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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av anskaffelser i kommunen. 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 Bardu 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 de involverte i Bardu kommune for samarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av prosjektet. 
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende 

problemstillinger: 

 

1. Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket i forbindelse 

med anskaffelser foretatt de tre siste årene (2014, 2015 og 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 kommunen begynt å forberede seg på regelendringer tilknyttet miljøhensynet i 

innkjøpsarbeidet, og i så fall hvordan? 

 

Under problemstilling 2 og 3 har vi gjort følgende funn: 

Bardu kommune har ikke rutiner for håndtering av brudd på bestemmelsene om offentlige 

anskaffelser. Kommunen har ikke gjort noen spesielle forberedelser eller tilpasninger i forbindelse 

med at miljøhensyn skal betones sterkere i det offentliges innkjøpsarbeid i henhold til det nye 

anskaffelsesregelverket som trådte i kraft i 2017.   

 

Under problemstilling 1 har vi vurdert kommunens praksis opp mot krav som følger av 

anskaffelsesregelverket som var gjeldende på det tidspunkt anskaffelsene ble gjennomført. Revisor 

har undersøkt ni anskaffelser fra ulike sektorer i Bardu kommune, og har konkludert med at  

 

Bardu kommune i flere av de undersøkte anskaffelsene ikke har overholdt sentrale bestemmelser i 

anskaffelsesregelverket.  

 

Konklusjonen baserer seg på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

I fire av anskaffelsene fant vi at kommunen ikke hadde overholdt regelverkets grunnleggende 

konkurransekrav. Det gjaldt kjøp av prosjekteringstjenester for Bekkebo avlastningssenter, kjøp av 

konsulenttjenester fra Innkjøpsservice Advokatfirma AS, kjøp av medisinsk forbruksmateriell og 

kjøp av IT-varer og -tjenester. I disse fire anskaffelsene gjennomførte kommunen ikke noen form 

for konkurranse.  

 

I prosjektet ny barnehage Setermoen ble både prosjekteringsarbeidet og bygge- og anleggsarbeidet 

kunngjort i henhold til regelverket, men vi fant at kravene til etterprøvbarhet ikke var fullt ut oppfylt. 

 

I prosjektet Bekkebo avlastningssenter ble bygge- og anleggsarbeidet konkurranseutsatt i henhold 

til regelverkets krav, mens det ovenfor nevnte prosjekteringsarbeidet ikke var gjenstand for noen 

form for konkurranse. 

 

I én anskaffelse – rammeavtale om innleie av gravemaskiner – ble det kunngjort konkurranse kun i 

Doffin, og ikke i TED-databasen, slik det i henhold til regelverket skulle vært. 

 

To av de undersøkte anskaffelsene – kjøp av helse- og omsorgstjenester fra TBO Helse AS og kjøp 

av branndører til Barduheimen – ble i all hovedsak gjennomført i tråd med krav i 

anskaffelsesregelverket.  

 

For én av de undersøkte anskaffelsene – kjøp av helse- og omsorgstjenester fra Bo og Bistand AS – 

var det ikke mulig å gjøre en fullstendig vurdering av anskaffelsen opp mot anskaffelsesregelverket.  
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Rådmannens kommentarer til rapporten er gjengitt i sin helhet i kapittel 6. Det vises til at kommunen 

dels har iverksatt og dels planlegger tiltak for å sørge for at anskaffelsesregelverket etterleves. 

Revisor legger dermed til grunn at Bardu kommune erkjenner behovet for forbedringer og ser 

nødvendigheten av å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket i fremtiden.  
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1 INNLEDNING 

Kommunestyret i Bardu vedtok 7.12.2016 plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019. Offentlige 

anskaffelser var gitt høyeste prioritering i planen, og kontrollutvalget i Bardu kommune vedtok i 

møte 27.4.2017, i sak 9/17, å bestille forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.  

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger 

På bakgrunn av prosjektskissen som kontrollutvalgets sekretariat1 utarbeidet, ble følgende 

problemstillinger formulert for forvaltningsrevisjonen: 

1. Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket i forbindelse med 

anskaffelser foretatt de tre siste årene (2014, 2015 og 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 kommunen begynt å forberede seg på regelendringer tilknyttet miljøhensynet i 

innkjøpsarbeidet, og i så fall hvordan? 

2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder kommunens praksis på det reviderte området 

blir vurdert i forhold til.  

 

Problemstillingene 2 og 3 er deskriptivt formulert, noe som betyr at vi besvarer dem som 

beskrivelser av fakta. For deskriptive problemstillinger er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier, og det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisor ikke kan gjøre vurderinger 

uten revisjonskriterier. Denne delen av prosjektet er dermed gjennomført som en kartlegging og 

beskrivelse av innsamlede data uten at revisor gjør vurderinger av datamaterialet opp mot 

revisjonskriterier. Problemstilling 3 knytter seg til at det har kommet en bestemmelse i lov om 

offentlige anskaffelser § 5 som regulerer hvordan ulike samfunnshensyn skal og kan ivaretas i en 

anskaffelsesprosess. Om miljøhensyn bestemmer loven at «Statlige, fylkeskommunale og 

kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at 

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

relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader», og 

videre at «Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i 

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

til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har 

tilknytning til leveransen». Det nye regelverket trådte i kraft 1.1.2017, jf. omtale i neste avsnitt. 

Problemstilling 2 og 3 besvares i kapittel 4. 

 

Revisjonskriterier for problemstilling 1 – overholdelse av regelverk for offentlige anskaffelser 

Lov2 og forskrift3 om offentlige anskaffelser gjelder når Bardu kommune skal kjøpe varer, tjenester 

og bygge- og anleggsarbeider. Anskaffelsesregelverket skal bidra til at det offentlige velger sine 

leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk, samtidig som leverandørene 

                                                 
1 Hålogaland Revisjon AS 
2 Lov 17.6.2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
3 Forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

9 

 

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.  

 

Gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017.4 Det nye regelverket gjelder 

ikke for anskaffelsene som inngår i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, og vi redegjør derfor ikke 

nærmere for endringene som følger av det. I det følgende utleder vi revisjonskriterier fra regelverket 

som gjaldt på det tidspunkt anskaffelsene ble gjort; lov om offentlige anskaffelser (LOA)5 og 

forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)6. 

 

De detaljerte bestemmelsene for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gjøre innkjøp, følger av 

forskrift om offentlige anskaffelser. Forskriften er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi 

avgjør hvilken del av forskriften som gjelder for den enkelte anskaffelse, jf. FOA § 2-1, jf. § 2-2.  

 

 
Tabell 1: Regelverk som gjelder for kommuners/fylkeskommuners kjøp av varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeider. Terskelverdiene som oppgis gjaldt frem til 1.1.2017, dvs. at de (med enkelte justeringer7) gjaldt da 

Bardu kommune gjorde anskaffelsene som inngår i revisors undersøkelse.  

Anskaffelsens verdi ekskl. 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 tjenestekontrakter8 (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  

(den nasjonale 

kunngjøringstjenesten/databasen 

for offentlige innkjøp) 

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  

(kunngjøringstjeneste/database 

for offentlige innkjøp i hele 

EØS-området) 

 

Forskriftens system innebærer at oppdragsgiver må beregne 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, ekskl. mva. for kontraktene som utgjør anskaffelsen.9 

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 

                                                 
4 En sentral endring er at den nasjonale terskelverdien har økt fra kr 500 000 til kr 1,1 million. I tillegg til endrede 

terskelverdier gjøres det endringer på flere andre punkter i regelverket. 
5 Lov 16.7.1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser  
6 Forskrift 7.4.2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 
7 EØS-terskelverdi blir justert med jevne mellomrom. I undersøkelsene våre legger vi til grunn terskelverdiene som 

gjaldt på det tidspunkt den enkelte anskaffelse ble gjort. Nasjonal terskelverdi har gjennom hele perioden (og frem til 

1.1.17) vært kr 500 000.  
8 Forskriften skiller mellom såkalte prioriterte og uprioriterte tjenestekontrakter. Vi behandler ikke dette nærmere. 
9 Jf. FOA § 2-3(1) 
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innhente tilbud.10 Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i 

den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse.11  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder enkelte bestemmelser som gjør unntak fra 

hovedreglene presentert i tabellen ovenfor om hvilke deler av forskriften som gjelder. Regelverkets 

unntaksbestemmelser skal tolkes restriktivt og oppdragsgiver har bevisbyrden for at vilkår for 

unntak er oppfylt. Vi behandler ikke unntaksbestemmelsene nærmere her, men i tilfeller der 

kommunen har gjort bruk av unntaksbestemmelser legger revisor vekt på om kommunen skriftlig 

har dokumentert hvorvidt det var hjemmel for å gjøre unntak fra lovens hovedregler, jf. regelverkets 

krav om etterprøvbarhet.  

 

Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del I 

Det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun 

del I av forskriften gjelder. Det er blant annet ikke krav om kunngjøring. Oppdragsgiver har derfor 

betydelig fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen gjennomføres, men må blant annet 

sørge for å overholde de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

 

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

lovens § 5 (2) og forskriftens § 3-1 (1). Kravet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen 

kjent for et rimelig antall leverandører. Hvor mange leverandører oppdragsgiver må henvende seg 

til, er avhengig av kontraktens verdi og omfang. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

har uttalt at oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men at dette ikke 

kan gjelde absolutt, jf. KOFA 2009/6. Oppdragsgiver kan også bruke en forenklet frivillig 

kunngjøring i Doffin. Konkurranse skal gjennomføres «så langt som mulig», som vil si at et 

forholdsmessighetsprinsipp gjelder. Oppdragsgiver skal ikke legge ned mer arbeid i anskaffelsen 

enn det anskaffelsens art, omfang, kompleksitet og verdi tilsier. 

