelsen, som er oversendt revisor. Protokollen inneholder 

navn og adresse på oppdragsgiver, og navn på protokollfører. Den inneholder beskrivelse av hva 

som skal anskaffes, kontraktens verdi i form av pris per kommune, navn på leverandører som ønsket 

å delta i konkurransen og som innga bud, navn og begrunnelse på valgte leverandør, samt dato for 

protokollføring. Protokollen inneholder ikke protokollførers signatur.  

 

 

Revisors vurderinger 

Anskaffelsens verdi er beregnet å være over EØS-terskelverdi, og er i tråd med dette kunngjort i 

Doffin og i TED-databasen. Det kom inn fem tilbud i konkurransen, og alle tilbudene ble vurdert. 

Vi vurderer at Lavangen kommune har oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse og 

likebehandle leverandører. Vi vurderer at kommunen har oppfylt krav til bruk av 
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konkurransegrunnlag. Valgte tilbyder oppfylte kommunens oppstilte kvalifikasjonskrav. 

Kommunen har tildelt kontrakt på grunnlag av de oppstilte tildelingskriterier.  

 

Anskaffelsesprotokollen som er oversendt revisor inneholder informasjon som er påkrevd etter 

forskriften, for uten protokollførers signatur. Dette ansees ikke for å ha betydning for revisors 

mulighet til å etterprøve anskaffelsesprosessene. Revisor har ellers fått oversendt den skriftlige 

dokumentasjon vi har etterspurt, som har vært nødvendig for å gi en god forståelse av 

oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet.  

 

På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering av Lavangen kommune ved anskaffelse av 

rammeavtale advokattjenester i all hovedsak har handlet i tråd med regelverket om offentlige 

anskaffelser.  

 

4.4 Vintervedlikehold Lavangen kommune 

Revisors funn 

Lavangen kommune publiserte 21.4.2016 i Doffin kunngjøring av konkurranse. Anskaffelsen gjaldt 

vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Lavangen kommune. Det fremgår av 

kunngjøringen at forespørselen omfattet brøyting, sandstrøing, tining av stikkrenner og andre 

tjenester relatert til vintervedlikehold av veier/plasser. Kontraktens varighet var fra 25.9.2016 til 

25.9.2019. Det kom inn syv tilbud. I denne anskaffelsesprosessen benyttet kommunen seg av 

anskaffelsesdokumentasjon som var brukt i tidligere konkurranser knyttet til vintervedlikehold. Det 

ble imidlertid gjort tilpasninger til denne aktuelle konkurransen. Ifølge administrasjonen ble det 

underveis i prosessen oppdaget en feil i anbudsdokumentene. Kommunen valgte da å oversende all 

dokumentasjon til PwC for å få veiledning om hva de burde foreta seg videre. Etter anbefaling fra 

PwC valgte kommunen å endre på opprinnelig innstilling, avlyse konkurransen for der etter å utlyse 

ny konkurranse. I den neste runden ble anskaffelsen forestått av PwC.  

 

Den 24.10.2016 ble ny kunngjøring publisert i Doffin. Av konkurransegrunnlaget fremgår det at 

anslått verdi på kontrakten er mellom kr 3 og 4 millioner eksl. mva., og at FOA del I og III kommer 

til anvendelse. I kunngjøringen i Doffin fremkommer det imidlertid at FOA del I og II kommer til 

anvendelse.  

 

Etter den nye kunngjøringen dreide det seg nå om en tilsvarende anskaffelse som tidligere, men med 

en kortere varighet på aktuell kontrakt, fra 1.1.2017 til 10.5.2018. Frist for innlevering av tilbud ble 

satt til 7.12.2016. Det fremgår av kunngjøringen at tildeling ville bli gjort utelukkende på grunnlag 

av hvilken leverandør som kunne tilby den laveste prisen. 

  

Som vedlegg til konkurransegrunnlaget er også et dokument med kravspesifikasjoner som nærmere 

inneholder en beskrivelse av behovet til oppdragsgiver, krav knyttet til ytelsen og krav til 

dokumentasjon av at minstekrav er oppfylt. Kommunen har oppgitt kvalifikasjonskrav knyttet til 

leverandørens skatte- og merverdiavgiftsbetalinger, HMS-krav, krav om at leverandøren skal være 

et lovlig etablert selskap, tilstrekkelig finansiell styrke til å oppfylle kontrakten samt krav til god 

gjennomføringsevne.  

