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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Dyrøy 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 Dyrøy 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. 
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Dyrøy kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Kontrollutvalgets formål med prosjekter har vært 

å få kartlagt hvorvidt kommunen i perioden 2016-2017 har overholdt sentralt regelverk på området 

for offentlige anskaffelser.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstilling: 

  

Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017?  

 

Dyrøy 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.  

 

For å besvare problemstillingen har revisor undersøkt syv anskaffelser. Vi har også sett nærmere på 

utbetalinger som kommunen har gjort til leverandørene Svendsen Maskin AS, Nordhaug Maskin 

AS og Vidar Karlsen i den undersøkte perioden. Basert på de syv undersøkte anskaffelsene er 

revisors samlede konklusjon at Dyrøy kommune til dels har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. Forekomsten av og alvorlighetsgraden i avdekkede avvik varierer de syv 

anskaffelsene imellom. I én av anskaffelsene har revisor ikke funnet noen avvik fra gjeldende 

regelverk. Vi viser for øvrig til følgende vurderinger hva angår de seks øvrige anskaffelsene: 

 

Vegvedlikehold 2016 

• Konkurransen er ikke kunngjort i TED-databasen, og revisors vurdering er dermed at 

konkurransen ikke er kunngjort i henhold til regelverket. Dyrøy kommune har derfor heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 

• Konkurransegrunnlaget inneholder ikke en henvisning til kunngjøringen, og revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet 

om å utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever.  

• Det finnes ikke dokumentasjon på at tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling. Revisors vurdering er at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet om å 

meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. På bakgrunn av dette 

funnet er revisors vurdering også at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt 

kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring 

av anskaffelsen er skriftlig. 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke protokollførers navn. Den inneholder etter revisors 

syn heller ikke beskrivelser av alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune i noen grad har 

oppfylt kriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket.  

 

 

Vegvedlikehold 2017 

• Konkurransen er ikke kunngjort i TED-databasen, og revisors vurdering er dermed at 

konkurransen ikke er kunngjort i henhold til regelverket. Dyrøy kommune har derfor heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 
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Utbygging av SD-anlegg 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder etter revisors syn ikke beskrivelser av alle vesentlige 

forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Revisors vurdering er 

derfor at Dyrøy kommune i noen grad har ført anskaffelsesprotokoll i henhold til 

regelverket. 

 

Ombygging av omsorgssenter 

• Revisor har ikke fått oversendt dokumentasjon som kan belyse anskaffelsesprosessen. 

Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at 

vurdering og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er 

skriftlig.  

 

Renseanlegg basseng  

• Anskaffelsen fremstår, på bakgrunn av den dokumentasjonen og informasjonen som 

foreligger fra kommunen, som en ulovlig direkteanskaffelse i strid med gjeldende regelverk. 

Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune ikke har overholdt kriteriet om å 

gjennomføre konkurranse om anskaffelsen. 

 

Bygging av høydebasseng 

• Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke protokollførers navn. Revisors vurdering er derfor 

at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 

 

 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjon i rapporten anbefaler revisor at Dyrøy kommune 

iverksetter tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.  
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1 INNLEDNING 

 

KomRev NORD leverte i august 2017 til kontrollutvalget i Dyrøy kommune en 

forvaltningsrevisjonsrapport rettet mot Dyrøy kommunes anskaffelser i perioden 2014-2015. 

Rapporten viste at Dyrøy kommune i fire av ni undersøkte anskaffelser ikke hadde overholdt 

sentrale krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget behandlet rapporten i 

møte 29.8.2017 og vedtok å oversende den til kommunestyret for behandling. I møte 12.10.2017 

vedtok kommunestyret i Dyrøy å be kontrollutvalget om å «foreta forvaltningsrevisjon for innkjøp 

i årene 2016 og 2017, med bakgrunn i funnene fra forvaltningsrevisjon for årene 2014 og 2015, 

samt dom i klageorganet for offentlige anskaffelser.» Kontrollutvalget vedtok overordnet 

prosjektskisse fra revisor i møte 22.11.2017 under sak 22/17.  

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er å få foretatt en undersøkelse og vurdering 

av kommunens anskaffelser opp mot gjeldende anskaffelsesregelverk for å kartlegge hvorvidt 

kommunen i perioden 2016-2017 har overholdt sentralt regelverk på området for offentlige 

anskaffelser.   

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling  

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling formulerte vi følgende problemstilling for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet:  

 

Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017? 

2.2 Kilder for revisjonskriterier  

For å besvare problemstillingen må vi utlede revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer 

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

 

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesloven) og Forskrift 12. 

august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesforskriften) gjelder ved 

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

anleggsarbeider.1 Nevnte regelverk trådte i kraft 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette 

tidspunkt gjelder Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (heretter LOA) og Forskrift 7. 

april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (heretter FOA).2 Før 1. januar 2017 var altså Dyrøy 

kommune forpliktet til å følge reglene i LOA og FOA, mens anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften gjelder for anskaffelser iverksatt fra og med dette tidspunkt.3  

 

                                                 
1 Anskaffelsesloven § 2 første og annet ledd jf. anskaffelsesforskriften §§ 1-1 og 1-2.   
2 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3.  
3 En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiver 

har sendt ut forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en 

planlagt anskaffelse, jf. Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 1.  
3 Forsyningsforskriften § 1-2 (2) jf. § 4-1 bokstav a. 
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Reglene om offentlige anskaffelser 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. 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 hvordan kommunen skal gå fram ved kjøp følger av 

forskriftene om offentlige anskaffelser, og det er derfor primært forskriftene brukerne av regelverket 

må forholde seg til. 

 

I det følgende gis en redegjørelse for konkrete krav og bestemmelser i anskaffelsesreglementet. I 

fremstillingen tar vi utgangspunkt i gjeldende lov og forskrift; anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften. Avvik mellom gjeldende regelverk og regelverket som gjaldt frem til 1. 

januar 2017, utdyper vi fortløpende. Der det ikke har skjedd realitetsendringer, vil henvisningene til 

det eldre regelverket følge av fotnoter.  

 

2.3 Utledning av revisjonskriterier 

2.3.1 Innledende om terskelverdier og forskriftens oppbygging 

Anskaffelsesforskriften er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken del av 

forskriften som kommer til anvendelse, jf. §§ 5-1, 5-2 og 5-3. Forskriftens system innebærer at 

oppdragsgiver må beregne anskaffelsens verdi. Reglene om dette finnes i anskaffelsesforskriften § 

5-4.4 Anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp 

oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.5 

Beregningen skal være forsvarlig på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever 

kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen.6 Oppdragsgiver skal 

ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriften kommer til anvendelse.7    

 

Ved vedtakelsen av anskaffelsesloven ble den nasjonale terskelverdien endret fra kr 500 000 til kr 

1,1 millioner. I tabell 1 og tabell 2 nedenfor viser vi den nasjonale terskelverdi og EØS-terskelverdi 

henholdsvis før og etter 1. januar 2017 samt hvilke deler av regelverket som gjelder for anskaffelser 

som ligger over og under terskelverdiene. EØS-terskelverdi blir justert annen hvert år. I våre 

vurderinger av det enkelte tilfelle legger vi til grunn de terskelverdiene som var gjeldende på det 

tidspunkt anskaffelsen ble iverksatt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 FOA § 2-3. 
5 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (1) og FOA § 2-3 (1).  
6 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (2) og FOA § 2-3 (2).  
7 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (4) og FOA § 2-3 (3).  
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Tabell 1: Oversikt terskelverdier og regelverk for anskaffelser iverksatt i 2016 eller tidligere   

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket fra og med 

1.7.2015, jf. FOA § 1-3 (2) 

bokstav l 

 

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 

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 

 
Tabell 2: Oversikt terskelverdier og regelverk for undersøkte anskaffelser iverksatt fra og med 1. januar 2017  

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket, jf. 

anskaffelsesforskriften § 1-1 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 1,1 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften 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.)  

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del III 

Doffin og TED 

 

2.3.2 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del I   

Del I av forskriften gjelder for alle anskaffelser med verdi som er lik eller overstiger kr 100 000 eks. 

mva. Det er imidlertid bare anskaffelser under kr 1,1 mill. som kan følge kun del I dersom 

anskaffelsen er iverksatt etter 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette tidspunkt, er det 

bare anskaffelser under kr 500 000 som kan følge kun del I. 

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

ikke dette nærmere.  
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Det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun 

del I av forskriften gjelder. Det er f. eks ingen krav til kunngjøring, og oppdragsgiver har betydelig 

fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres. Oppdragsgiver plikter 

imidlertid å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. anskaffelsesloven § 4.9 Innholdet i 

prinsippene er nærmere presisert i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 51 L (2015-2016) s. 81-82. 