 

Forutberegnelighetsprinsippet, jf. LOA § 5 og FOA § 3-1 (4) innebærer for «del I-anskaffelser» at 

når oppdragsgiver har angitt hvordan anskaffelsen skal gjennomføres, må han følge dette. 

Oppdragsgiver må gi informasjon til leverandørene om hva som skal anskaffes og hvilke kriterier 

som ligger til grunn for valget av leverandør og hvordan konkurransen skal gjennomføres. 

 

Oppdragsgiver plikter også å likebehandle leverandører, jf. lovens § 5 og forskriftens § 3-1 (2) og 

(4), som vil si at oppdragsgiver ikke må diskriminere på grunnlag av nasjonalitet eller drive usaklig 

forskjellsbehandling. Alle potensielle leverandører skal gis samme muligheter.  

 

Oppdragsgivers anskaffelser skal være etterprøvbare, jf. lovens § 5 og forskriften § 3-1 (7). 

Oppdragsgiver må sørge for at viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen begrunnes og 

dokumenteres. For anskaffelser med verdi over kr 100 000 ekskl. mva. plikter oppdragsgiver å føre 

anskaffelsesprotokoll, og forskriften inneholder krav til minimumsinnhold, jf. FOA § 3-2. 

 

De ovennevnte grunnleggende prinsippene gjelder også for anskaffelser som skal følge forskriftens 

del II og del III. Disse to delene av forskriften inneholder detaljerte bestemmelser for gjennomføring 

av konkurranser. Bestemmelsene skal sørge for ivaretakelse av de grunnleggende prinsippene, og 

prinsippene får også betydning ved tolkningen av forskriftens enkeltbestemmelser. 

 

 

                                                 
10 Jf. FOA § 2-3(2) 
11 Jf. FOA § 2-3(4) 
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Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del II og del III 

Del II gjelder for anskaffelser med verdi over nasjonal terskelverdi og under EØS-terskelverdi. 

Anskaffelsene som inngår i denne forvaltningsrevisjonen ble gjennomført av kommunen da den 

nasjonale terskelverdien var på kr 500 000. Forskriften del III gjelder hvis anskaffelsens verdi 

overstiger EØS-terskelverdiene. Flere av reglene for «del II- og del III-anskaffelser» er like, og vi 

redegjør derfor i det følgende samlet for anskaffelser som skal følge de to delene av forskriften. Det 

er imidlertid noen «strengere» regler for del III-anskaffelser enn for del II-anskaffelser, og vi 

redegjør for sentrale forskjeller.  

 

Anskaffelsesprosedyre 

For anskaffelser etter del II kan oppdragsgiver gjennomføre konkurransen som åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. For 

anskaffelser etter del III kan åpen og begrenset anbudskonkurranse benyttes, og under nærmere 

bestemte forutsetninger er også konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling uten 

forutgående kunngjøring mulige anskaffelsesprosedyrer.   

 

Konkurransegrunnlag 

For anskaffelser etter del II skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag dersom vilkårene 

for konkurransen ikke beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. FOA § 8-1. 

Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

a. hva som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative 

frister, skal dette opplyses, 

b. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal gjennomføres, 

herunder kriterier for tildeling av kontrakt, 

c. hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dag og 

klokkeslett), adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av underentrepriser, samt 

muligheten for å ta forbehold, og 

d. hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. 

 

For anskaffelser etter del III plikter oppdragsgiver å utarbeide et konkurransegrunnlag, jf. FOA § 

17-1, og det skal inneholde, i tillegg til ovennevnte, opplysninger om blant annet den relative 

vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge. 

 

Kvalifikasjonskrav 

Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til leverandørenes tekniske 

kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling, jf. FOA § 8-4 og § 17-4. For anskaffelser etter 

del III skal vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner særlig baseres på kriterier som 

faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet, jf. FOA § 17-4 (1). Kravene skal sikre at 

leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til ytelsen 

som skal leveres. Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal 

tilhørighet. Kravene til leverandørenes kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen, og 

kunngjøringen skal også angi hvordan leverandørene skal dokumentere at kvalifikasjonskravene er 

oppfylt, jf. FOA §§ 8-4, 8-5 og 17-4 og 17-5. 

 

Kunngjøring av konkurranse 

Anskaffelser etter del II skal kunngjøres i Doffin, jf. FOA § 9-1. Anskaffelser etter del III skal i 

tillegg kunngjøres i TED-databasen, jf. FOA § 18-1. Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-1 

bokstav q definerer en ulovlig direkte anskaffelse som en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid 

med reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurranse, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver 
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bare har kunngjort i Doffin når det etter forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-

databasen. 

 

Gjennomføring av konkurransen 

Oppdragsgiver skal først vurdere hvorvidt leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene, jf. FOA 

§ 11-1 og § 20-1. Oppdragsgiver skal avvise leverandør som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. 

 

Deretter skal oppdragsgiver velge leverandør på grunnlag av tildelingskriteriene. Som 

tildelingskriterier kan brukes enten laveste pris eller det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 

Dersom leverandørvalget skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det 

benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan være for eksempel kvalitet, 

pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, 

rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier 

som vil bli lagt til grunn, skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der 

oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene, skal dette 

angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, jf. FOA § 12- og § 22-2. 

 

Meddelelse om kontraktstildeling / valg av leverandør 

Oppdragsgiver skal meddele sin beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt eller rammeavtale, 

til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakt eller rammeavtale inngås, jf. FOA §§ 13-3 og 

22-3.  

 

Dokumentasjon og protokoll 

Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen, er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid 

kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet, jf. FOA § 3-1 (7). 

 

Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. 

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, jf. FOA § 3-2. 

 

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

ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider skal: 

 

• Gjennomføre konkurranse 

• 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 / valg av leverandør i henhold til regelverket  

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen, er skriftlig 

 

 

Ikke alle de utledete revisjonskriteriene har relevans for samtlige undersøkte anskaffelser. Den 

enkelte anskaffelses art og verdi, samt kommunens gjennomføring av anskaffelsen (beskrevet i 
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‘revisors funn’) avgjør hvilke revisjonskriterier det er relevant å vurdere kommunens praksis opp 

mot.  
 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapittel 5.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING  

 

For å besvare problemstillingene 2 og 3 har vi bedt kommunen redegjøre for rutiner og praksis på 

de områdene som problemstillingene omfatter, og legge frem eventuelle skriftliggjorte rutiner 

og/eller annen skriftlig dokumentasjon dersom slik foreligger. Kommunens svar er gitt muntlig til 

revisor i oppstartsmøte som ble avholdt 19.6.2017.  

 

Problemstilling 1 retter seg mot anskaffelser gjort i 2014, 2015 og 2016 i tråd med kontrollutvalgets 

bestilling. Spørsmålet om hvorvidt kommunen har etterlevd regelverket om offentlige anskaffelser 

besvarer vi gjennom å undersøke et utvalg av anskaffelser gjennomført av Bardu kommune, 

identifisert gjennom kommunens drifts- og investeringsregnskap. Vi oppfatter kontrollutvalgets 

bestilling dithen at utvalget av anskaffelser ikke skulle avgrenses til et spesifikt område/ spesifikke 

leverandører eller konkrete prosjekter, men at det gjerne kunne inkludere en eller flere rammeavtaler 

og/eller leverandører som ofte har blitt tildelt oppdrag innen teknisk sektor. På bakgrunn av 

kontrollutvalgets bestilling har vi valgt ut flere anskaffelser fra teknisk sektor, men også fra andre 

tjenesteområder i Bardu kommune. I utvalget vårt inngår to større investeringsprosjekter, der vi har 

undersøkt hvordan anskaffelsene av henholdsvis konsulent-/ prosjekteringstjenester og bygge- og 

anleggsarbeid er gjort. Videre har vi undersøkt anskaffelse av en rammeavtale samt et enkeltkjøp, 

gjennomført innen teknisk sektor. Kommunen har også gjennomført anskaffelser av høy verdi på 

helseområdet i årene 2014-2016, og vi har inkludert i utvalget to anskaffelser av helse- og 

omsorgstjenester, samt kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Vi har også undersøkt anskaffelser på 

IT-området. Følgende anskaffelser/ prosjekter/utbetalinger inngår i utvalget vi har undersøkt: 

 

Anskaffelse/prosjekt/ 

utbetaling 

Leverandør  Utbetalt 

2014 

ekskl. mva. 

Utbetalt 

2015  

ekskl. mva. 

Utbetalt 

2016 

ekskl. mva. 