 

Fire leverandører leverte tilbud innen fristen. Dette var Tor-Erik Lind, Røkeneshamn Maskin, Rolf 

Jørgensen og Per-Erling Ellingsen. Det fremgår av dokumentasjon fra kommunen at tilbydere ble 

vurdert etter spesifikke kvalifikasjonskrav i et kvalifikasjonsskjema. Ingen tilbydere ble avvist. 

Revisor er blitt fremlagt en evaluering av de innkomne tilbudene. Av denne fremgår det at det var 

Røkeneshamn Maskin som hadde lavest samlet pris på det kommunen hadde etterspurt tilbud på. 
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Det ble dermed 9.12.2016 sendt ut melding til alle tilbydere i anbudskonkurransen om at det var 

kommunens intensjon å undertegne kontrakt med Røkeneshamn Maskin.  

 

 

Klage fra Per-Erling Ellingsen 

 

Den 13.12.2016 mottok ansvarlig advokat i PwC klage på utredningsmetoden som var anvendt i 

anbudskonkurransen om vintervedlikehold i Lavangen kommune. Klagen ble sendt fra Per-Erling 

Ellingsen, som var en av tilbyderne i konkurransen. Ellingsen klaget på to forhold ved tildelingen 

av kontrakt. Klagen gjengis i det følgende: 

 

 «1. Sameskolen rode 26 er tatt med i totalprisen selv om det stod ettertrykkelig i 

konkurransedokumentene at det skulle inngis egen pris og at det ikke var med i hovedanbudet». 

 

2. At perioden med mulig opsjon er tatt med i totalprisen. Det som var angitt i 

konkurransegrunnlaget var en pris på perioden 01.01.2017 til 10.05.2018. Det er derfor det 

firmaet som har det beste tilbudet for denne perioden som er den rettmessige vinner av 

anbudskonkurransen. Hvis tilbyderne hadde vist at den mulige opsjonsperioden inngikk i 

prisen og var en sikker faktor så kunne man ha gitt en lavere pris, fordi 

finansieringssituasjonen da ville ha gått med på en lengre tilbakebetalingsperiode på 

nødvendig utstyr siden oppdragsperioden var lenger. Det fremkommer av 

konkurransedokumentene at opsjon ikke er en selvfølge men noe kommunen skal ta stilling 

til etter hvert og med frist 30.04.2018 skal melde om de vil benytte seg av. I denne 

sammenheng bemerker jeg også at opsjonsperioden ikke tidligere har vært tatt med og i 

tillegg at Lavangen kommune ikke alltid har benyttet seg av sin rett til opsjon på 

vintervedlikehold ved tidligere anledninger. Det kan på bakgrunn av dette og manglende 

informasjon i konkurransedokumentene ikke forventes at man skal gjette seg til at opsjon er 

en sikker faktor, som skal medregnes når man kalkulerer pris i denne anbudskonkurransen». 

 

Videre ble det bedt om at planlagt kontraktsinngåelse med Røkeneshamn Maskin AS ble stoppet 

umiddelbart. Klager ba om tilbakemelding på hvorvidt klagen ble tatt til følge, og at klager ble 

utpekt som vinner av hoveddelen av kontrakten.  

 

Svar på klage er datert 15.12.2016, og er fremlagt revisor. Her imøtegår PwC på vegne av Lavangen 

kommune de forhold som det ble klaget over. Svar på klage gjengis i det følgende: 

 

«2. Rode 26 

At rode 26 skulle prises separat og ikke inkluderes i det øvrige samlede pristilbudet fra tilbyderne 

innebærer ikke at det kan tas med i prisevalueringen. Når tilbudsgrunnlaget angir at «Rode 26 tas 

ikke inn i samlet tilbud.» er dette en anvisning på at roden skal skilles ut i det samlede pristilbudet 

fra tilbyderne, noe som også tydeliggjøres ved at rode 26 har egne kolonner i prisskjemaet (vedlegg 

nr.1). Skulle man sett helt bort fra prising av rode 26 ville det vært meningsløst for Lavangen 

kommune å etterspørre pris for vedlikehold av denne roden. 

 

3. Opsjonsårene 

Valg av hvilke opsjoner og hvordan opsjonene skal vektes i evalueringen, ligger innenfor det 

innkjøpsfaglige skjønnet, se dom fra Eidsivating lagmannsrett av 7. desember 2001. Det er videre 

krav til at evaluering av opsjonene skal være forutberegnelige og ivareta kravet til likebehandling. 