 

Det grunnleggende 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. Prinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et 

rimelig antall leverandører. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har uttalt at oppdragsgiver som 

hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men dette kan ikke gjelde absolutt.10 Hvor langt 

denne plikten strekker seg må vurderes konkret, og forholdsmessighetsprinsippet vil være 

avgjørende.  

 

Oppdragsgiver plikter å likebehandle leverandører. Dette innebærer at alle potensielle leverandører 

skal gis samme muligheter og at oppdragsgiver ikke kan diskriminere eller forfordele leverandører 

på grunnlag av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Prinsippet er til hinder for både direkte og 

indirekte forskjellsbehandling. 

 

Forutberegnelighetsprinsippet innebærer for anskaffelser etter forskriftens del I, at oppdragsgivers 

angivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres er bindende. Oppdragsgiver må gi 

informasjon til leverandørene om hva som skal anskaffes, hvilke kriterier som ligger til grunn for 

valget av leverandør og hvordan konkurransen skal gjennomføres.   

 

Kravet om etterprøvbarhet henger tett sammen med prinsippet om forutberegnelighet. 

Oppdragsgiver må sørge for at viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen begrunnes og 

dokumenteres. For anskaffelser som kun skal følge forskriftens del I, plikter oppdragsgiver å føre 

anskaffelsesprotokoll. Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.11 Vesentlige forhold kan f. eks 

være vurderinger og beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, tildeling av kontrakt 

og avlysning av konkurransen.  

 

Forholdsmessighetsprinsippet regulerer gjennomslagskraften til de øvrige prinsippene. Plikter og 

rettigheter som utledes av andre prinsipper, må tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. 

Jo mindre og enklere en anskaffelse er, jo mindre vidtrekkende prosedyrekrav kan utledes av de 

øvrige prinsippene. På den annen side innebærer forholdsmessighetsprinsippet at de krav som 

oppdragsgiver stiller til leverandørene, må stå i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver skal ikke 

stille strengere krav enn det som er nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. 

 

2.3.3 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del II og del III 

Anskaffelsesforskriften gir utførlige regler for anskaffelser som omfattes av forskriften del I og II 

eller del I og III. Flere av reglene er like, og vi redegjør derfor i det følgende samlet for anskaffelsene 

som skal følge de to delene av forskriften. På enkelte punkter er kravene etter forskriften del III 

«strengere» enn kravene for del II, og vi belyser derfor sentrale forskjeller.  

                                                 
9 LOA § 5 (2) og FOA § 3-1 (1).  
10 KOFA 2009/6. 
11 FOA § 3-2.  
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Anskaffelsesprosedyrer 

Anskaffelser som skal følge forskriftens del I og II, skal foretas ved åpen tilbudskonkurranse eller 

begrenset tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.12 For anskaffelser iverksatt før 1. 

januar 2017 gjelder FOA § 5-1. Etter bestemmelsen kan anskaffelsen gjennomføres som åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. 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.13  

 

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

anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-1. På nærmere bestemte vilkår kan det benyttes 

konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, konkurransepreget dialog eller 

konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. § 13-2 og § 13-3.14  

 

Kunngjøring 

Kravet om kunngjøring har som formål å sikre konkurranse ved anskaffelsen ved å nå ut til de 

leverandører som kan tenkes å inngi tilbud. Anskaffelser etter forskriften del I og II skal kunngjøres 

i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 8-17.15 Anskaffelser etter del III skal i tillegg kunngjøres i 

TED-databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 21-1.16 Dersom kravet til kunngjøring ikke overholdes, 

er det en ulovlig direkte anskaffelse.17  

 

Konkurransegrunnlag 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-4.18 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig 

beskrivelse av følgende: 

 

a. Hva som skal anskaffes,  

b. Hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, 

c. Hvorvidt oppdragsgiveren vil inngå en rammeavtale, 

d. Hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen,  

e. Hvilke krav som gjelder for innholdet i og utformingen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen eller et tilbud, 

f. Andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen eller et tilbud.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og III skal det også utarbeides et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 14-1. I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, skal 

konkurransegrunnlaget gi en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

 

                                                 
12 Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiver har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Begrepet 

«dialog» omfatter all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter 

eller retting av avvik til forhandlinger, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 104-105.  
13 I visse unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriftens del I, selv om den i 

utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 (2) og (3).  
14 FOA § 14-1 jf. §§ 14-2, 14-3 og 14-4.  
15 FOA § 9-1 (3).  
16 FOA § 18-1 (3).  
17 Prop. 51 L (2015-2016) s. 86. For anskaffelser iverksatt før 1. januar 2017 fremgår det uttrykkelig av FOA § 4-1 (1) 

bokstav q.   
18 FOA § 8-1. 
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a. Når det opplyses hva som skal anskaffes, skal eventuelle kravspesifikasjoner og merkekrav 

samt absolutte krav som alle leverandørene må oppfylle, inkluderes. 

b. Hvorvidt oppdragsgiver vil inngå et innovasjonspartnerskap eller etablere en dynamisk 

innkjøpsordning, 

c. Når det beskrives hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen, skal det opplyses 

om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke frister som gjelder, hvilke 

kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier leverandørene må oppfylle, hvilke 

tildelingskriterier som gjelder, krav til kommunikasjon og hvorvidt elektroniske kataloger 

eller elektroniske auksjoner vil bli brukt.  

 

Reglene om konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften del III inneholder endringer fra tidligere 

regelverk. Etter FOA § 17-1 var oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide konkurransegrunnlag 

uavhengig av om vilkårene for konkurransen kunne beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen. Bestemmelsen gir en fullstendig liste over samtlige opplysninger 

konkurransegrunnlaget skulle inneholde. Det skulle blant annet angi den relative vektingen av 

tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge.  

 

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørenes egnethet til å levere den 

aktuelle varen eller tjenesten. For anskaffelser etter forskriften del I og II har oppdragsgiver en 

betydelig skjønnsfrihet knyttet til hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles. Kravene kan blant annet 

knytte seg til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske 

stilling, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7.19 For anskaffelser etter forskriften del I og III er det i § 16-

1 utømmelig opplistet hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles. Kravene kan bare gjelde 

registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-13, og tekniske 

og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5.20 Kravene skal i begge tilfeller ha tilknytning til og stå i forhold 

til leveransen. Oppdragsgiver skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende 

dokumentasjonskravene i anskaffelsesdokumentene.21  

 

For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 8-5 og § 17-5 om kvalifikasjonsgrunnlag. 

Etter bestemmelsene skal krav til leverandørenes kvalifikasjoner i hovedtrekk angis i kunngjøringen 

og eventuelt utdypes i et eget kvalifikasjonsgrunnlag. Kunngjøringen må også angi hvordan 

leverandørene skal dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt.  

 

Gjennomføring av konkurranse 

Dersom anskaffelsen skal følge forskriften del I og II og oppdragsgiver har valgt åpen 

tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3, plikter oppdragsgiver å vurdere og evaluere 

alle innkomne tilbud. Dersom oppdragsgiver har valgt begrenset tilbudskonkurranse kan alle 

interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiver må da først 

foreta en prekvalifisering hvor han på bakgrunn av de innkomne forespørslene om deltakelse, 

vurderer om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som oppfyller 

kvalifikasjonskravene og deretter blir invitert til å delta i konkurransen, kan gi tilbud.22 Etter at 

tilbudsfristen har utløpt, skal oppdragsgiver beslutte om han skal ha dialog med én eller flere av 

                                                 
19 FOA § 8-4.  
20 For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 17-4. I bestemmelsen presiseres det at vurderingen av 

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner særlig skal baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring 

og pålitelighet. Videre at kravene ikke skal diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  
21 «Anskaffelsesdokumentene» er definert i § 4-2: «fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det 

europeiske egenerklæringsskjemaet».  
22 Se «veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», punkt 12.1.  
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leverandørene.23 En eventuell utvelgelse skal skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Dette 

innebærer at oppdragsgiver ikke kan gi opplysninger som kan gi noen av leverandørene en fordel 

fremfor andre. Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene 

samt tilbud med vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene eller andre formalfeil.24 Valg av 

tilbud skal skje på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge i 

anskaffelsesdokumentene. Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen og kan f. eks være 

pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. Tildelingskriteriene skal 

ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet.25 Etter forskriften del 

I og III skal tildeling av kontrakt skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige, hvilket tilbud som har den laveste kostnaden eller på grunnlag av det beste forholdet 

mellom pris eller kostnad og kvalitet.26  

 

Anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 og som skulle følge FOA del I og II, kunne foretas ved åpen 

eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Oppdragsgiver måtte i 

slike tilfeller først vurdere om leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene og om det var fremlagt 

skatteattest.27 Tildeling av kontrakt skulle skje på basis av hvilket tilbud som var det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som hadde den laveste prisen.28 

Dersom tildeling av kontrakt skjedde på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skulle 

det benyttes kriterier som hadde tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kunne eksempelvis være 

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

driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller 

ferdigstillelse. Tildelingskriteriene måtte oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget.29 

Der oppdragsgiver på forhånd hadde bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene, 

skulle dette også angis. For anskaffelser som var omfattet av forskriftens del I og III, måtte 

oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert av kriteriene. Dersom det etter oppdragsgivers 

skjønn av påviselige grunner ikke var mulig å foreta en vekting, måtte kriteriene angis i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først.30   

 

Anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon 

Oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 

beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal 

dokumentasjon oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Kontrakten 

skal oppbevares gjennom hele kontraktsperioden, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II og del I og III inneholder forskriften detaljerte krav til 

hvilke opplysninger som skal følge av protokollen i den utstrekning de er relevante, jf. 

anskaffelsesforskriften §§ 10-5 og 25-5. Det skal blant annet fremgå hva som skal anskaffes, anslått 

verdi på kontrakten, begrunnelse for utvelgelse av leverandører til å delta i konkurransen, 

begrunnelse for avvisning og begrunnelse for valg av tilbud. Navnene på involverte leverandører 

skal også dokumenteres i protokollen.31  

                                                 
23 Anskaffelsesforskriften § 9-2 og § 9-3. 
24 Anskaffelsesforskriften §§ 9-4 - 9-6 og § 23-1, jf. §§ 24-1 – 24-9. Det samme følger av FOA §§ 11-10 – 11-12 og 

§§ 20-12 – 20-14 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
25 Anskaffelsesforskriften § 8-11. 
26 Anskaffelsesforskriften § 18-1.  
27 FOA § 11-1. 
28 FOA § 13-2. 
29 FOA § 13-2 og § 22-2.  
30 FOA § 22-2 (3). 
31 Det samme følger av FOA § 3-1 (7) og § 3-2 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
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På bakgrunn av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for problemstillingen at Dyrøy 

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

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• 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 

 

Ikke alle utledete revisjonskriterier har relevans for samtlige undersøkte anskaffelser. Tidspunktet 

for anskaffelsen, den enkelte anskaffelsens art og verdi samt kommunens gjennomføring av 

anskaffelsen (beskrevet i «revisors funn») avgjør hvilke revisjonskriterier det er relevant å vurdere 

kommunens praksis opp mot. Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i 

kapitlene de brukes i.   
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon32. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen og 

hvordan vi vurderer dataenes gyldighet og pålitelighet.  

3.1 Utvalg av anskaffelser for undersøkelse 

For å besvare problemstillingen har vi undersøkt et utvalg av Dyrøy kommunes anskaffelser i årene 

2016 og 2017. Til grunn for utvelgelsen ligger en analyse av Dyrøy kommunes drifts- og 

investeringsregnskap for disse årene. På bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget har vi valgt ut 

anskaffelser som er gjennomført innenfor teknisk sektor.  

 

Revisor har hatt dialog med kontrollutvalget om konkrete anskaffelser for undersøkelse, og 

kontrollutvalget valgte å ikke konkretisere hvilke anskaffelser som skulle inngå i undersøkelsen. Vi 

har dermed gjort et tilfeldig utvalg av anskaffelser ved teknisk sektor. Følgende 

prosjekter/anskaffelser er undersøkt gjennom denne forvaltningsrevisjonen: 

 

• Vegvedlikehold 2016 

• Vegvedlikehold 2017 

• Avfallsanlegg/miljøstasjon  

• Utbygging av SD-anlegg  

• Ombygging av omsorgssenter 

• Renseanlegg basseng 

• Bygging av høydebasseng 

 

Vi hadde opprinnelig også inkludert i utvalget anskaffelsene kalt Vannanlegg og Bygge- og 

anleggsarbeider Espenesbogen Industrikai. Førstnevnte anskaffelse ble gjennomført i 2015 og faller 

således utenfor perioden vi er bedt om å undersøke. Den andre anskaffelsen ble ikke gjennomført 

av kommunen selv.33 

 

Når det gjelder anskaffelsen Ombygging av omsorgssenter, etterspurte revisor i e-post av 15.5.2018 

til vår kontaktperson i kommunen dokumentasjon som belyser anskaffelsesprosessen. Vi fikk i e-

post av 4.7.2018 opplyst at denne anskaffelsen var gjennomført av tidligere rådmann og at denne 

forespørselen derfor måtte rettes til vedkommende. Revisor har gitt tilbakemelding om at vi 

forholder oss til den som vi har fått oppnevnt som kontaktperson i kommunen, og at da det er Dyrøy 

kommune som er revidert enhet, kan revisor ikke henvende seg til tidligere ansatte for innhenting 

av dokumentasjon som Dyrøy kommune er pliktig å oppbevare. På oppfordring fra kontaktperson 

har vi henvendt oss til servicekontoret i kommunen med forespørsel om dokumentasjon, men vi har 

per desember 2018 ikke mottatt slik dokumentasjon.  

 

Revisor orienterte kontrollutvalget i Dyrøy om utvalget av anskaffelser for undersøkelse i notat av 

10.8.2018 og i e-post av 1.10.2018.  

 

                                                 
32 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
33 Anskaffelsen var gjennomført av Byggtakst Nord AS på vegne av kommunens forsikringsselskap KLP forsikring. 

Dette fordi tiltaket var reparasjon av en industrikai etter sammenstøt med skip, og tiltaket ble således behandlet som 

en forsikringssak av KLP 
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3.2 Datamateriale 

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 oppdragsgiveren kunne 

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

Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon som Dyrøy kommune har utarbeidet gjennom 

anskaffelsesprosessen, som er relevante data for revisjonens undersøkelse.  

 

Datamaterialet som vi legger til grunn i undersøkelsen, er innsamlet hovedsakelig ved bruk av 

dokumentanalyse. For alle de utvalgte anskaffelsene har vi bedt Dyrøy kommune sende oss 

dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen; fra tilbudsinnhenting/kunngjøring til 

kontraktsinngåelse. Ytterligere spørsmål som vi har hatt tilknyttet de forskjellige anskaffelsene 

utover det som fremgår av dokumentasjonen, er rettet til kommunen per e-post.  

 

Våre vurderinger opp mot de enkelte utledete revisjonskriteriene avhenger av den samlede 

dokumentasjon kommunen har lagt frem for den enkelte anskaffelse.  

 

3.3 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.  

 

Vi har supplert forannevnte skriftlige datamateriale med informasjon fra teknisk sjef i kommunen 

som er godt kjent med anskaffelser som er gjort innenfor teknisk sektor. 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 sammenlignet med hverandre for å avdekke eventuelle 

motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg vil vi fremlegge datamaterialet for 

kommunen til 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 kvalitetssikringssystem.  
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4 ETTERLEVELSE AV REGELVERK 

Har Dyrøy kommune overholdt bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser foretatt i 2016 og 2017? 

 

 
 

4.1 Anskaffelser fra Svendsen Maskin AS, Vidar Karlsen og Nordhaug Maskin AS 

Kontrollutvalget i Dyrøy ønsket at revisor skulle inkludere anskaffelser fra følgende tre firmaer i 

vårt undersøkelsesutvalg: 

 

• Svendsen Maskin AS 

• Vidar Karlsen 

• Nordhaug Maskin AS 

 

Revisor har etterspurt fra kommunen en oversikt over kontrakter som er inngått med disse 

leverandørene i perioden 2016-2017. Vi fikk beskjed om at det i 2016 ble inngått én kontrakt med 

Nordhaug Maskin AS om bygging av høydebasseng til vannverket. Denne anskaffelsen er inkludert 

i revisors undersøkelsesutvalg. Revisor har gjort en gjennomgang av drifts- og investeringsregnskap 

for 2016 og 2017 for å finne ut om det er gjort relevante utbetalinger til disse leverandørene i 

perioden.  

 

Vi fant at det var gjort flere større utbetalinger til Svendsen Maskin AS på prosjektet som gjaldt 

riving/sanering/montering og levering av ny pumpestasjon. Denne anskaffelsen er tidligere 

innklaget og avgjort i KOFA34, og er således ikke relevant for revisor å gjøre nærmere undersøkelser 

av. 