 
KONSULENTTJENESTER 

 Innkjøpsservice 

Advokatfirma AS 

 

kr 199 300 

 

kr   205 625 

 

kr   143 300 

 

TEKNISK (prosjekteringstjenester, bygge- og anleggsarbeid og materiell) 

 

Ny barnehage Setermoen 

 

 

SWECO  kr  1 110 098 kr     27 108 kr         7 920 

Byggmester 

Andersen 

 

 

 

kr 20 198 581 

 

kr 18 273 028 

 

 

Bekkebo avlastningssenter  

 

Rambøll 

 

 kr      329 775 kr      145 151 

Tromsbygg 

Entreprenør  

 

 kr 3 295 007 kr 13 507 174 

 

Rammeavtale maskinleie og 

-transport med og uten fører 

Bardu Maskin AS12 kr     260 667 kr 2 697 378 kr   4 965 018 

     

Branndører til Barduheimen Sollid Entreprenør 

AS 

  kr      632 248 

                                                 
12 Kommunen opplyser at Bardu Maskin også har avtale om snøbrøyting. Beløpene i tabellen viser de samlede 

utbetalinger til Bardu Maskin AS i perioden 2014-2016 eksklusive utbetalinger ført på snøbrøyting. 
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HELSE 

Helse- og omsorgstjenester Bo og Bistand AS kr 7 523 050 kr 6 930 985  

TBO Helse AS kr 2 700 000 kr 2 700 000 kr 1 912 500 

 

Medisinsk forbruksmateriell 

(utvalgte leverandører)13 

Maskegruppen kr   806 250 kr    944 846 kr 1 162 274 

Apotek 1Bardu kr   109 334 kr    593 236 kr    574 299 

Helseservice 

Engros AS 

kr   192 148 kr    279 519 kr    328 463 

IT 

 

Div. vare- og tjenestekjøp Atea AS 

 

kr 1 781 864 kr 1 034 113 kr 691 682 

 

Revisor har ikke sjekket om føringene i regnskapet er korrekte, altså om utgifter er ført på riktig art, 

ansvar og prosjekt. Det viste seg at ett av prosjektene vi undersøkte hadde to ulike prosjektnumre i 

kommunens regnskap. Vi kan dermed ikke med sikkerhet fastslå at samtlige utgiftsføringer 

tilknyttet den enkelte anskaffelse har kommet med i vårt uttrekk. Vi har imidlertid fremlagt våre 

funn for kommunen og bedt dem bekrefte at de er riktige, herunder vie særlig oppmerksomhet til 

beløpene vi har oppgitt i de ulike anskaffelsene. På denne bakgrunn mener vi at beløpene vi har 

oppført for de ulike prosjekter/anskaffelser i det alt vesentlige er korrekte. 

 

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

valgte 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 (her: revisor) en forståelse av prosessen. Det er 

derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon Bardu kommune har utarbeidet gjennom anskaffelses-

prosessen, som er relevante data for revisjonens undersøkelse. Likeså er dokumentasjon som 

kommunen har mottatt fra leverandører og tilbydere, relevante data. For alle anskaffelsene nevnt i 

tabellen ovenfor, ba vi kommunen sende oss dokumentasjon som belyser hele anskaffelses-

prosessen; fra kunngjøring av konkurranse til kontraktsinngåelse. I lys av anskaffelsesregelverkets 

strenge krav om etterprøvbarhet, må manglende dokumentasjon for en anskaffelse også betraktes 

som relevant data i seg selv. Det ble avholdt oppstartsmøte i prosjektet 19.6.2017, og revisor fikk 

da informasjon om hvordan kommunen organiserer innkjøpsarbeidet. Kommunen har for øvrig 

oversendt skriftlig dokumentasjon per e-post. Revisor har også innhentet informasjon om noen av 

anskaffelsene i Doffin.no som er den norske databasen/kunngjøringstjenesten for offentlig 

innkjøpsinformasjon. Etter datainnsamlinga har vi som tidligere nevnt fremlagt vår faktabeskrivelse 

for kommunen for bekreftelse (verifisering). Vi har hensyntatt de kommentarer kommunen hadde i 

forbindelse med verifisering, og justert enkelte faktabeskrivelser. På denne bakgrunn vurderer 

revisjonen at datamaterialet som presenteres under «revisors funn» i kapittel 4 oppfyller krav til 

gyldige og pålitelige data.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon14. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

                                                 
13 Det er gjort utbetalinger for medisinsk forbruksmateriell til en rekke leverandører i perioden 2014-2016. I tabellen 

fremgår utbetalingene til de tre leverandørene som det er utgiftsført høyest beløp til for art 111 000 medisinsk 

forbruksmateriell. 
14 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 ORGANISERING OG INTERNE RUTINER FOR INNKJØP 

 

Bardu kommune har ingen stillinger med særskilt ansvar for innkjøp, og det er ikke en sentralisert 

oppgave, noe som innebærer at det er mange i organisasjonen som kan gjøre innkjøp. Det foreligger 

ikke eget innkjøpsreglement eller andre skriftliggjorte rutiner på innkjøpsområdet, heller ikke for 

håndtering av brudd på bestemmelsene om offentlige anskaffelser. Kommunen opplyser til revisor 

at det ikke gis noen spesiell intern opplæring innen offentlige anskaffelser, men at enkelte ansatte 

har deltatt på kurs eksternt. Videre opplyser kommunen at et eksternt firma, Innkjøpsservice 

Advokatene AS, benyttes til å gjennomføre en del anskaffelser/konkurranser på vegne av 

kommunen. Kommunen har inngått rammeavtale med dette selskapet.15 I avtalen står det at 

Innkjøpsservice Advokatene AS skal «ta ansvar for utlysning av alle rammeavtaler for kunden i fire 

år fra undertegning av denne avtalen». Kommunen opplyser at det er den aktuelle enhetsleder som 

har dialog med Innkjøpsservice Advokatene om den enkelte anskaffelse som skal gjøres. 

Kommunen utarbeider selv konkurransegrunnlag som så kvalitetssikres av Innkjøpsservice, før 

sistnevnte kunngjør konkurranse på vegne av kommunen. I noen tilfeller har kommunen også 

benyttet andre eksterne konsulenter til prosjektering og konkurransegjennomføring i 

investeringsprosjekter. Kommunen opplyser videre at den har inngått flere rammeavtaler innen 

teknisk sektor, og enhetsleder har lagt frem følgende oversikt for revisor: 

 

 
Når det gjelder enkeltkjøp under nasjonal terskelverdi innen teknisk sektor (som ikke omfattes av 

de nevnte rammeavtaler) gjør kommunen innkjøpene selv. Praksis er da å sende forespørsel til flere 

leverandører som inngår i en leverandørliste som kommunen holder, ifølge enhetsleder for teknisk. 

 

                                                 
15 Omtales nærmere kapittel 5.1. 
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Bardu kommune opplyser at den også deltar i tre rammeavtaler i innkjøpssamarbeidet i Troms 

fylkeskommune16; henholdsvis avtale om kjøp av kontor- og datarekvisita samt skolemateriell17 

med leverandøren Staples, avtale om porteføljeforvaltning på kjøp av elektrisk kraft18 fra 

leverandøren Ishavskraft AS, og avtale om kjøp av pumpeleveranse drivstoff 19 med leverandørene 

Circle K Norge AS, ST1 Norge AS og Wex Europe Services AS.  

 

Kommunen opplyser at den har ikke gjort noen spesielle forberedelser eller tilpasninger i 

forbindelse med at miljøhensyn skal betones sterkere i det offentliges innkjøpsarbeid i henhold til 

det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft i 2017, jf. kapittel 2.2.   

                                                 
16 Troms fylkesting gjorde 13.6.2017, i sak 49/17, vedtak om å avvikle det fylkeskommunale innkjøpssamarbeidet i 

Troms. Utfasing av samarbeidet vil skje over tid i takt med utfasing av de avtaler som kommunene er med i, ifølge 

vedtaket. 
17 Gjelder 25.5.2016-24.5.2018, prolongering 1+1 år. 
18 Gjelder 1.1.2016-31.12.2017, prolongering 1+1 år. 
19 Parallelle rammeavtaler, gjelder 1.7.2017-30.6.2019, prolongering 1+1 år. 
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5 ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET  

 

Har kommunen overholdt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket i forbindelse med 

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

 

 5.1 Kjøp av konsulentbistand fra Innkjøpsservice Advokatfirma AS 

 

Revisors funn 

Av regnskapet for 2014, 2015 og 2016 fremgår det at Bardu kommune har utbetalt til sammen kr 

548 225 ekskl. mva.20 til Innkjøpsservice Advokatfirma AS (heretter: Innkjøpsservice). I 2017 er 

det per november utbetalt kr 230 500 ekskl. mva. til selskapet. Det fremgår av avtalen som 

kommunen har inngått med nevnte firma at Innkjøpsservice skal ta ansvar for utlysning av alle 

rammeavtaler for kommunen i fire år fra undertegning av avtalen. Vår undersøkelse viser at nevnte 

firma også har gjennomført andre anskaffelser enn rammeavtaler på vegne av kommunen, herunder 

enkeltkjøp innen teknisk sektor (jf. kapittel 5.5). Avtalen med Innkjøpsservice er signert 14.12.2016, 

men inneholder en merknad om at «avtalen ble inngått i møte 2. juli 2014, men på grunn av en 

inkurie ikke underskrevet før dagens dato». Kommunen har opplyst at første anskaffelse fra 

Innkjøpsservice ble gjort i 2011, etter en utlysning på Doffin, men at det ikke er arkivert noen 

dokumentasjon for anskaffelsen. I 2014 ble avtalen forlenget i fire år uten at det ble gjennomført 

konkurranse om oppdraget, ifølge stabssjef i Bardu kommune. Det foreligger ikke 

anskaffelsesprotokoll. 

 

Revisors vurderinger 

De samlede utbetalinger til Innkjøpsservice Advokatfirma AS i årene 2014-2016 er over nasjonal 

terskelverdi (kr 500 000). Det er i tillegg utbetalt kr 230 500 ekskl. mva. i 201721. Rammeavtalen er 

inngått for fire år og utløper i 2018. Anskaffelsen av rammeavtalen skulle vært kunngjort i Doffin, 

men det ble ikke gjort. Bardu kommune har ikke gjennomført noen form for konkurranse om 

avtalen, og det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll. Revisors vurdering er som følge av dette at 

                                                 
20  Kr 199 300 i 2014, kr 205 625 i 2015 og kr 143 300 i 2016 (alle tall ekskl. mva.) 
21 Per november 

Revisjonskriterier 

 

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

 

• Gjennomføre konkurranse 

• 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 / valg av leverandør i henhold til regelverket  

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen, er skriftlig 

Jf. lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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kommunen ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre konkurranse, kunngjøre 

konkurranse i henhold til regelverket og benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. Revisjonskriteriene 

om å føre anskaffelsesprotokoll og å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig vurderes også som ikke oppfylt. 