Ettersom Lavangen kommune har bedt om pris for opsjonsårene er det på det rene at prisen skal 

være med i evalueringen. Det bør også være allment kjent for tilbyderne at bruk av opsjon er en 
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ensidig rett for oppdragsgiver som vil benyttes av oppdragsgiver dersom kontrakten forløper 

normalt. Det fremgår også av konkurransegrunnlaget pkt. 7.1 at dokumentasjonskravet for 

evaluering av pris var utfylling av det vedlagte prisskjema.  

I prisskjemaet ble det eksplisitt opplyst om at prisen i kolonnene for sesong 2 og 4 også kom til å 

gjelde for opsjonsårene. Tilbyderne har derfor blitt tydelig oppfordret til å ta høyde for prising av 

opsjonsårene. Dersom oppdragsgiver ikke skulle evaluert opsjonsårene, skulle dette vært opplyst 

om.  

Ved å unnlate å regne med opsjonsårene i totalprisen ville man risikere at enkelte tilbydere 

spekulerte i å sette en kunstig lav pris for sesong 1 (kolonne 1 og 3), men en høy pris for sesong 2 

(kolonne 2 og 4). Et slikt tilbud ville dermed kunne vinne konkurransen, selv om det – totalt og reelt 

sett – ikke ville være det prismessig mest fordelaktige tilbudet, dersom opsjonsårene blir anvendt.  

Dersom oppdragsgiver ser bort i fra opsjonsårene (som mest sannsynlig vil benyttes) vil 

oppdragsgiver evaluere en pris som ikke samlet sett er lavest.  

Basert på ovennevnte er vi derfor av den oppfatning at det mest forutberegnelige for tilbyderne var 

å regne med opsjonsårene i sin helhet i beregning av totalprisen» 

 

4. Utsettelse av kontraktsignering 

Tilbyder ber om «tilbakemelding på at det ikke blir underskrevet kontrakt med Røkeneshamn Maskin 

AS før min advokat har kommet med et tilsvar vist min klage ikke blir tatt til etterretning.». Lavangen 

kommune kan ikke imøtekomme dette ønsket. Ettersom man har kort tid før oppdraget skal 

igangsettes (1. januar 2017) har kommunen et legitimt behov om å avslutte tilbudsprosessen og få 

kontrakt signert innenfor planlagt tidsramme.  

Da kommunen heller ikke kan se at forholdene det klages over gir grunn til å avlyse konkurransen 

vil derfor kommunen ha som intensjon å foreta kontraktsignering så snart karensperioden er utløpt 

(20. desember 2016). 

 

Revisor har stilt spørsmål til kommunen om hva som var grunnen til at det fra tilbyderne skulle gi 

separat pris på «rode 26». Vi fikk informasjon om at rode 26 er en privat vei, og det var på 

utlysningstidspunktet ikke avklart om den skulle brøytes. Kommunen anså det som sannsynlig at 

veien skulle brøytes. Brøyting av roden ble først vedtatt av politikerne i Planutvalget i møte 

14.2.2017 under sak 12/17. Ved at de ble inngitt separat pris på rode 26 kunne denne delen av 

tilbudene enkelt trekkes fra dersom det ble vedtatt at veien ikke skulle brøytes.  

 

 

Klage fra Rolf Jørgensen AS 

 

PwC mottok også klage datert 12.12.2016 fra tilbyder Rolf Jørgensen AS. Klagers anførsler fremgår 

av PwCs svar på klage, og gjengis i det følgende:  

 

«1. Tilbyders anførsler 

Det klages over to forhold: 

Kontraktsperiode 

Det hevdes at konkurransegrunnlagets og dets vedlagte prisskjema ikke harmonerer, da man mener 

at konkurransegrunnlaget taler om en total kontraktsperiode på 4 år, mens prisskjemaet legger opp 

til at tilbyderne veiledes til å angi priser for maksimalt 3,5 år. Videre anfører tilbyder at man har 

forstått konkurransegrunnlaget m/prisskjema slik at «grunnlaget for prisene som etterspørres er 1,5 

år slik at det er dette som skal gi grunnlag for kontraktsinngåelse m/opsjons mulighet ved interesse 

for dette fra oppdragsgiver.». Tilbyder anfører viere at de har gitt en pris på 1,5 år.  
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Opsjonsår i tilbudsevalueringen 

Tilbyder klager også over at Lavangen kommune har medregnet de to opsjonsårene i 

tilbudsevalueringen. Tilbyder mener at Lavangen Kommune med dette «faktisk allerede har bestemt 

seg for å forlenge avtalen med tilbyder på 2 år, noe som ikke er rettferdig i en anbudskonkurranse 

hvor dette ikke er spesifisert.».»  