 

Kommunens regnskap viste på prosjektet vegvedlikehold 2016 utbetalt omtrent kr 65 000 til 

Svendsen Maskin AS, fordelt på to fakturaer. Kontrakten for vegvedlikehold 2016 er en del av 

                                                 
34Det var snakk om en todelt konkurranse. KOFA kom til at Dyrøy kommune hadde brutt regelverket om offentlige 

anskaffelser ved å invitere valgte leverandør til å inngi et revidert tilbud etter tilbudsfristen i den ene konkurransen, og 

å inngi tilbud etter tilbudsfristen i den andre konkurransen 

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

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• 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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revisors undersøkelsesutvalg i denne rapporten og ble tildelt selskapet Veidekke. Revisor har rettet 

spørsmål til kommunen om hva disse utbetalingene gjelder og hvorfor det er gjort utbetalinger til 

Svendsen Maskin AS under et prosjektnummer der kontrakten var gitt til Veidekke. Om bilag 

nummer 2518 fikk vi følgende tilbakemelding fra kommunen: «Grunnen til at det er gjort 

utbetalinger til Svendsen Maskin AS er at leverandøren er gitt i oppdrag å bygge opp snuplass på 

Heimveien (Øvre Espenes) mot adkomstvei/avkjørsel til bolig på grunn av høydeforskjell som 

oppsto som følge av asfaltering av veien. Oppgrusingen inngikk ikke i beskrivelsen for den utlyste 

konkurransen/kontrakten for asfaltering av veien til øvre Espenes. Behovet oppsto likevel på grunn 

av, og som en følge av dette tiltaket, og skal derfor inngå/belastes investeringsprosjektet 

veivedlikehold. Veidekke hadde Svendsen Maskin AS (SM) som maskinentreprenør 

(underleverandør i sin kontrakt) og SM utført alt forarbeidet før asfalteringen. Etter asfalteringen 

var utført flyttet Veidekke umiddelbart til andre oppdrag for andre oppdragsgivere. Om veidekke 

skulle utført oppdraget med oppfylling ved snuplass ville dette blitt et tilleggsarbeid til kontrakten 

der de ville ha bedt SM utføre oppdraget med sitt påslag. Praktisk/økonomisk var det derfor riktig, 

og i tråd med Veidekkes oppfatning, at kommunen lot arbeidet utføres av SM. Kostnadene ble 

vurdert til godt under 100 000,- og konkurranseutsetting var dermed ikke formålstjenlig.  

 

Om bilag nummer 3364 fikk vi følgende tilbakemelding fra kommunen: «Grunnen til at det er gjort 

utbetalinger til Svendsen Maskin AS er at leverandøren er gitt i oppdrag å foreta kantfylling mellom 

asfaltkant og veiskulder for å forhindre uttrauing /brudd i dekket og redusere fare for utkjørsel. 

Kantfylling inngikk ikke i beskrivelsen i den utlyste konkurransen/kontrakten for asfaltering, men 

behovet ble en følge av dette tiltaket og skal derfor belastes investeringsprosjektet. Veidekke hadde 

Svendsen Maskin AS (SM) som maskinentreprenør (underleverandør i sin kontrakt) og SM utførte 

alt forarbeidet før asfalteringen. Etter asfalteringer var utført flyttet Veidekke umiddelbart til andre 

oppdrag for andre oppdragsgivere. Om veidekke skulle utført oppdraget med oppfylling ved 

snuplass ville dette blitt et tilleggsarbeid til kontrakten der de ville ha bedt SM utføre oppdraget 

med sitt påslag. Praktisk/økonomisk var det derfor riktig, og i tråd med Veidekkes oppfatning, at 

kommunen lot arbeidet utføre av SM. Kostnadene ble vurdert til godt under 100 000,- og 

konkurranseutsetting var derfor ikke formålstjenlig.» 

 

Dyrøy kommune har ikke i investeringsregnskapet for 2016 og 2017 ført utbetalinger til 

enkeltpersonforetaket Vidar Karlsen. I driftsregnskapet er det ført utbetalinger på prosjekt 

kommunale veger/brøyting og sandstrøing. Utbetalingene gjelder tjenestekontrakten 

Vintervedlikehold 2014 – 2019. Denne anskaffelsen inngår i den forrige forvaltningsrevisjonen om 

offentlige anskaffelser i Dyrøy kommune der vi konkluderte med at kommunen i hovedsak hadde 

overholdt relevante bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Revisor har fått 

oversendt en oversikt fra kommunen som viser utbetalinger til Vidar Karlsen i perioden 2016-2017 

og som er belastet driftsbudsjettet for bestillinger og oppdrag innen drift og vedlikehold. Oversikten 

gjengis i det følgende.  
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Utklipp 1: Utbetalinger til Vidar Karlsen i 2016 

 
Kilde: Dyrøy kommune 
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Utklipp 2: Utbetalinger til Vidar Karlsen i 2017 

 
Kilde: Dyrøy kommune 

 

Hva gjelder Nordhaug Maskin AS fant revisor at de større utbetalingene som var gjort til denne 

leverandøren i 2016 og 2017, var knyttet til utbygging og tilleggsarbeid på vannverket. Kontrakt om 

bygging av høydebasseng i tilknytning til Dyrøy Vannverk ble inngått i 2016 og inngår i vårt 

undersøkelsesutvalg i denne rapporten. Øvrige kontrakter ble inngått og undertegnet før perioden 

som vi undersøker i denne rapporten. Vi har ikke indikasjoner på at det i 2016 og 2017 er inngått 

flere kontrakter med Nordhaug Maskin AS som vil være relevant for vårt utvalg i denne rapporten.  

 

Utover de ovenstående forholdene har revisor ikke funnet at det er gjort utbetalinger til noen av 

disse tre leverandørene som kan knyttes til anskaffelser som det er relevant å undersøke i denne 

forvaltningsrevisjonen.  
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4.2 Veivedlikehold 2016 

Revisors funn 

Dyrøy kommune signerte 16.8.2016 kontrakt med firmaet Veidekke Industri AS om asfaltarbeider 

på kommunale veier og plasser i Dyrøy. I investeringsregnskapet for 2016 har revisor funnet at det 

er utbetalt kr 2 215 143 til leverandøren. I utlysningen i Doffin er det beskrevet at kontrakten gjelder 

asfaltering og alle forarbeider til dette.  

 

Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan verdien på kontrakten ble anslått. Revisor har 

fått informasjon om at dette ble anslått på bakgrunn av saksbehandlers erfaringsgrunnlag. I 

anskaffelsesprotokollen har kommunen angitt anskaffelsens verdi til over 1,1 millioner. 

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin, men ikke i TED-databasen. Av utlysningen fremgår det at 

konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen anbudskonkurranse.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen som gir informasjon om alle objekter som 

eventuelle tilbydere skulle inngi pris på, og hvilken type arbeider som skulle gjennomføres på de 

enkelte objektene. Det fremgår ikke av kunngjøring eller av konkurransegrunnlaget om det skulle 

stilles kvalifikasjonskrav til tilbyderne. I kunngjøringen fremgår det at pris er eneste 

tildelingskriterium. Konkurransegrunnlaget inneholder ikke en henvisning til kunngjøringen. 

 

Ifølge anskaffelsesprotokollen kom det inn tilbud fra to leverandører;  

 

• Kolo Veidekke AS    kr 2 025 416 

• Nord Vei & Anlegg AS   kr 1 929 400 

 

I protokollen fremgår også følgende formulering: «Veidekke er valgt som følge av laveste pris på 

utvalgte veier/plasser». Revisor har fått informasjon om at Veidekke Industri AS og Kolo Veidekke 

Industri AS er samme firma og at firmaet i dagligtale gjerne bare kalles for «Veidekke». Dette 

oppgis å være grunnen til at forskjellig firmanavn er oppført i anskaffelsesprotokoll og i kontrakt. 

Den valgte leverandøren var, ifølge anskaffelsesprotokollen, den leverandøren som leverte det 

høyeste pristilbudet. Det fremgår imidlertid av kommunens kunngjøring at på grunn av 

budsjettbegrensninger ville det foretas en prioritering av hvilke veier/plasser som skulle asfalteres, 

avhengig av prisnivå på innkomne tilbud. Når kommunen da i protokollen viser til at valgte 

leverandør hadde laveste pris på «utvalgte veier og plasser», så oppfatter revisor det slik at valgte 

leverandør, på tross av høyere totalpris, hadde lavere pris på de veier/plasser som kommunen valgte 

å asfaltere. Revisor har også fått oversendt tilbudene med prisskjema fra de to leverandørene. 