 

5.2 Prosjekteringstjenester og bygge- og anleggsarbeid for oppføring av barnehage på 
Setermoen 

 

En av barnehagene i Bardu kommune, Bekkebo, ble totalskadet i brann sommeren 2011. Samtidig 

var det nødvendig å erstatte barnehagen Barnas Hus med nybygg på grunn av byggtekniske forhold, 

og kommunen manglet permanente barnehageplasser.22 Kommunestyret vedtok 28.3.2012, i sak 

12/12, å starte arbeidet med utbygging av barnehageplasser ved å bygge ny barnehage på Setermoen 

med inntil seks avdelinger. Av samme vedtak fremgår det at plan- og byggekomiteen fikk i oppdrag 

å utarbeide forprosjekt med midler fra godkjent investeringsbudsjett på inntil kr 0,5 millioner. Året 

etter, 23.10.2013, i sak 44/13, vedtok kommunestyret at ny barnehage skulle lokaliseres ved Barnas 

Hus23, og at barnehagen skulle bygges med fire avdelinger, med mulighet for å utvide til seks. I 

samme møte, i sak 46/13, vedtok kommunestyret å sette av en ramme på kr 37 millioner til 

fullfinansiering av barnehagen. Senere gjorde kommunestyret 17.12.2014, i sak 83/14, vedtak om 

tilleggsfinansiering slik at den totale rammen var på kr 48 950 000 inklusive mva. Av 

saksfremlegget fremgår det at totalrammen var kr 39 173 452 eksklusive mva., og at kommunen på 

dette tidspunktet hadde gjennomført anbudskonkurranse om bygging av barnehagen, der laveste 

tilbud var pålydende kr 35 743 452 ekskl. mva. 

 

Prosjektering 

Revisors funn 

Det fremgår av regnskapet til Bardu kommune at SWECO Norge AS fikk utbetalt kr 1 110 098 i 

2014, kr 27 108 i 2015 og kr 7 920 i 2016 i prosjektet ny barnehage Setermoen (alle tall ekskl. 

mva.). Konkurranse om prosjekteringsarbeidet ble kunngjort allerede i 2012, og det er dermed 

sannsynlig at det ble gjort utbetalinger til SWECO også før 2014 i prosjektet ny barnehage 

Setermoen. Revisor har imidlertid ikke gått lengre tilbake i regnskapet enn 2014. I april 2012 

kunngjorde kommunen åpen anbudskonkurranse i Doffin om planlegging og prosjektering av ny 

barnehage. Kommunen har i kunngjøringa klassifisert oppdraget som bygge- og anleggsarbeid og 

viser til FOA del I. Anslått verdi for oppdraget fremgår ikke av kunngjøringa. I 

konkurransegrunnlaget står det at «konkurransen omfatter utarbeidelse forprosjekt og 

detaljprosjektering samt gjennomføring av prosjektet til ferdigstillelse og etterkontroll». 

Konkurransegrunnlaget viser videre til at anskaffelsen omfattes av «FOA del I og III (under EØS-

terskelverdi)». Kvalifikasjonskrav oppgis å være skatte- og avgiftsattester, HMS-egenerklæring og 

sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. Tildelingskriterier er i konkurransegrunnlaget oppgitt å være 

personlig kompetanse (vektes 25 %), prosjektgjennomføring (vektes 25%) og total tilbudspris 

(vektes 50 %).  

 

Kommunen har lagt frem åpningsprotokoll, datert 30.4.12, som viser at fem leverandører ga tilbud 

på oppdraget. I et annet dokument, datert 10.5.12, har kommunen satt opp en tabell der «kriterier», 

«kvalifikasjonskrav» og «forbehold» er omtalt, i tillegg til tilbudspris. Revisor oppfatter av dette at 

kommunen vurderte oppfyllelse av kvalifikasjonskrav for alle tilbyderne. Av åpningsprotokollen 

fremgår det at SWECO hadde det laveste tilbudet (kr 1 199 945 ekskl. mva.), og Steinsvik 

                                                 
22 Jf. saksfremlegg til kommunestyresak 12/12, 28.3.2012. 
23 Barnehagen Barnas Hus ble revet når den nye barnehagen stod ferdig (2017). 
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Arkitektkontor AS det høyeste (kr 2 900 000 ekskl. mva.). Videre har kommunen i et dokument 

titulert «sammendrag og evaluering av innkomne tilbud på forprosjekt/prosjektering/gjennomføring 

Setermoen barnehage» rangert de ulike tilbyderne ut fra tildelingskriteriene, og kommet til at 

SWECO får høyeste samlede poengscore. Bardu kommune har også lagt frem meddelelsesbrev 

adressert til alle tilbydere, der det opplyses om at SWECO er valgt som leverandør, og der priser og 

rangering av de ulike tilbudene fremgår. 

 

Revisors vurderinger 

For å gjøre en konkret vurdering av anskaffelsen legger vi til grunn at anskaffelsen var en 

tjenesteanskaffelse som ut fra utbetalt beløp i perioden 2014-2016 skulle følge del I og II av 

forskriften.24 Bardu kommune kunngjorde konkurranse om prosjekteringa i Doffin, og etter revisors 

vurdering er derfor revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

overholdt. Kommunen ga imidlertid ulike opplysninger i kunngjøring og konkurransegrunnlag om 

hvilke deler av regelverket som gjaldt for anskaffelsen, henholdsvis kun del I og del I og III.  Dette 

innebærer at markedet ikke fikk entydig informasjon om hvilke regler som gjaldt for anskaffelsen. 

Kommunen opplyste heller ikke om anslått verdi for anskaffelsen, og disse to forholdene innebærer 

etter revisors vurdering at hensynet til forutberegnelighet ikke er fullt ut ivaretatt.  

 

Som følge av våre funn er revisors vurdering videre at Bardu kommunes anskaffelse var i tråd med 

revisjonskriteriene om å gjennomføre konkurranse, og å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. 

Kommunens konkurransegrunnlag inneholder opplysninger som forskriften krever, og kommunen 

vurderte hvorvidt kvalifikasjonskrav var oppfylt og benyttet tildelingskriteriene for evaluering av 

tilbud. Revisors vurdering er derfor at revisjonskriteriene om at kommunen må bruke 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i henhold til regelverket, er oppfylt. Det foreligger ikke en 

egen anskaffelsesprotokoll, men kommunens samlede dokumentasjon inneholder de opplysninger 

som forskriften krever av protokollen, med unntak av opplysninger om anskaffelsens anslåtte verdi. 

Vi vurderer derfor revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket som i 

stor grad oppfylt. Kommunen har lagt frem dokumentasjon som gir revisor innsikt i vurderinger 

som ble gjort underveis i anskaffelsen, men det foreligger ikke opplysninger om anslått verdi for 

anskaffelsen. Revisjonskriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig vurderes dermed som i stor grad oppfylt. 

 

 

Bygge- og anleggsarbeid 

Revisors funn: 

Regnskapet til Bardu kommune viser at det ble utbetalt kr 20 198 581 til Byggmester B. Andersen 

AS i 201525 og kr 18 273 028 i 2016 (begge tall ekskl. mva.) i prosjektet ny barnehage Setermoen.  

 

SWECO kunngjorde i juli 2014 på vegne av Bardu kommune konkurranse i Doffin om 

totalentreprise for bygging av barnehage på Setermoen. Oppdraget ble klassifisert som bygge- og 

anleggsarbeid, og det ble vist til FOA del I og II. Anskaffelsens anslåtte verdi oppgis verken i 

kunngjøringa eller konkurransegrunnlaget. Av kommunestyrets vedtak 23.10.2013 fremgår det at 

                                                 
24 Ettersom kunngjøringa ble gjort allerede i 2012 er det sannsynlig at det har påløpt utgifter i anskaffelsen også før 

2014, i så fall er det mulig at anskaffelsens totale verdi oversteg EØS-terskelverdi for tjenesteanskaffelser og dermed 

skulle fulgt del III av forskriften. 
25 Av regnskapet framgår det et det i tillegg er utbetalt kr 1 446 542 ekskl. mva. til Byggmester B. Andersen AS i 

2015, dette beløpet er ført på et eget prosjekt Var – hovedplan vann. Kommunen opplyser at man forut for byggestart 

bestemte seg for å flytte barnehagens beliggenhet, noe som medførte at vannledning måtte legges om. Kommunen 

besluttet da å oppgradere gammelt ledningsnett i området samtidig. Revisor tar til etterretning at kommunen mener 

dette må anses som et separat prosjekt, og har ikke gjort vurderinger av dette prosjektet (anskaffelsen) opp mot 

anskaffelsesregelverket.  
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totalrammen for prosjektet da var 37 millioner kroner inkl. mva., mens vedtaket 17.12.2014 viser at 

totalrammen var oppjustert til kr 48 950 000 inkl. mva., og kr 39 173 452 ekskl. mva.  

 

Bardu kommune har lagt frem en åpningsprotokoll som viser at det kom inn kun ett tilbud; fra 

Byggmester B. Andersen AS, pålydende kr 40 124 979 ekskl. mva. Kommunen valgte da å avlyse 

konkurransen og forkaste tilbudet, og begrunnet det med at konkurransen hadde vært mislykket 

ettersom man kun hadde fått inn ett tilbud, og at det dessuten var uegnet av økonomiske grunner. 