 

PwC svarte på vegne av Lavangen kommune på klage til Rolf Jørgensen AS 14.12.2016. Svar på 

klage er fremlagt for revisor. På klagers anførsel om at konkurransegrunnlaget og dets vedlagte 

prisskjema ikke harmonerer, ble følgende svar gitt: 

 

«I prisskjemaet (vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget) er tilbyderne anvist om å fyll ut totalt 4 

kolonner: 

Første kolonne gjelder sesong 1 (1 januar 2017 til 10. mai 2017).  

Andre kolonne gjelder sesong 2 (høsten 2017 til 10. mai 2018). Denne kolonnen angir altså prisen 

for en hel sesong, noe som også tydeliggjøres av at ordet «pr år» er uthevet med fet skrift. I 

prisskjemaet er det eksplisitt opplyst at prisen i kolonne nr. 2 også vil legges til grunn for 

opsjonsårene. 

Tredje og fjerde kolonne gjelder samme tidsperiode som henholdsvis kolonne 1 og 2, men kun for 

«rode 26» (gangveien fra «Sameskolen» til Spansdalelva). 

Ved å fylle ut kolonne 1 (og 3) vil man gi pris for ca en halv sesong, og ved kolonne 2 (og 4) for en 

full sesong. Således stemmer det at tilbyder har inngitt et tilbud på 1,5 år, slik som forutsatt både i 

konkurransegrunnlaget, prisskjemaet og slik samtlige øvrige tilbydere har forstått det.  

Vi kan således ikke se at hverken konkurransegrunnlaget eller prisskjemaet er uklart eller 

misvisende. At det står beskrevet i konkurransegrunnlaget at «total avtaleperiode er maksimalt 4 

år» er således ingen motsetning til dette, all den tid ovennevnte tidsperioder er innenfor 

maksimalgrensen».   

 

På anførsel om at Lavangen kommune allerede ved konkurranseutlysningen hadde bestemt seg for 

å forlenge avtalen med tilbyder på to år, fordi de to opsjonsårene er tatt med i tilbudsevalueringen, 

ble følgende svar gitt: 

 

«Valg av hvilke opsjoner og hvordan opsjonene skal vektes i evalueringen, ligger innenfor det 

innkjøpsfaglige skjønnet, se dom fra Eidsivating lagmannsrett av 7. desember 2001. Det er videre 

krav til at evaluering av opsjonene skal være forutberegnelig og ivareta kravet til likebehandling.  

Ettersom Lavangen kommune har bedt om pris for opsjonsårene er det på det rene at prisen skal 

være med i evalueringen. Det bør også være allment kjent for tilbyderne at bruk av opsjon er en 

ensidig rett for oppdragsgiver som vil benyttes av oppdragsgiver dersom kontrakten forløper 

normalt. Det fremgår også av konkurransegrunnlaget pkt. 7.1 at dokumentasjonskravet for 

evaluering av pris var utfylling av det vedlagte prisskjema.  

I prisskjemaet ble det eksplisitt opplyst om at prisen i kolonnene for sesong 2 og 4 også kom til å 

gjelde for opsjonsårene. Tilbyderne har derfor blitt tydelig oppfordret til å ta høyde for prising av 

opsjonsårene. Dersom oppdragsgiver ikke skulle evaluert opsjonsårene skulle dette vært opplyst 

om.  

Ved å unnlate å regne med opsjonsårene i totalprisen ville man risikere at enkelte tilbydere 

spekulerte i å sette en kunstig lav pris for sesong 1 (kolonne 1 og 3), men en høy pris for sesong 2 

(kolonne 2 og 4). Et slikt tilbud vil dermed kunne vinne konkurransen, selv om det – totalt og reelt 

sett – ikke ville være det prismessige mest fordelaktige tilbudet, dersom opsjonsårene blir anvendt.  

Dersom oppdragsgiver ser bort i fra opsjonsårene (som mest sannsynlig vil benyttes) vil 

oppdragsgiver evaluere en pris som ikke samlet sett er lavest.  
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Basert på de ovennevnte punkter er vi derfor av den oppfatning at det mest forutberegnelige for 

tilbyderne var å regne med opsjonsårene i sin helhet i beregningen av totalprisen».  