Prisskjemaene viste at leverandøren Nord Vei & Anlegg AS, som er oppført med lavest totalpris i 

anskaffelsesprotokollen, ikke innga pristilbud på vei/plass nr. 10 «Finnlandsholmen». Veidekke AS 

var den eneste leverandøren som leverte pristilbud på vei nr. 10. Leverandørene ble i 

anbudsgrunnlaget bedt om å inngi pris på alle veier/plasser. Fordi leverandøren Nord Vei & Anlegg 

AS ikke innga pristilbud på alle veier/plasser, må dette tilbudet anses for å være ufullstendig. 

Revisor bemerker at det i forskriften stilles krav til at tilbud i enkelte tilfeller skal avvises dersom 

forhold ved tilbudet tilsier det. Når en sammenstiller tilbudt totalpris på de veiene/plassene som 

begge leverandørene leverte tilbud på (1-9) så har valgte leverandør Veidekke AS lavest totalpris 

på disse veiene.  

 

Dokumentasjon som revisor har fått tilsendt, i form av fakturaer på utført arbeid, viser at kommunen 

valgte å utføre arbeid på alle 10 veier/plasser, selv om kommunen i utlysningen forbeholdt seg retten 

til å foreta et utvalg. Revisor har fått informasjon fra kommunen om at de ble foretatt enkelte mindre 

justeringer under utførelse av oppdraget når det gjaldt posten grøfting/fjerning av 
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torvkant/veiskulder der dette viste seg å ikke være nødvendig å gjennomføre. Revisor har i e-post 

til kommunen spurt hvordan de har hensyntatt kravet til forutberegnelighet for tilbyderne dersom 

de valgte å gjøre mindre arbeid på veiene/plassene enn det leverandørene fikk beskjed om å inngi 

pris på. Vi fikk tilbakemelding fra kommunen om av dette var mindre justeringer som nærmest alltid 

skjer under utførelsen av bygge- og anleggsarbeid, og at bygg- og anleggskontrakter med tilhørende 

dokumenter har standardformuleringer for endringer, endringsmeldinger og avviksmeldinger som 

benyttes. Dokumentasjonen som revisor har fått oversendt viser at det i dette tilfellet er benyttet en 

kontraktsmal fra Standard Norge.  

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur, og dato for utarbeidelsen. Den 

inneholder ikke protokollførers navn. Den inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse 

av hva som skal anskaffes, og at anslått verdi på kontrakten var over kr 1,1 millioner. Protokollen 

inneholder navn på leverandørene som har levert tilbud samt informasjon om at leverandøren 

Veidekke var valgt som følge av lavest pris på utvalgte veier/plasser.  

 

Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan de ulike tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling. Revisor har fått informasjon fra kommunen om at dette ble gjort per telefon.   

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2016 og skal derfor vurderes etter tidligere lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. For vare- og tjenestekontrakter der den anslåtte verdien overstiger 1,75 

millioner, gjaldt på tidspunktet for anskaffelsen forskriftens del I og III, og denne anskaffelsen må 

dermed vurderes etter disse delene av regelverket. Slik anskaffelse skulle på tidspunktet kunngjøres 

både nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-området (TED). Som en følge av at anskaffelsen ikke er 

kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold 

til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED er revisors 

vurdering også at Dyrøy kommune ikke fullt ut har oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. 

Anskaffelsen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er derfor at 

Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Kommunen har oppfylt kriteriet om å utarbeide konkurransegrunnlag. Sammen med kunngjøringen 

inneholder dette de opplysningene som det er krav om etter forskriften. Fordi 

konkurransegrunnlaget ikke inneholder en henvisning til kunngjøringen, er revisors vurdering at 

Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kravet å utarbeide konkurransegrunnlag 

som inneholder opplysninger som forskriften krever. Etter FOA § 17-4 kan oppdragsgiver stille 

minimumskrav til leverandørene. Informasjon om kvalifikasjonskrav fremgår ikke av 

kunngjøringen eller anbudsgrunnlaget. Revisor legger til grunn at Dyrøy kommune har valgt å ikke 

stille kvalifikasjonskrav, og det er da ikke relevant å vurdere kommunens oppfyllelse av kriteriet 

om bruk av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Kontraktstildelingen er basert utelukkende på hvilket tilbud som hadde den laveste prisen, slik som 

forutsatt i konkurransegrunnlaget. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt 

kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket. Fordi kommunen ikke stilt 

kvalifikasjonskrav til tilbyderne, og benyttet tildelingskriterier i henhold til regelverket, er revisors 

vurdering at Dyrøy kommune også har oppfylt kriteriet om å likebehandle leverandørene. Revisor 

har fått informasjon om at tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling per telefon. Da 

meddelelsen ikke er skriftliggjort, er revisors vurdering at Dyrøy kommune ikke har oppfylt kriteriet 

om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 
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Det er ført protokoll for anskaffelsen, som i all hovedsak har innhold som er påkrevd etter 

forskriften. Protokollen inneholder protokollførers signatur, men ikke protokollførers navn. Begge 

disse forholdene skal etter forskrift om offentlige anskaffelser fremgå av protokollen. Etter revisors 

vurdering er signaturen i protokollen ikke egnet til å tydeliggjøre ovenfor en utenforstående 

tredjepart hvem som er protokollfører, eller om det er protokollfører eller noen andre som har 

signert. Protokollen skal videre beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

hele anskaffelsesprosessen. Protokollen viser til at Veidekke AS ble valgt som leverandør på 

bakgrunn av lavest pris på utvalgte veier/plasser. Dette til tross for at de var oppført med høyest 

totalpris i protokollen. I protokollen vises det ikke til bakgrunnen for denne vurderingen, nemlig at 

tilbyderen med lavest totalpris ikke hadde levert inn pristilbud på alle de etterspurte veier/plasser, 

og at valgte leverandør dermed hadde den laveste totalprisen på disse veiene. Det vises heller ikke 

til hvilke veier/plasser kommunen faktisk valgte å gjøre tiltak på. Etter revisors vurderinger er dette 

vesentlige forhold som er nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen ovenfor en utenforstående 

tredjepart. På bakgrunn av ovenstående forhold er revisors vurdering at Dyrøy kommune i noen 

grad har oppfylt kriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 

 

Revisor har ellers fått oversendt den dokumentasjonen som vi har etterspurt tilknyttet anskaffelsen. 

Det finnes ikke dokumentasjon på at tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling. På 

bakgrunn av disse forholdene er revisor at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt 

kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av 

anskaffelsen er skriftlig. 

 

4.3 Veivedlikehold 2017 

Revisors funn 

Dyrøy kommune signerte 25.7.2017 kontrakt med Nord Vei & Anlegg om asfaltering av 

kommunale veier. Av kommunens investeringsregnskap for 2017 fremgår det at kommunen har 

utbetalt kr 2 028 161 til leverandøren. Ifølge utlysningen i Doffin gjelder kontrakten forarbeid og 

asfaltering av et gitt antall kommunale veier. Anslått verdi på kontrakten fra kommunens side var 

over kr 1,3 millioner. Det finnes ikke dokumentasjon som viser hvordan kommunen har beregnet 

anskaffelsens verdi. Revisor har fått informasjon om at verdien på anskaffelsen anslås på bakgrunn 

av saksbehandlers erfaringsgrunnlag.  

 

Konkurransen er kunngjort i Doffin, men den er ikke kunngjort i TED-databasen. Av kunngjøringen 

fremgår det at konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen tilbudskonkurranse. Ifølge 

anskaffelsesprotokollen kom det inn tilbud fra tre ulike tilbydere;  

 

• Nord Vei & Anlegg AS    kr 6 682 958 

• Veidekke Industri AS     kr 7 743 468 

• Ottar Bergesen & Sønner AS    kr 7 975 452 

 

I protokollen fremgår også følgende formulering: «tilbyder nr. 1 er valgt som følge av laveste pris».  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag som er vedlagt kunngjøringen i Doffin. 

Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skal anskaffes, om hvordan og når 

tilbud skal leveres, og hva som skal vedlegges. Av kunngjøringen fremgår det at kontraktens 

varighet er fra 14.8.2017 til 30.9.2017, og det gjøres dermed klart at kommunen ikke har intensjon 

om å inngå en rammeavtale. Det er også utarbeidet et anbudsgrunnlag/prisskjema som gir 
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informasjon om alle objekter som det skulle gis pris på. I kunngjøringen fremgår det at pris er eneste 

tildelingskriterium. 

 

Av konkurransegrunnlaget fremgår at følgende krav til leverandørene måtte være oppfylt for å bli 

med i konkurransen om kontrakten: 

 

• skal ha asfaltering og vedlikehold av veier som profesjon/forretningsmål 

• skal ha sentral godkjenning  

• skal kunne vise til/dokumentere å ha utført/utfører bransjerelaterte oppdrag 

• skal tilfredsstille krav fra Statens Vegvesen for utførelse av arbeid på/ved vei, der utførende 

personell har gjennomført opplæring om Arbeidsvarsling – Håndbok N301 – Arbeid på vei. 