Avlysningen ble kunngjort i Doffin 4.9.2014, med henvisning til forskriftens § 2-1 annet ledd 

bokstav e26. Kommunen har også lagt frem et dokument som viser at SWECO, etter at tilbudsfristen 

var gått ut, rådførte seg med et advokatfirma om hvorvidt det var adgang til å avlyse konkurransen 

uten å bryte med regelverket. I dette dokumentet skriver SWECO at tilbudssum var forventet å være 

«langt under kr 35 mill». I avlysningen i Doffin opplyses det at Bardu kommune planlegger å 

invitere til konkurranse med forhandling uten ny kunngjøring. Kommunen har lagt frem for revisor 

to e-poster datert 30.9.2014 som viser at invitasjon til å gi tilbud ble sendt til fem ulike 

leverandører27, herunder Byggmester B. Andersen AS. I e-posten opplyses det at «dokumentene er 

tilsvarende tidligere konkurranse, dog med følgende endrede datoer for tilbudsinnlevering og 

ferdigstillelse av byggearbeidene (…)». Det foreligger åpningsprotokoll, ført av SWECO og datert 

29.10.14, som viser at alle de fem inviterte leverandørene leverte tilbud i «runde to». Protokollen 

inneholder informasjon om tilbudt pris samt hvorvidt tilbudene ble levert med følgeskriv og/eller 

forbehold, men gir ingen opplysninger om tilbudene eller konkurransegjennomføringa utover dette. 

Kommunen har også lagt frem et dokument som viser at oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier ble vurdert for alle tilbyderne. Laveste tilbud var kr 35 743 452, og høyeste kr 

40 578 500. Leverandøren som hadde det laveste tilbudet, Byggmester B. Andersen, var den samme 

som leverte det eneste tilbudet i den opprinnelige konkurransen som ble avlyst. Kommunen 

publiserte 20.11.2014 en intensjonskunngjøring i Doffin, der det ble orientert om at Byggmester B. 

Andersen AS var innstilt til å få kontrakt om prosjektering og utførelse av barnehage på Setermoen.  

 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll som inneholder alle opplysninger som forskriften krever 

for anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeid for ny barnehage Setermoen. 

 

Revisors vurderinger 

For vurderinger av kommunens anskaffelse av bygg- og anleggsarbeid fra Byggmester B. Andersen 

AS legger revisor til grunn kommunens anslag på kr 37 millioner, jf. ovenfor nevnte 

kommunestyrevedtak. Kommunen kunngjorde først konkurranse i Doffin slik som påkrevd for 

bygge- og anleggskontrakter over nasjonal terskelverdi. Forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1 

gir anvisning på tilfeller hvor oppdragsgiver har mulighet til å avlyse konkurranse.  

 

Hvorvidt kommunen etter avlysning kunne anskaffe kontrakten uten ny kunngjøring beror på 

vurdering av om forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (2) bokstav e er oppfylt. Bestemmelsen 

angir at kun del I av forskriften gjelder hvis det i en forutgående anbudskonkurranse eller 

konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet. 

Innkomne tilbud over budsjett har blitt akseptert av KOFA som begrunnelse for å avlyse 

konkurranse. Under forutsetning av at unntaksbestemmelsen fikk anvendelse slik som forutsatt av 

kommunen etter råd fra advokat, gjaldt forskriften del I. Revisor har ikke overprøvd vurderingen 

advokaten ga, og legger dermed til grunn at anskaffelse av bygge- og anleggsarbeid i dette prosjektet 

                                                 
26 FOA § 2-1 annet ledd bokstav e er en unntaksbestemmelse som angir at kun del I av forskriften gjelder dersom det i 

en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som 

foreligger ikke er egnet.  
27 De fem var Byggmester B. Andersen AS, PEAB Bjørn Bygg, Hamco Entreprenør AS, Nor-team og Storegga 

Entreprenør. 
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kunne gjøres ved å følge kun del I av forskriften. Revisors vurdering er at Bardu kommune ved å 

henvende seg til flere potensielle aktører og benytte en intensjonskunngjøring har overholdt 

anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse. 

 

Basert på revisors funn er vår vurdering at kommunen har oppfylt revisjonskriteriene om å bruke 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i henhold til regelverket.   

 

Kommunen har imidlertid ikke overholdt forskriftens krav om protokollføring. Som følge av dette 

vurderes revisjonskriteriene om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket og å sikre at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig, 

som ikke oppfylt.  

 

5.3 Prosjekteringstjenester og bygge- og anleggsarbeid for oppføring av Bekkebo 
avlastningssenter 

 

Kommunestyret i Bardu vedtok 17.9.2014, i sak 51/14, å bygge et felles bygg for avlastningssenter 

for barn og unge samt tilrettelagt bolig for en funksjonshemmet bruker. Brutto investeringsramme 

ble vedtatt til kr 19,7 millioner inkl. mva. Det fremgår av saksfremlegget at bygget skulle oppføres 

på den såkalte Bekkebo-tomta. 

 

Av regnskapet for Bardu kommune fremgår det at Rambøll Norge AS fikk utbetalt til sammen kr 

474 926 ekskl. mva. i prosjektet Bekkebo avlastningssenter i perioden 2015-201628. Videre viser 

regnskapet at Tromsbygg Entreprenør AS har fått utbetalt kr 16 802 182 ekskl. mva. i 2015 og 

201629 i prosjektet Bekkebo avlastningssenter.  

 

Planlegging og prosjektering 

Revisors funn 

Bardu kommune har lagt frem dokumentasjon som viser at Rambøll bistod kommunen med 

planlegging og prosjektering av Bekkebo avlastningssenter, og at Rambøll var i gang med arbeidet 

høsten 2014. Det ble ikke gjennomført noen form for konkurranse om planleggingen. Ifølge 

enhetsleder for teknisk skyldtes dette at «det var begrenset med timer til dette i begynnelsen av 

prosjektet». Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen. I 

konkurransegrunnlaget for hovedentreprisen (oppføring av bygget) beskrives prosjektets 

administrasjon. I denne beskrivelsen er Rambøll oppført som arkitekt, rådgivende ingeniør varme, 

ventilasjon og sanitær (VVS), og rådgivende ingeniør elektro. 

 

Revisors vurderinger 

For vurderinger av kommunens kjøp fra Rambøll AS i dette prosjektet legger vi til grunn utbetalt 

beløp, og dette var under nasjonal terskelverdi for tjenestekontrakter. Forskriftens del I gjaldt 

dermed for anskaffelsen. Det stilles få eksplisitte krav til hvordan anskaffelser skal foretas under del 

I av forskriften, men grunnleggende krav til blant annet konkurranse og etterprøvbarhet gjelder. 

Etter revisors vurdering har Bardu kommune ved kjøp av prosjekteringstjenester fra Rambøll ikke 

overholdt regelverkets grunnleggende krav om konkurranse og etterprøvbarhet.  

 

 

 

                                                 
28 Henholdsvis kr 329 775 i 2015 og kr 145 151 i 2016 (ekskl. mva.) 
29 Henholdsvis kr 3 295 007 i 2015 og kr 13 507 174 i 2016 (ekskl. mva.). 
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Bygge- og anleggsarbeid 

Revisors funn 

Rambøll kunngjorde 31.8.2015 i Doffin, på vegne av Bardu kommune, konkurranse om bygge- og 

anleggsarbeid/totalentreprise for oppføring av Bekkebo avlastningssenter. Kunngjøringa henviser 

til FOA del I og II, og anslått verdi for anskaffelsen oppgis å være mellom 10 og 20 millioner kroner 

ekskl. mva. I det tilhørende konkurransegrunnlaget angis det imidlertid at FOA del III gjelder for 

anskaffelsen. Anskaffelsesprosedyre oppgis å være åpen anbudskonkurranse, og det stilles en rekke 

kvalifikasjonskrav til tilbydere, herunder til deres kompetanse og økonomiske og finansielle stilling. 

I konkurransegrunnlaget angis det at tildeling skjer på grunnlag av laveste pris. Kommunen har lagt 

frem en åpningsprotokoll datert 29.9.2015, som viser at det kom inn fire tilbud i konkurransen. 

Videre foreligger det et dokument som viser «resultat av kontrollregning etter anbudsåpning». 

Dokumentet viser at laveste tilbudte pris er kr 14 498 680, og høyeste kr 17 810 751 ekskl. mva.  

Det opplyses at «det er foretatt gjennomgang av de produkter og løsninger som tilbys på de laveste 

tilbyderne, og begge tilfredsstiller kravene angitt i konkurransegrunnlaget». Videre står det at 

Tromsbygg Entreprenør AS er laveste tilbyder, og at Bardu kommune vil innby nevnte leverandør 

til kontraktsforhandlinger. Kommunen har også lagt frem et referat fra kontraktsforhandlingene30 

som ble ført med Tromsbygg Entreprenør AS, som blant annet viser hvilke underleverandører som 

skulle benyttes i entreprisen. Dokumentene knyttet til anbudsåpning, kontrollregning og 

kontraktsforhandlinger er signert av både sivilingeniør fra Rambøll og representant for Bardu 

kommune (byggherreombud).  

 

Revisors vurderinger 

Revisor legger til grunn at anskaffelsen var en bygge- og anleggskontrakt under EØS-terskelverdi, 

og at den da må vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. Ved å kunngjøre 

konkurranse i Doffin har kommunen etter revisors vurdering overholdt revisjonskriteriet om å 

kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Kommunen ga imidlertid ulike opplysninger i 

kunngjøring og konkurransegrunnlag om hvilke deler av regelverket som gjaldt for anskaffelsen, 

henholdsvis del II og del III.  Dette innebærer at markedet ikke fikk entydig informasjon om hvilke 

regler som gjaldt for anskaffelsen.  

 

Revisors vurderinger av kommunens anskaffelse er videre at revisjonskriteriene om å gjennomføre 

konkurranse, benytte tillatt anskaffelsesprosedyre og utarbeide konkurransegrunnlag som 

inneholder opplysninger som forskriften krever, er oppfylt. Kommunen har ikke lagt frem 

dokumentasjon som viser at det er gjort vurderinger av hvorvidt tilbyderne oppfyller 

kvalifikasjonskravene, og revisjonskriteriet om å benytte kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

vurderes som ikke oppfylt. Kommunen valgte tilbyderen med lavest pris etter kontrollregning, og 

revisjonskriteriet om å bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket vurderes som oppfylt.  
 