 

Ingen av klagerne har så vidt revisor er bekjent meldt Lavangen kommune inn for KOFA18 på 

grunnlag av de ovennevnte forhold.  

 

Kontrakt ble signert mellom Lavangen kommune og Røkeneshamn Maskin AS 22.12.2016. 

 

Revisor har fått oversendt anskaffelsesprotokoll, og annen dokumentasjon fra kommunen som 

belyser deres vurderinger og anskaffelsesprosessen for øvrig. Anskaffelsesprotokollen inneholder 

oppdragsgivers navn og adresse, beskrivelse av hva som skal anskaffes, leverandører som leverte 

tilbud, navn på og begrunnelse for valgte leverandør og verdi på inngått kontrakt, dato samt navn 

på protokollfører og signatur fra protokollfører.  

 

 

Revisors vurderinger  

Da Lavangen kommune i første omgang kunngjorde konkurranse om kontrakt for vintervedlikehold, 

ble det oppdaget en feil i anskaffelsesdokumentene. Konkurransen ble derfor avlyst, før det en tid 

etter ble kunngjort ny konkurranse. Etter FOA § 13-1 (1) kan kommunen avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn. Kommunen avlyste konkurransen på 

oppfordring fra sin advokat, fordi de ble oppdaget feil i dokumenter som ble brukt i prosessen. 

Revisor kjenner ikke til forhold som tilsier at kommunen ikke hadde anledning til å avlyse den 

opprinnelige konkurransen, og det er derfor i det følgende den andre anskaffelsesrunden som vil 

vurderes. 

 

Det kom inn klager fra to leverandører i etterkant av kontraktstildelingen. De forholdene som 

fremgikk av de to klagene ble tatt stilling til av kommunens advokat PwC i brev til den enkelte 

tilbyder. Innholdet i brevene er gjengitt under «revisors funn». Når det gjelder de forhold som er 

omstridt her, viser vi til at kommunens advokat har tatt stilling til tvisten. Vi har i denne rapporten 

kun valgt å gi en fremstilling av saksforholdet og hendelsesforløpet i de to klagesakene. Revisor tar 

ikke stilling til tvist mellom kommunen og private leverandører. Det vil derfor i det følgende ikke 

gjøres vurderinger av kommunens fremgangsmåte når det gjelder de forhold det er klaget på.  

 

Konkurransen er kunngjort i Doffin. Anskaffelsens verdi er beregnet å være over EØS-terskelverdi, 

og det er dermed FOA del I og III som kommer til anvendelse. Revisor kan ikke se at kunngjøringen 

er oversendt til TED-databasen, slik det kreves for anskaffelser som skal gjøres etter forskriften del 

III. Kommunen har således ikke oppfylt kriteriet om å kunngjøre konkurransen i henhold til 

regelverket. Kommunen har gjennomført anskaffelsen som en åpen anskaffelse i tråd med 

regelverket. De kvalifikasjonskravene som er oppgitt er i henhold til regelverket, og diskriminerer 

ikke leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet. Kommunen har vurdert alle de 

fire innkomne tilbudene, og de har benyttet tildelingskriteriet som forutsatt i konkurransegrunnlaget 

ved at valgte leverandør innga tilbud med lavest pris. Revisors vurdering er dermed at kravet til bruk 

av tildelingskriterier er oppfylt. Kommunen har utarbeidet konkurransegrunnlag som inneholder de 

opplysninger som kreves av forskriften. Kommunen har meldt beslutning om kontraktstildeling til 

alle tilbydere i henhold til regelverket.  

 

På grunnlag av ovenstående vurderer vi at Lavangen kommune ikke fullt ut har oppfylt kravet til at 

anskaffelsen skal være basert på konkurranse.  

                                                 
18 Klagenemda for offentlige anskaffelser 
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Anskaffelsesprotokollen inneholder de opplysninger som er påkrevd etter forskriften. Revisor har 

etterspurt og fått oversendt all dokumentasjon som har vært nødvendig for å belyse kommunens 

vurderinger og anskaffelsen for øvrig. Vi vurderer at kommunen har oppfylt kravet til 

protokollføring og skriftlighet.  