Personellet skal ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei og de 

hensyn som skal tas og de prosedyrer som skal følges for arbeid igangsettes og under 

arbeidets gang 

• skal ha et HMS- og kvalitetssikringssystem 

• maskiner/biler og utstyr som benyttes i oppdraget skal være egnet til formålet og tilfredsstille 

krav til sertifisering/godkjenning 

 

Alle tilbyderne ble meddelt beslutning om kontraktstildeling ved e-post 18.7.2017. Meddelelsen 

inneholdt begrunnelsen for valg av leverandør, samt frist for klage. 

 

Det er ført protokoll for anskaffelsen. Denne inneholder protokollførers signatur samt dato. Den 

inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skal anskaffes, og anslått verdi 

på kontrakten. Protokollen inneholder navn på de tre firmaene som leverte tilbud, og informasjon 

om hvem som ble valgt som leverandør.  

 

Revisors vurdering 

For vare- og tjenestekontrakter med verdi over 2 millioner kroner ekskl. mva. gjaldt på tidspunktet 

for anskaffelsen forskriftens del I og III, og anskaffelsen skal således vurderes etter disse delene av 

regelverket. Anskaffelser etter dette regelverket skal kunngjøres nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-

området (TED). Som en følge av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at 

revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn 

av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED er revisors vurdering også at Dyrøy kommune ikke fullt 

ut har oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse. Revisors vurdering er at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte 

tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Konkurransegrunnlaget og kunngjøringen inneholder til sammen de opplysningene som det er krav 

om etter forskriften. Revisors vurdering er derfor at kommunen har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Videre har kommunen 

oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere. Kravene gjelder registreringer, autorisasjoner 

samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har dokumentert at valgte leverandør 

innleverte dokumentasjon som viser at de tilfredsstilte oppstilte kvalifikasjonskrav. Revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i 

henhold til regelverket.  

 

Kontraktstildelingen er basert utelukkende på hvilket tilbud som hadde den laveste prisen. Revisors 

vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i 

henhold til regelverket. Tilbyderne er meddelt beslutning om kontraktstildeling per e-post, og 
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meddelelsen oppfyller forskriftens krav til innhold. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy 

kommune har oppfylt kriteriet om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til 

regelverket.  

 

Det er ført en anskaffelsesprotokoll, og denne har det innhold som er påkrevd i forskriften. Revisor 

har ellers fått oversendt den informasjonen som vi har ansett som nødvendig for å belyse 

anskaffelsesprosessen. Vår vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriene om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket, og å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig.  

 

4.4 Avfallsanlegg/miljøstasjon 

Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 14.6.2017 kontrakt med JM Jenssen Maskin AS om bygging av 

miljøstasjon/avfallsmottak på Finnlandmoan Industriområde i kommunen. Av kommunens 

investeringsregnskap for 2017 fremgår det at det er utbetalt kr 2 749 284 til foretaket i 2017. Fra 

kommunens side er det fastslått at forskriftens del I og II gjelder for anskaffelsen.  

 

Anskaffelsen ble gjennomført av Plan-Evo AS på vegne av Dyrøy kommune. Konkurransen er 

kunngjort i Doffin. Her fremgår at laveste pris er eneste tildelingskriterium og at konkurransen 

skulle gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag 

for anskaffelsen. Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skal anskaffes, 

kontraktsvilkår, informasjon om konkurransegjennomføring samt krav til tilbudets utforming og 

innhold.  

 

I konkurransegrunnlaget ble følgende kvalifikasjonskrav stilt til tilbyderne:  

• Tilbyder skal være lovlig registrert, og ha tilstrekkelig kapasitet innenfor sitt fagområde 

• Tilbyder skal dokumentere at de har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø  

• Tilbyder skal ha betalt sine skatter og avgifter  

• Tilbyder skal ha en tilfredsstillende økonomi. I tillegg skal foretaket ha ansvarsforsikring. 

• Tilbyder skal ha sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 1, eller eventuelt kunne 

dokumentere kvalifikasjoner tilstrekkelig til å kunne erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for 

utførende 

 

Under hvert krav i konkurransegrunnlaget fremgår det også hvilken dokumentasjon som skal 

oversendes for å godtgjøre at tilbyderne tilfredsstiller de nevnte konkurransekravene.  

 

Det kom inn tilbud fra åtte firmaer;  

• JM Jenssen Maskin AS    kr 2 768 715 

• Nordhaug Maskin AS    kr 3 247 112 

• Svendsen Maskin AS    kr 3 313 873 

• Hamco Entreprenør AS   kr 3 387 017 

• Sjøvegan Maskin & Transport AS  kr 3 684 856 

• Onos AS     kr 3 726 184 

• L. Johnsen AS     kr 4 748 921 

• EN Entreprenør AS     kr 5 476 617 
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Av anskaffelsesprotokollen fremgår det at JM Hanssen Maskin AS ble valgt som leverandør som 

følge av at de leverte det laveste pristilbudet. Revisor har fått oversendt dokumentasjon som viser 

at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskravene. 

 

Det er utarbeidet to protokoller for anskaffelsen; en anskaffelsesprotokoll og en anbudsprotokoll. 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur samt dato. Den inneholder 

virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skal anskaffes, og at anslått verdi på 

kontrakten var over kr 1,3 millioner. Protokollen inneholder navn på de åtte leverandørene som 

leverte tilbud og informasjon om hvilken leverandør som ble valgt. Av anbudsprotokollen fremgår 

alle tilbudene som kommunen mottok i konkurransen og informasjon om hvordan disse har blitt 

vurdert ut fra tildelingskriteriet. Også her fremgår informasjon om hvem som ble valgt som 

leverandør. 

 

Revisor har fått oversendt e-post datert 12.5.2017 som er sendt ut til alle tilbyderne i konkurransen. 

I denne informeres om at JM Jenssen Maskin AS var innstilt som valgt leverandør for kontrakten. 

Vedlegg til e-posten viser hvordan de innkomne tilbudene er rangert og vurdert opp mot hverandre.  

 

Revisors vurdering 

For bygge- og anleggskontrakter der anslått verdi overstiger 1,3 millioner men ikke er over 51 

millioner kroner gjelder forskriftens del I og II, og denne anskaffelsen må vurderes etter dette 

regelverket. Slike anskaffelser skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). Revisor har 

funnet at konkurransen er kunngjort i Doffin, og vurderer dermed at Dyrøy kommune har oppfylt 

kriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Anskaffelsen er gjennomført ved en 

åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om 

å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. På bakgrunn av at konkurransen er 

kunngjort på riktig måte, og at alle innkomne tilbud er vurdert etter de samme kriteriene, er revisors 

vurdering at Dyrøy kommune også har oppfylt kravene til konkurranse og likebehandling av 

leverandører. 

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag med det innehold som er påkrevd etter forskriftens 

bestemmelser. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Det er oppstilt 

kvalifikasjonskrav til leverandørene. Kvalifikasjonskravene er knyttet til økonomisk og finansiell 

kapasitet samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har også dokumentert overfor 

revisor at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskrav. Revisors vurdering er dermed 

at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Ifølge konkurransegrunnlaget var pris eneste tildelingskriterium. Dokumentasjon som revisor har 

fått oversendt, viser at kontrakt ble tildelt leverandøren som innga lavest pristilbud, og revisors 

vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold 

til regelverket. Revisor har også fått oversendt dokumentasjon som viser at alle tilbyderne ble 

meddelt beslutning om kontraktstildeling før kontrakten ble inngått og at meddelelsen viste til de 

forhold som er påkrevd etter forskriften. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har 

oppfylt kriteriet om å meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket.  

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll, og denne inneholder de opplysninger som er påkrevd etter 

forskriften. Utover dette har revisor mottatt den dokumentasjonen som vi har vurdert som nødvendig 

for å belyse anskaffelsesprosessen. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune 

har oppfylt kriteriene om å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket og å sikre at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 
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4.5 Utbygging av SD-anlegg 

Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 17.7.2017 kontrakt med Controlpartner AS om etablering av 

driftskontrollsystem for VA-anleggene som eies av Dyrøy kommune. Kommunens driftsregnskap 

for 2017 viser at det ble utbetalt kr 187 900 til Controlpartner AS det året. Kommunen la selv til 

grunn at anskaffelsens verdi var over 1,3 millioner, men under EØS-terskelverdi, og at det derfor 

var forskriftens del I og II som kom til anvendelse. Konkurransen ble kunngjort i Doffin. Det kom 

inn seks tilbud i konkurransen;  

 

• Controlpartner    kr 626 333 

• Demas AS     kr 701 500 

• VisionTech      kr 805 000 

• JM Hansen Installasjon AS   kr 1 698 433 

• Roxel Solutions    kr 2 262 832 

• Kruger Kaldnes    kr 1 249 902 

 

Ifølge kunngjøringen i Doffin skulle konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. 