Bardu kommune har meddelt tilbyderne hvilken leverandør som tildeles kontrakt, og 

revisjonskriteriet om å meddele beslutning om kontraktstildeling vurderes som oppfylt. Det 

foreligger ikke en egen anskaffelsesprotokoll som viser alle vesentlige vurderinger og beslutninger 

gjennom prosessen, men kommunens samlede dokumentasjon inneholder alle opplysninger som 

kreves av anskaffelsesprotokollen, og vi vurderer derfor revisjonskriteriet om å føre protokoll som 

oppfylt. Kommunens samlede dokumentasjon gir revisor forståelse for vurderinger og beslutninger 

i prosessen, men det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har vurdert 

kvalifikasjonskravene hos tilbyderne. Som følge av dette vurderer vi revisjonskriteriet om å sikre at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen som i stor 

grad oppfylt. 

                                                 
30 Revisor oppfatter at det er mindre avklaringer som er gjort i kontraktsforhandlingene, og at det ikke er ført 

forhandlinger om kontrakt eller pris.  
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5.4 Rammeavtale om innleie av gravemaskiner med og uten fører 

 

Revisors funn 

Bardu kommune har opplyst til revisor at kommunen i 2014 inngikk fireårig rammeavtale med 

Bardu Maskin AS om innleie av maskiner og massetransport. Kommuneregnskapet for 2014, 2015 

og 2016 viser at Bardu kommune har utbetalt følgende til Bardu Maskin AS (alle tall ekskl. mva.): 

 

Bardu Maskin AS 2014 2015 2016 

Snøbrøytetjenester31 

 

Kr 806 387  Kr    855 218 Kr     857 627 

Øvrige utgifter 

drift/investering32 

Kr 260 667  Kr 2 697 378  Kr 4 965 018  

 

 

Innkjøpsservice Advokatene kunngjorde 3.6.2014 åpen anbudskonkurranse om rammeavtalen i 

Doffin. I kunngjøringa klassifiseres kontrakten som bygge- og anleggsarbeid, og det oppgis at det 

skal inngås parallelle rammeavtaler med maksimalt syv leverandører for en fireårsperiode. 

Oppdraget er delt inn i syv «delkontrakter» der det tas utgangspunkt i hvilken type maskin som 

ønskes leid. I konkurransegrunnlaget står det at stipulert samlet kontraktsverdi per år er kr 750 000 

ekskl. mva., totalt 3 millioner kroner over fire år. Konkurransegrunnlaget opplyser om at kommunen 

«ønsker tilbud på innleie av gravemaskiner med fører, traktorgraver med og uten fører, hjullaster 

med fører samt masseleveranse og transporttjenester». Det fremgår videre at arbeidene i hovedsak 

består av grøftegraving i forbindelse med rehabilitering og/eller nylegging av vann-, avløps og 

overvannsledninger samt noe veiopprustning. En rekke kvalifikasjonskrav er oppstilt, herunder krav 

til HMS, skatte- og avgiftsattester, og tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det angis dessuten at 

leverandøren som blir tildelt oppdraget er forpliktet til å betale kr 30 000 ekskl. mva. til 

Innkjøpsservice Advokatfirma AS, og at forbehold mot dette vil innebære at tilbudet blir avvist. 

Tildelingskriterier oppgis å være laveste pris ut fra prisskjemaet som er satt opp av oppdragsgiver. 

Bardu kommune har lagt frem anskaffelsesprotokoll, datert 13.9.2014. Ifølge protokollen ble ett 

tilbud – fra Sollid Entreprenør AS – avvist på grunn av at det kom inn etter tilbudsfristen. Bardu 

Maskin leverte det eneste tilbudet som kom inn før fristens utløp og ble derfor valgt som leverandør, 

ifølge protokollen. Av selve tilbudet fremgår det at Bardu Maskin skal samarbeide med de to 

leverandørene Mogaard Maskin og Transport AS og Aasvang Maskin om oppdraget. De tre 

leverandørene har signert en felles forpliktelseserklæring om samarbeid som inngår i tilbudet fra 

Bardu Maskin AS. Kommunen har lagt frem meddelelsesbrev (varsel om tildeling) som er adressert 

til Bardu Maskin AS, og meddelelsesbrev (varsel om avvisning) som er adressert til Sollid 

Entreprenør AS. 

 

Kommunen opplyste innledningsvis til revisor at Bardu Maskin er kontraktspart og kommunens 

kontaktpunkt for avtalen, og at alle utbetalinger under rammeavtalen har gått til Bardu Maskin, altså 

ikke direkte til de to andre leverandørene. Regnskapet til kommunen viser at det foruten betaling 

for snøbrøyting er gjort utbetalinger til Mogaard Maskin og Transport AS på til sammen kr 

1 306 280 ekskl. mva. i perioden 2014-2016.33  I samme periode er det gjort utbetalinger foruten 

                                                 
31 Enhetsleder for teknisk har opplyst at Bardu Maskin AS også er en av flere leverandører som har inngått 

rammeavtale med kommunen om snøbrøyting.  
32 Utgiftene er ført på en rekke ulike arter, herunder andre utgifter, vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg, kjøp av 

driftstjenester, materialer til vedlikehold bygninger og anlegg, byggentrepriser bygg og anlegg mv. Det er ikke mulig 

for revisor å identifisere hvilke enkeltutbetalinger som er gjort med henvisning til rammeavtalen om maskinleie. 
33 Disse utgiftene er ført på en rekke ulike arter, herunder vedlikeholdstjeneste veier-sommer, kjøp av driftstjenester, 

byggentrepriser bygg- og anlegg mv. 
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betaling for snøbrøyting til Aasvang Maskin på til sammen kr 408 848 ekskl. mva.34 Revisor har 

spurt kommunen om det – sett i lys av disse regnskapsopplysningene – er riktig at alle utbetalinger 

under rammeavtalen har gått til/via Bardu Maskin AS. Kommunen, ved enhetsleder teknisk, har 

svart at det kan være at noen utbetalinger i denne perioden, før kommunen fikk gode rutiner på 

plass, likevel har gått direkte til de to andre leverandørene.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor legger til grunn at anskaffelsen var en tjenestekontrakt jf. FOA § 2-4 (2), og ikke kontrakt 

om bygge- og anleggsarbeid. Anslått verdi var på kr 3 millioner ifølge konkurransegrunnlaget. Det 

er ikke mulig for revisor å fremskaffe sikre tall for å angi nøyaktig utbetalt beløp i 

rammeavtaleperioden35. Dette har imidlertid ikke betydning for hvilken del av forskriften 

anskaffelsen skal vurderes etter: anskaffelsens anslåtte verdi oversteg uansett EØS-terskelverdi for 

tjenestekontrakter, og del III av forskriften gjaldt. Tjenestekontrakter som overstiger EØS-

terskelverdi skal kunngjøres både nasjonalt (Doffin) og i EØS-området (TED-databasen), men 

Bardu kommune kunngjorde kun i Doffin. Som følge av dette vurderer vi at kommunen ikke har 

kunngjort konkurranse i henhold til regelverket.  

 

Åpen anbudskonkurranse er tillatt prosedyre både under del II og del III av forskriften, og vi 

vurderer at kommunen har oppfylt revisjonskriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. 

Revisjonskriteriene om å utarbeide konkurransegrunnlag med opplysninger som forskriften krever 

vurderes også som oppfylt. Kommunen har ikke lagt frem dokumentasjon som viser at 

kvalifikasjonskravene er vurdert, og vi vurderer derfor revisjonskriteriet om å benytte 

kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket som ikke oppfylt. Kontrakten ble tildelt den eneste 

gjenstående tilbyderen etter at Sollid Entreprenør ble avvist, og det er ikke relevant å vurdere om 

kommunen har brukt tildelingskriteriene riktig. Revisjonskriteriet om å meddele kontraktstildeling 

vurderes som oppfylt, det samme gjør revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll. 

Kommunen har lagt frem dokumentasjon som viser hvilke vurderinger som er gjort underveis i 

prosessen, men det foreligger ikke dokumentasjon for at kvalifikasjonskravene er vurdert. Som 

følge av dette vurderer vi revisjonskriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig, som i stor grad oppfylt.  

 

5.5 Kjøp av branndører til Barduheimen 

 

Revisors funn 

Regnskapet til Bardu kommune viser at det ble utbetalt til sammen kr 1 047 629 ekskl. mva. til 

selskapet Sollid Entreprenør AS i 2016, hvorav kr 632 248 er ført på prosjektet «ombygging 

Barduheimen». Kommunen har opplyst til revisor at sistnevnte beløp gjelder utskifting av 

branndører på Barduheimen. 

 

Kommunen kjøpte i 2016 inn nye branndører til sykehjemmet Barduheimen. Utskiftingen av dører 

var en del av prosjektet «ombygging Barduheimen». Innkjøpsservice Advokatene kunngjorde åpen 

anbudskonkurranse om anskaffelsen i Doffin 31.3.2016, på vegne av Bardu kommune. I 

kunngjøringa er kontrakten klassifisert som bygge- og anleggsarbeid, og det vises til FOA del I og 

                                                 
34 Utbetalingene til Aasvang Maskin er også ført på en rekke ulike arter, herunder kjøp/leie og leasing 

anleggsmaskiner, vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg, vedlikehold/service transportmidler/maskiner, kjøp av 

driftstjenester mv. 
35 Dette skyldes at det også kan være gjort utbetalinger til Bardu Maskin som ikke knytter seg til den inngåtte 

rammeavtalen, samt at det hefter usikkerhet ved hvorvidt utbetalinger til de to andre leverandørene har gått via Bardu 

Maskin.   
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II. Av tilhørende konkurransegrunnlag fremgår det at anskaffelsen gjelder kjøp av branndører, samt 

fjerning av gamle og montering av nye. Anskaffelsens totale verdi anslås til kr 800 000 ekskl. mva. 