 

 

4.5 Konklusjon  

Revisor har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt fire ulike anskaffelser. En av anskaffelsene 

har vært gjennomført av Lavangen kommune selv, en anskaffelse har vært gjennomført av PwC i 

samarbeid med kommunen, og to av de undersøkte anskaffelsene har vært gjennomført av 

innkjøpssentralen Finnut Consult. I alle de undersøkte anskaffelsene har kommunen oppfylt krav til 

likebehandling av leverandører, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. I alle anskaffelsene har kommunen meddelt beslutning om tildeling i henhold til 

regelverket, og oppfylt krav til skriftlighet. I tre av fire anskaffelser er det enkelte mangler i 

anskaffelsesprotokollene. Kommunen har derfor ikke fullt ut oppfylt krav til protokollføring. 

Manglene anses ikke for å ha betydning for revisors mulighet til å etterprøve anskaffelsesprosessene. 

En av anskaffelsene er ikke kunngjort i henhold til krav i regelverket. Vi vurderer dermed at 

kommunen i stor grad, men ikke fullt ut har oppfylt krav til å gjennomføre konkurranse.  

 

Revisors konklusjon er at: 

 

Lavangen kommune i de undersøkte anskaffelsene i hovedsak har etterlevd regelverket for 

offentlige anskaffelser. 
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5 RUTINER FOR HÅNDTERING AV BRUDD PÅ REGELVERK OM 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Har kommunen rutiner for håndtering av brudd på bestemmelsene om offentlige 

anskaffelser, og er disse fulgt ved eventuelle overtredelser de siste tre årene?  
 

Revisor ble informert om at kommunen ikke har særskilte regler for eventuelle brudd på 

anskaffelsesregelverket. Anskaffelser som skal foretas diskuteres i lederforum to ganger i måneden. 

Det er også tema i ledermøter med alle lederne i kommunen, samt de tillitsvalgte. Det ble informert 

om at det ikke er gjort internrevisjon på området for offentlige anskaffelser i kommunen.  

 

Rådmannen informerte om at det ligger en kontrollfunksjon i at rådmannen anviser alle fakturaer. 

Dersom det oppdages feil i fakturaer, eller andre forhold som tilsier at ting ikke er blitt gjort på riktig 

måte, så påtales dette av rådmannen. Enhetsledere i kommunen har ikke fullmakt til å foreta 

anskaffelser. Dersom enhetsledere har behov for midler, må det gjøres til en egen sak. På denne 

måten har rådmannen oversikt over alle anskaffelser som foretas.  

 

Som tidligere nevnt har kommunen for en tid tilbake påbegynt arbeidet med å utarbeide et eget 

innkjøpsreglement for kommunen. Arbeidet med reglementet ble imidlertid satt i bero da 

innkjøpsalliansen som kommunen var en del av ble kjøpt opp. Reglementet er derfor ikke vedtatt. I 

følge opplysninger fra rådmannen skal regler for håndtering av brudd på regelverk om offentlige 

anskaffelser inntas i reglementet.  
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6 KOMMUNENS MILJØPROFIL I ANSKAFFELSESPROSESSER 

Har kommunen begynt å forberede seg på regelendringer tilknyttet miljøhensynet i 

innkjøpsarbeidet, og i så fall hvordan?  
 

Administrasjonen informerte på generelt grunnlag om at kommunen tar miljøhensyn i alle 

anskaffelser som foretas. Et eksempel er seneste kontrakt om vintervedlikehold, hvor kommunen 

stilte krav til euroklasse 4 for alle maskiner som skal brukes ved oppfyllelse av kontrakten. Også i 

andre rammeavtaler er miljøkrav lagt inn.  

 

Videre opplyses det om at kommunen er oppmerksom på regelendringen knyttet til miljøhensynet i 

anskaffelsesprosesser. Ut over dette har kommunen ikke gjort noen spesielle forberedelser knyttet 

til regelendringene. Det er ikke foretatt noen større anskaffelser i kommunen etter at regelendringen 

trådte i kraft.  
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7 HØRING 

Revisor sendte rapporten på høring til rådmannen i Lavangen kommune 6.9.2017 med frist for å 

avgi høringsuttalelse 14.9.2017. Vi fikk tilbakemelding om at kommunen ikke hadde noen 

kommentarer til rapporten.  
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, interkommunale 

selskaper, offentlige stiftelser, kirkeregnskap og legater. 

Selskapets eiere og oppdragsgivere er Troms fylkes-

kommune, alle kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi har 

avdelingskontor i Tromsø, Narvik, Sortland, Finnsnes, 

Storslett og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet innehar lang 

erfaring fra og god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, 

privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av ni 

medarbeidere med høyere utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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