Det fremgår også av tilbudsforespørselen at valgte anskaffelsesprosedyre var åpen 

tilbudskonkurranse i henhold til forskrift om offentlige anskaffelse § 8-3 (del II) og at «det 

planlegges å foreta forhandlinger med inntil 2 tilbydere som etter poengberegning/evaluering vil 

være de mest fordelaktige for Dyrøy kommune.» Det fremgår også av melding til alle tilbyderne at 

rangeringen etter mottak av tilbud ikke hadde gitt tilstrekkelig klarhet i valg av leverandør og at 

Dyrøy kommune hadde benyttet seg av muligheten til å gjennomføre forhandling i henhold til 

opplysninger i tilbudsforespørselen. Etter forhandlinger ble det klart at tilbyder nr. 1 – 

Controlpartner – var valgt som leverandør av det aktuelle oppdraget. 

 

Det er utarbeidet en tilbudsforespørsel som utgjør konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Dette 

inneholder blant annet informasjon om hva som skal anskaffes, krav til utforming og innhold samt 

levering av tilbud, kontraktsvilkår og gjennomføring. Det fremgår også at prinsippet om mest mulig 

gunstig tilbud vil gjelde ved kontraktstildeling og at tilbudene blir vektet på følgende måte:  

 

• Pris    60 %  

• Kompetanse/erfaring  30% 

• Tid    10% 

 

Kapittel 4 i tilbudsforespørselen er kalt «Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav». Revisor kan 

imidlertid ikke se at det her er stilt kvalifikasjonskrav til eventuelle leverandører. Kapittelet 

inneholder konkrete krav til tilbudet, opplysninger om befaring, og det angir hvilke 

tildelingskriterier som vil vektlegges. I kapittel 2.2 i tilbudsgrunnlaget gis imidlertid en opplisting 

av dokumentasjon som skulle vedlegges tilbudet, og som skulle dokumentere tilbydernes 

oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Slik dokumentasjon var: 

 

• Firmaattest  

• Skatteattest for merverdiavgift  

• Skatteattest for skatt 

• HMS-erklæring 

• Forsikringsattest 

• Årsregnskap 

• Referanseprosjekter 
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• Internkontrollsystem 

• Sentral godkjenning 

• Organisasjonsplan 

• CV for nøkkelpersonell 

• Teknisk dokumentasjon for alt tilbudt utstyr og tilbudt løsning 

• Sikkerhetsstillelse 

 

Revisor har fått oversendt dokument som viser at leverandørene ble vurdert opp mot oppstilte 

kvalifikasjonskrav. Valgte leverandør, Controlpartner, ble vurdert å ha innlevert dokumentasjon 

som viste at de oppfylte alle kvalifikasjonskravet bortsett fra kravet om å ha sentral godkjenning. 

Revisor har spurt kommunen om hvordan de som oppdragsgiver forholdt seg til at valgte leverandør 

ikke hadde dokumentasjon for sentral godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra kommunen om at 

kravet om sentral godkjenning var en feil i tilbudsforespørselen; anskaffelsen av sentralt 

driftskontrollanlegg er en elektrisk installasjonsoppgave, og denne skal ikke ha sentral godkjenning 

etter plan- og bygningsloven. Installasjonsfirmaet skal imidlertid ha en autorisasjon. 

Dokumentasjon for at valgte leverandør hadde slik autorisasjon (EKOMNETTAUTORISASJON 

ENA9539) er oversendt revisor.  

 

Revisor har fått oversendt en tilbudsåpningsprotokoll som viser innkomne tilbud. Kommunen har 

også oversendt en tilbudsevaluering som viser hvordan de innkomne tilbudene er vurdert opp mot 

hverandre og mot de ovenfor nevnte tildelingskriteriene. Evalueringen viser også hvorvidt de 

potensielle leverandørene hadde levert inn etterspurt dokumentasjon for å bekrefte oppfyllelse av 

kvalifikasjonskrav. Videre fremgår det at kommunen, på bakgrunn av evalueringen, ble anbefalt å 

forhandle med de to tilbyderne som hadde oppnådd høyest poengsum. 

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur og dato. Den inneholder virksomhetens 

navn og adresse, beskrivelse av hva som skulle anskaffes, og anslått verdi på kontrakten. Videre 

fremgår det hvilke leverandører som leverte tilbud og hvilken leverandør som ble valgt. Det fremgår 

ikke av anskaffelsesprotokollen at oppdragsgiver valgte å gå i forhandlinger med to av de seks 

tilbyderne. 

 

Revisor har fått oversendt et notat datert 2.7.2017 som ble sendt ut til alle tilbyderne i konkurransen. 

Av dette fremgikk det at Dyrøy kommune hadde innstilt på at Controlpartner skulle velges som 

leverandør av det aktuelle oppdraget, på hvilket grunnlag leverandøren var valgt, og frist for klage. 

Av notatet fremgår det også at rangeringen etter mottak av tilbud ikke ga tilstrekkelig klarhet i valg 

av leverandør, og at Dyrøy kommune hadde benyttet seg av muligheten til å gjennomføre 

forhandlinger i henhold til opplysninger i pkt. 4.1 i tilbudsforespørselen. 

 

Revisors vurdering 

Når det gjelder anskaffelsens verdi, har kommunen selv lagt til grunn at denne er over nasjonal verdi 

men under EØS-terskelverdi, og at det dermed er forskriftens del I og II som kommer til anvendelse. 

På bakgrunn av kommunens egen vurdering av verdien samt pristilbudene som kom inn i 

konkurransen, legger revisor til grunn at anskaffelsen hadde en slik verdi at den skal vurderes etter 

forskriftens del I og II. Slik anskaffelse skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). På 

bakgrunn av dokumentasjon som viser kunngjøring i Doffin er revisors vurdering at Dyrøy 

kommune har oppfylt kriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. På bakgrunn 

av dette og det faktum at oppdragsgiver vurderte alle de innkomne tilbudene (med unntak av ett 

tilbud som ble levert for sent og dermed avvist) etter de samme kriterier, er revisors vurdering at 
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Dyrøy kommune også har oppfylt de grunnleggende kravene til konkurranse og likebehandling av 

leverandører. 

 

I kunngjøringen er det forutsatt at konkurransen skulle gjennomføres ved en åpen 

anbudskonkurranse, og tilsendt dokumentasjon viser at oppdragsgiver har benyttet slik 

anskaffelsesprosedyre. Etter anbudsåpning valgte oppdragsgiver å gå i forhandlinger med to av 

tilbyderne. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 9-2 (3) kan oppdragsgiver etter tilbudsfristens 

utløp beslutte om han vil ha dialog med leverandørene, og etter forskriftens § 9-3 (1) kan dialogen 

omfatte forhandlinger. Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å 

benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. 

 

Det foreliggende konkurransegrunnlaget (tilbudsforespørselen) inneholder de opplysningene som 

er påkrevd i forskriften, og revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om 

å utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. Videre er det 

oppstilt kvalifikasjonskrav til leverandørene. Kvalifikasjonskravene er tilknyttet leverandørenes 

økonomiske og finansielle kapasitet samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har 

dokumentert overfor revisor at valgte leverandør oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskravene. 

Revisors vurdering er dermed at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte 

kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket.  

 

Oppdragsgiver har benyttet pris, kompetanse/erfaring og tid som tildelingskriterier. Kommunen har 

forelagt revisor dokumentasjon som viser at de ulike tilbyderne har blitt tildelt poeng ut fra hvor 

høyt de har skåret på de tre tildelingskriteriene. Videre viser oversikten at kommunen valgte å gå i 

dialog med de to tilbyderne som ble tildelt høyest poengsum. På bakgrunn av dette vurderer revisor 

at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket. 

Revisor presiserer at vi ikke har overprøvd oppdragsgivers vurderinger i forbindelse med 

poengberegningen. 

 

Dokumentasjon som revisor har fått oversendt, viser at tilbyderne ble meddelt beslutning om 

kontraktstildeling og at meddelelsen inneholder de opplysninger som er påkrevd etter forskriften. 