Det stilles videre krav om firma- og skatteattester, HMS-egenerklæring, regnskap for siste år og 

dessuten krav om erfaring fra tilsvarende oppdrag. Tildelingskriterium er laveste pris, ifølge 

kunngjøringa. I kunngjøringa opplyses det at «Bardu kommune har engasjert ekstern konsulent for 

utarbeiding av konkurransegrunnlaget», og at Rolf Berg ved Innkjøpsservice Advokatene er 

kontaktpunkt for anskaffelsen. I tillegg oppgis det at en ansatt i Bardu kommune er kontaktpunkt 

for en planlagt befaring. Kommunen har lagt frem anskaffelsesprotokoll, ført av Innkjøpsservice 

Advokatene ved Rolf Berg. I protokollen opplyses det om at Sollid Entreprenør AS som eneste 

tilbyder i konkurransen velges som leverandør. Det foreligger ikke dokumentasjon som viser at 

kommunen har evaluert kvalifikasjonskravene.  

 

Revisor har spurt enhetsleder for teknisk om hun har noen relasjon til den valgte leverandøren, og i 

så fall hvordan kommunen har håndtert dette i forbindelse med anskaffelsene som er gjort fra Sollid 

Entreprenør AS. Ifølge proff.no36 eier enhetsleder for teknisk i Bardu kommune 12,5 % av selskapet 

Sollid Entreprenør AS. Dette medfører ifølge enhetsleder ikke riktighet; hun opplyser til revisor at 

hun solgte seg ut av selskapet i 2012, i forbindelse med at hun tiltrådte som enhetsleder i kommunen. 

Hennes bror er også oppført med eierandel i selskapet. Enhetsleder har videre opplyst at hun har 

hatt dialog med rådmannen vedrørende sin habilitet overfor Sollid Entreprenør AS, og at hun har 

meldt inn til rådmannen at hun ikke kan ha befatning med anskaffelser som involverer nevnte 

leverandør. Det foreligger ikke skriftliggjorte vurderinger vedrørende enhetslederens habilitet 

overfor Sollid Entreprenør AS. Beløpet som er ført på «ombygging Barduheimen» og utbetalt til 

Sollid Entreprenør AS for utskifting av branndører (kr 632 248) utgjør det største enkeltbeløpet som 

er utbetalt til denne leverandøren i perioden 2014-2016. Som det fremgår av forutgående avsnitt har 

kommunen dokumentert at den satte ut gjennomføring av anskaffelsen av branndører til 

Barduheimen til det eksterne firmaet Innkjøpsservice Advokatfirma AS. 

 

Revisors vurderinger 

Kontrakten gjelder varekjøp (branndører), med tilhørende monteringsarbeider. Ifølge FOA § 2-4 (1) 

skal en kontrakt som gjelder varer, og som i tilknytning til dette omfatter monterings- og 

installasjonsarbeid, betraktes som en varekontrakt. Etter revisors vurdering må Bardu kommunes 

kjøp av branndører følgelig anses som en varekontrakt, og ikke en bygge- og anleggskontrakt. 

Klassifisering av hvilken type kontrakt en anskaffelse utgjør har betydning for hvilke terskelverdier 

og hvilken del av regelverket som gjelder. I dette tilfellet får det ikke betydning, ettersom anslått 

verdi er over nasjonal terskelverdi, men under EØS-terskelverdi, for både varekontrakter og bygge- 

og anleggskontrakter.  

 

Forskriftens del I og II gjaldt for anskaffelsen, og vi vurderer revisjonskriteriene om å gjennomføre 

og kunngjøre konkurranse om anskaffelsen, samt å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre, som 

oppfylt. 

 

Videre vurderer vi revisjonskriteriet om å utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder 

opplysninger som forskriften krever, som oppfylt. Som følge av at revisor ikke har mottatt 

dokumentasjon som viser at kommunen/ Innkjøpsservice Advokatene har vurdert 

kvalifikasjonskravene til tilbyderen vurderes dette revisjonskriteriet som ikke oppfylt. Kommunen 

fikk bare ett tilbud, og det er ikke relevant å vurdere revisjonskriteriet om å benytte tildelingskriterier 

i henhold til regelverket. Kommunen har lagt frem et meddelelsesbrev som er adressert til Sollid 

                                                 
36 Proff.no er offisiell distributør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene. Det oppgis på nettsiden at 

regnskapstall, rolleinformasjon og aksjonærdata oppdateres på bakgrunn av godkjente årsregnskap i 

Brønnøysundregistrene. 
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Entreprenør AS, og revisjonskriteriet om å meddele kontraktstildeling vurderes som oppfylt. Videre 

vurderes revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket som oppfylt. 

Kommunen har lagt frem dokumentasjon som gir revisor forståelse for hvordan anskaffelsen er 

gjennomført, men det foreligger ikke dokumentasjon som viser at kvalifikasjonskravene er vurdert 

for tilbyderen. Vi vurderer revisjonskriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen som i stor grad oppfylt. 

 

På grunn av likelydende navn på valgte leverandør og enhetsleder i kommunen fant revisor det 

relevant å kartlegge hvorvidt det forelå en familiær tilknytning. Dette fordi forskrift om offentlige 

anskaffelser inneholder en bestemmelse som angir at forvaltningslovens regler om habilitet gjelder 

ved gjennomføring av innkjøp. Ettersom kommunen fikk ekstern part til å gjennomføre kjøpet av 

branndører kan ikke revisor se at det hefter habilitetsproblematikk ved denne anskaffelsen. Revisor 

har ingen opplysninger som tilsier annet enn at anskaffelsen ble forestått av habile saksbehandlere. 

Anskaffelsesregelverkets krav om etterprøvbarhet tilsier etter revisors vurdering at Bardu kommune 

burde ha skriftliggjort vurderingen av enhetslederens habilitet overfor leverandøren Sollid 

Entreprenør AS. 

 

5.6 Kjøp av helse- og omsorgstjenester fra Bo og Bistand AS 

 

Revisors funn 

Bardu kommune utbetalte til sammen kr 14 454 03537 til selskapet Bo og Bistand AS for kjøp av 

helse- og omsorgstjenester i 2014 og 2015. Revisor har bedt kommunen legge frem 

konkurransedokumenter samt inngåtte kontrakter som ligger til grunn for utbetalingene, og har 

mottatt to kontrakter. Den ene kontrakten hadde varighet fra 1.8.11 – 31.7.15 og verdi på cirka 2,2 

millioner kroner per år. Den andre hadde varighet fra 15.9.11 – 15.9.15, også denne med verdi på 

cirka 2,2 millioner kroner per år. Kommunen har for øvrig lagt frem en rekke dokumenter som 

vedrører anskaffelser av helse- og omsorgstjenester i perioden 2010- 2015, men det fremstår som 

uklart hvilken dokumentasjon som gjelder hvilken anskaffelse. Revisor har bedt kommunen 

oversende selve kunngjøringene og anskaffelsesprotokollene for tildelingene av de to kontraktene 

som er oversendt (inngått med Bo og Bistand AS), men har ikke mottatt slik dokumentasjon.  

 

Revisors vurderinger 

Etter forskrift om offentlige anskaffelser (2006) er helse- og sosialtjenester en såkalt uprioritert 

tjeneste (jf. vedlegg 6 til forskriften)38. Ifølge forskriften § 2-1 (5) skal kontrakter som gjelder 

uprioriterte tjenester, jf. vedlegg 6, følge reglene i forskriften del I og II selv om den anslåtte verdi 

overstiger EØS-terskelverdiene angitt i § 2-2 (kr 1,6 millioner for tjenestekontrakter)39. Anskaffelser 

av helse- og omsorgstjenester har enkelte særtrekk, blant annet ved at bruker skal medvirke i 

prosessen. Revisor har ikke undersøkt hvordan kommunen har håndtert disse sidene ved 

anskaffelsen, men kun etterspurt kunngjøringer, anskaffelsesprotokoller og inngåtte kontrakter. 

Dokumentasjonen som kommunen har oversendt indikerer at det har vært gjennomført konkurranse 

om kontraktene som er inngått. Ettersom det ikke er mulig for revisor å etablere tidslinje og avklare 

hvilken dokumentasjon som tilhører hvilken anskaffelse, er det ikke mulig å gjøre vurdering av 

                                                 
37 Henholdsvis kr 7 523 050 i 2014 og kr 6 930 985 i 2015. 
38 CPV kodene 79611000-0, og 85000000-9 til 85323000-9 (unntatt 85321000-5 og 85322000-2). Ved endringer i 

anskaffelsesregelverket f.o.m. 1.1.2017 ble skillet opphevet, og det er også egne bestemmelser om kjøp av helse- og 

omsorgstjenester. 
39 Verdiene angitt i § 2-2 er de såkalte EØS-terskelverdiene, og anskaffelse av tjenester som overstiger EØS-

terskelverdier skal som hovedregel gjøres etter forskriften del I og del III. 
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anskaffelsene opp mot anskaffelsesregelverket. Som følge av dette er revisors vurdering at Bardu 

kommune ikke har overholdt regelverkets krav til etterprøvbarhet. 

 

5.7 Kjøp av helse- og omsorgstjenester fra TBO Helse AS 

 

Revisors funn 

Regnskapet til Bardu kommune viser at det ble utbetalt til sammen kr 7 312 500 til selskapet TBO 

Helse AS i perioden 2014-2016.40 Kommunen har lagt frem dokumentasjon som viser at den i 2012 

inngikk fireårig kontrakt med TBO Helse AS om kjøp av omsorgstjenester. Innkjøpsservice 

Advokatfirma publiserte 25.5.2012 på vegne av kommunen kunngjøring om konkurranse om 

omsorgstjenester i Doffin, med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. 

Anskaffelsesprosedyre ble i kunngjøringa oppgitt å være konkurranse med forhandling, og det ble 

opplyst at oppdragsgiver ville invitere inntil tre leverandører som «best oppfyller 

kvalifikasjonskravene» til å inngi tilbud. I tilknytning til kunngjøringa forelå det et 

kvalifikasjonsgrunnlag som inneholdt noe nærmere informasjon om omsorgstilbudet som skulle 

anskaffes samt hvilke kvalifikasjonskrav som tilbydere måtte dokumentere å oppfylle. I 

kunngjøringa ble anskaffelsens totalverdi anslått til mellom 6 og 8 millioner kroner, og kontraktens 

varighet ble angitt til 48 måneder. Det fremgår av åpningsprotokollen for anskaffelsen at fire 

leverandører leverte tilbud for å kvalifisere seg til å delta i konkurransen; Mestrings- og 

læringssenteret AS, Tranøy Bo og Omsorg AS (TBO Helse AS), Borg Omsorg Helse AS og Aleris 

Ungplan & BOI AS. Bardu kommune har videre lagt frem korrespondanse som viser at TBO Helse 

AS ble informert om at de gikk videre i konkurransen, mens de øvrige tre tilbyderne ble orientert 

om at de ble avvist på grunn av at de ikke hadde dokumentert at de oppfylte kvalifikasjonskravene41. 

Kommunens fremlagte dokumentasjon for anskaffelsen inneholder ingen klager fra de avviste 

tilbyderne. TBO Helse AS ble vurdert til å være eneste kvalifiserte tilbyder og fikk tilsendt et 

konkurransegrunnlag som inneholdt ytterligere opplysninger om bruker og behovet som skulle 

dekkes gjennom anskaffelsen. Videre viser dokumentasjonen at det ble gjennomført et 

forhandlingsmøte mellom Bardu kommune og TBO Helse AS, og at leverandøren deretter leverte 

et «revidert tilbud». Inngått avtale viser at kontraktens varighet var 15.9.12 – 14.9.16, og at avtalt 

pris var kr 225 000 per måned. Kommunen har ikke lagt frem anskaffelsesprotokoll.  

  

Revisors vurderinger 

Revisor legger til grunn at del I og II av forskriften gjaldt for anskaffelsen, jf. omtale under revisors 

vurderinger i kapittel 5.6. Som følge av revisors funn vurderer vi at Bardu kommune har oppfylt 

revisjonskriteriene om å gjennomføre konkurranse, kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

og benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. Vi vurderer også at revisjonskriteriet om å utforme 

konkurransegrunnlag er oppfylt. Det fremgår av dokumentasjonen at kommunen har vurdert 

tilbydernes kvalifikasjonskrav, og vi vurderer også revisjonskriteriet om at kommunen må bruke 

kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket som oppfylt. Kommunen stod igjen med kun én tilbyder, 

og det er derfor ikke relevant å vurdere revisjonskriteriet om å bruke tildelingskriterier i henhold til 

regelverket. Det foreligger ikke en egen anskaffelsesprotokoll, men kommunens samlede 

dokumentasjon inneholder alle opplysninger som kreves av protokollen, og vi vurderer dermed 

revisjonskriteriet om å føre protokoll i henhold til regelverket som oppfylt. Vi vurderer også 

revisjonskriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringa av konkurransen er skriftlig, som oppfylt.  

                                                 
40 Henholdsvis kr 2 700 000 i 2014, kr 2 700 000 i 2015 og kr 1 912 500 i 2016. 
41 Av brevene til de tre ulike tilbyderne fremgår det hvilken dokumentasjon som mangler, for alle tre er det manglende 

autorisasjon og/eller dokumentert arbeidserfaring og/eller CV som mangler for tilbudt personell. 
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5.8 Kjøp av medisinsk forbruksmateriell 

 

Revisors funn 

I perioden 2014-2016 ble det ifølge kommunens regnskap utbetalt kr 4 712 406 ekskl. mva. for kjøp 

av medisinsk forbruksmateriell. Kjøpene er gjort fra en rekke ulike leverandører; Maskegruppen AS 

har fått utbetalt kr 2 913 370 i perioden, Apotek 1 Bardu har fått utbetalinger på til sammen kr 

1 277 275, og Helseservice Engros AS har fått utbetalt kr 800 129 (alle tall ekskl. mva.)  

 

Kommunen opplyser til revisor at den tidligere har hatt innkjøpsavtale med Maskegruppen, men at 

det per i dag ikke foreligger avtale med noen leverandører for kjøp av medisinsk forbruksmateriell. 

Revisor har bedt kommunen legge frem avtalen den hadde med Maskegruppen dersom den har vært 

gjeldende i deler av perioden 2014 – 2016, men kommunen har ikke lagt frem avtalen eller besvart 

spørsmål om når kontrakten utløp. Det opplyses fra enhetsleder for helse- omsorg og barnevern at 

enheten planlegger en gjennomgang høsten 2017 for å samordne og gjennomføre anbudsprosess på 

medisinsk forbruksmateriell.  

 

Revisors vurderinger 

Av ovennevnte funn forstår vi at Bardu kommunes innkjøp av medisinsk forbruksmateriell over 

flere år er gjort uten at det har grunnlag i gjennomført konkurranse. Etter revisors vurdering har 

Bardu kommune ved kjøp av medisinsk forbruksmateriell i årene 2014-2016 ikke overholdt 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse, jf. FOA § 3-1(1).  

 

5.9 Kjøp av varer og tjenester innen IT fra Atea AS  

 

Revisors funn 

Regnskapet til Bardu kommune viser utbetalinger til IT-selskapet Atea AS på til sammen kr 3 655 

588 ekskl. mva.42 i perioden 2014-2016. Kjøpene er ført på en rekke arter, herunder 

datamaskiner/datautstyr og datarekvisita, andre konsulenttjenester, dataprogrammer - lisenser, 

innkjøp og oppgradering og datalisenser/dataprogramvare.  

 

Kommunen har opplyst til revisor at det ikke er inngått noen avtale med Atea. Enkeltstående 

varekjøp (utstyr/maskinvare) med verdi over kr 100 000 har vært gjenstand for konkurranse ved at 

minst tre leverandører er forespurt om å gi tilbud, ifølge kommunen. Atea har imidlertid ikke 

vunnet/levert noen enkeltkjøp til verdi over 100 000 kroner i perioden 2014-2016, ifølge 

kommunen. Videre opplyser kommunen at lisenser med årlig fornyelse, for eksempel fra Microsoft, 

administreres for kommunen av Atea, og faktureres av Atea.  

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn viser at Bardu kommune over flere år har kjøpt både varer og tjenester fra 

leverandøren Atea uten at det har grunnlag i en (eller flere) gjennomførte konkurranser.  Som følge 

av dette vurderer revisor at kommunen ved kjøp fra Atea AS i perioden 2014-2016 ikke har 

overholdt anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse, jf. FOA § 3-1(1). 

 

 

                                                 
42 Henholdsvis kr 1 781 864 i 2014, kr 1 034 113 i 2015 og kr 691 682 i 2016. 
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5.10 Konklusjon 

 

Revisor har undersøkt ni anskaffelser fra perioden 2014-2016. Blant disse var det to 

investeringsprosjekter som bestod av to anskaffelser hver; henholdsvis prosjektering og bygge- og 

anleggsarbeid. Bardu kommune har lagt frem forholdsvis fyldig dokumentasjon for de fleste av 

anskaffelsene.  

 

Anskaffelsen av helse- og omsorgstjenester fra TBO Helse AS ble kunngjort i henhold til 

regelverket, og kommunen ivaretok konkurranse- og etterprøvbarhetskravet. 

 

Anskaffelsen av branndører til Barduheimen ble i all hovedsak gjennomført i tråd med de 

revisjonskriterier vi har utledet fra regelverket.  

 

I prosjektet ny barnehage Setermoen ble både prosjekteringsarbeidet og bygge- og anleggsarbeidet 

kunngjort i henhold til regelverket, men vi fant at kravene til etterprøvbarhet ikke var fullt ut oppfylt. 

 

I én anskaffelse, rammeavtale om innleie av gravemaskiner, ble det kunngjort konkurranse kun i 

Doffin, og ikke i TED-databasen, slik det i henhold til regelverket skulle vært. 

 

I prosjektet Bekkebo avlastningssenter ble bygge- og anleggsarbeidet konkurranseutsatt i henhold 

til regelverkets krav, mens prosjekteringsarbeidet ikke var gjenstand for noen form for konkurranse. 

 

I fire av anskaffelsene fant vi at kommunen ikke hadde overholdt regelverkets grunnleggende 

konkurransekrav. Det gjaldt nevnte kjøp av prosjekteringstjenester for Bekkebo avlastningssenter, 

og kjøp av konsulenttjenester fra Innkjøpsservice Advokatfirma, kjøp av medisinsk 

forbruksmateriell og kjøp av IT-varer og -tjenester. I disse anskaffelsene gjennomførte kommunen 

ikke noen form for konkurranse.  

 

For en av de undersøkte anskaffelsene – kjøp av helse- og omsorgstjenester fra Bo og Bistand AS – 

var det ikke mulig å gjøre en fullstendig vurdering av anskaffelsen opp mot anskaffelsesregelverket.  

 

Vår samlede konklusjon er at Bardu kommune i flere av de undersøkte anskaffelsene ikke har 

overholdt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket.  
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6 HØRING 

KomRev NORD sendte rapporten på høring til Bardu kommune ved rådmannen 15. november 2017, 

og mottok høringssvar fra kommunen 29. november 2017. Rådmannens høringsuttalelse følger i sin 

helhet under.  
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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 oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 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 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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