På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å meddele 

beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. Det er ført protokoll for anskaffelsen, og 

denne omfatter de forholdene som er påkrevd i forskriften. Protokollen inneholder imidlertid ikke 

informasjon om at oppdragsgiver valgte å gå i forhandlinger med to av leverandørene etter at 

tilbudsfristen var gått ut. Etter revisors vurdering er dette et vesentlig forhold som bidrar til å belyse 

anskaffelsesprosessen. På tross av at dette fremgår av annen dokumentasjon (melding til tilbyderne) 

er dette et forhold som etter revisors vurdering skulle ha inngått i anskaffelsesprotokollen. På 

bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune i noen grad har ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Utover dette har revisor etterspurt den 

dokumentasjonen som vi vurderer som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen, og vi har fått 

tilsendt den dokumentasjonen som vi har etterspurt. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at 

Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å sørge for at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 

4.6 Ombygging av omsorgssenter 

Revisors funn 

Av Dyrøy kommunes investeringsregnskap for 2016 og 2017 fremgår det at det er utbetalt kr 

696 531 til Stein Hamre Arkitektkontor AS ført på prosjektnummer 16412 «Ombygging 

omsorgssenter». Vi har fått informasjon om at det er tidligere rådmann som forestått 
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anskaffelsesprosessen. Revisor har ved flere anledninger etterspurt dokumentasjon for anskaffelsen, 

men har per februar 2019 ikke mottatt slik dokumentasjon. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering av kommunens anskaffelsespraksis baserer seg på en analyse av kommunens 

dokumentasjon av egne anskaffelsesprosesser. Når slik dokumentasjon ikke er forelagt revisor, har 

vi ikke forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger opp mot utledede revisjonskriterier. I alle 

tilfeller er oppdragsgiver pliktig til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne 

viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen og gjøre denne etterprøvbar. Fordi vi ikke har fått 

tilsendt noen dokumentasjon for anskaffelsen, er revisors vurdering at Dyrøy kommune ikke har 

oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen 

av anskaffelsen er skriftlig. 

 
4.7 Renseanlegg basseng 

Revisors funn 

Av investeringsregnskap for 2017 fremgår det at det er gjort utbetalinger til flere leverandører under 

prosjektet Renseanlegg basseng. De største utbetalingene er på til sammen kr 498 944 til 

leverandøren Prominent Norge AS. Ifølge Brønnøysundregisteret har selskapet som formål å drive 

«handel og agenturvirksomhet innenfor området vannbehandling med tekniske/kjemiske produkter, 

laboratorievirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Det er også utbetalt kr 148 117 til 

leverandøren Vangen VVS AS. Revisor har ved flere anledninger etterspurt dokumentasjon for 

gjennomføring av anskaffelsen, men har ikke mottatt slik dokumentasjon. I notat av 22.11.2018 

informerte teknisk sjef i kommunen om at anskaffelsen gjelder reparasjon av skade og feilfunksjon 

på renseanlegget til bassenget ved Elvetun skole. Kommunen hadde en tidligere serviceavtale med 

Prominent Norge (tidligere KM Dahl) vedrørende Brøstad og Bjørnebakken vannverk, og dette 

selskapet ble dermed forespurt om tilbud på raskest mulig reparasjon av renseanlegget. Teknisk sjef 

informerer om at anskaffelsen ikke ble gjenstand for konkurranse og at reparasjon av skadene ble 

langt mer omfattende enn det var grunn til å tro da arbeidet ble bestilt. 

 

Revisors vurdering 

Da det ikke foreligger noen dokumentasjon for anskaffelsen, har revisor ikke forutsetninger for å si 

noe om verdien på anskaffelsen og hvilke deler av regelverket denne dermed skal vurderes etter. I 

alle tilfeller er utbetalingene til Prominent Norge AS og Vangen VVS AS på mer enn 100 000 kroner 

ekskl. mva. For alle anskaffelser med verdi over dette gjelder grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Basert på 

manglende dokumentasjon og opplysninger fra kommunen er revisors vurdering at Dyrøy kommune 

i dette tilfeller ikke har overholdt kriteriet om å gjennomføre konkurranse om anskaffelsen. Når det 

ikke er gjennomført konkurranse om anskaffelsen, er det ikke relevant for revisor å gjøre 

vurderinger av øvrige revisjonskriterier. Revisor finner det tilstrekkelig å fastslå at denne 

anskaffelsen fremstår som en direkteanskaffelse og at den dermed er i strid med gjeldende regelverk. 
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4.8 Bygging av høydebasseng 

Revisors funn 

Dyrøy kommune inngikk 8.7.2016 kontrakt med Nordhaug Maskin AS om bygging av 

høydebasseng. Avtalen inkluderte leveranse av prefabrikkert basseng, tilhørende grøftearbeid, 

legging av rørledninger og oppgradering av anleggsvei. Kommunens investeringsregnskap fra 2016 

og 2017 viser at det er utbetalt kroner 11 443 681 til Nordhaug Maskin AS på prosjekt 15403 

Utbygging. Kommunen la selv til grunn at anskaffelsen var en bygge- og anleggskontrakt med verdi 

under EØS-terskelverdi, og at anskaffelsen dermed skulle følge forskriftens del I og II. 

 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin, hvor det fremgår at den skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Det kom inn to tilbud i konkurransen;  

 

• Nordhaug Maskin AS    kr 10 900 865 ekskl. mva. 

• Elvenes Maskin AS    kr 13 626 081 ekskl. mva. 

 

Av protokollen fremgår det at anbyder nr. 1, Nordhaug Maskin, vant konkurransen og ble tildelt 

kontrakten.  

 

Det er utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Dokumentet inneholder informasjon om 

hva som skal anskaffes, at det skal gjennomføres en åpen anbudskonkurranse samt nærmere 

informasjon om reglene i konkurransen. Videre inneholder konkurransegrunnlaget informasjon om 

hvordan tilbudene skal utformes samt endelig frist for levering av tilbud. Om tildelingskriterier 

fremgår det at tildeling av kontrakt ville skje på basis av hvilket tilbud som var det økonomisk- og 

fremdriftsmessige mest fordelaktige ut fra kriteriene pris og byggetid. Kriteriene ble oppgitt å skulle 

vektes henholdsvis 80% og 20%. Det er også oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere 

samt dokumentasjonskrav tilknyttet disse. Kriteriene er knyttet til organisatorisk og juridisk stilling, 

økonomisk og finansiell stilling samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dyrøy kommune har 

dokumentert at begge tilbyderne ble vurdert opp mot de oppstilte revisjonskriteriene og at valgte 

leverandør oppfylte kriteriene.  

 

Dyrøy kommune har ført protokoll for anbudsåpning. Protokollen viser til tilbudene som kom inn i 

konkurransen og hvilken tilbyder som hadde vunnet konkurransen. Protokollen viser også hvordan 

de to leverandørene var gitt poeng etter tilbudt pris og byggetid, og hvor mange poeng den enkelte 

leverandøren fikk totalt i konkurransen. Det fremgår at valgte leverandør fikk 95 poeng basert på at 

denne hadde lengst byggetid, men lavest pris. Tilbyder nummer to tikk 91,5 poeng, basert på at 

denne hadde kortest byggetid, men høyest pris. 

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder protokollførers signatur samt dato, men ikke protokollførers 

navn. Den inneholder virksomhetens navn og adresse, beskrivelse av hva som skulle anskaffes, og 

anslått verdi på kontrakten. Revisor har fått tilsendt kopi av e-post som viser at tilbyderne ble 

meddelt beslutning om kontraktstildeling 19.6.2016 og at eventuell klage måtte fremsettes for 

kommunen innen 11.7.2016. Protokoll for anbudsåpning var vedlagt meddelelsen.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er foretatt i 2016 og må dermed vurderes etter tidligere lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Anskaffelsen er en bygge- og anleggskontrakt med verdi under 44 millioner ekskl. 

mva. Slike anskaffelser skulle på tidspunktet foretas etter forskriftens del I og II, og vi har derfor 

vurdert den her aktuelle anskaffelsen etter disse delene av regelverket. Anskaffelser etter dette 

regelverket skulle på tidspunktet kunngjøres nasjonalt (Doffin). Den konkrete anskaffelser er 
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kunngjort i Doffin, og revisor vurderer derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å 

kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Som anskaffelsesprosedyre er i kunngjøringen 

forutsatt en åpen anbudskonkurranse, og dokumentasjonen for anskaffelsen viser at oppdragsgiver 

faktisk har gjennomført anskaffelsen som en åpen anbudskonkurranse. På bakgrunn av dette er 

revisors vurdering at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre 

etter regelverket. Fordi anskaffelsen er kunngjort henhold til regelverket og alle innkomne tilbud er 

tatt med i betraktning og vurdert etter de samme kriterier, er revisors vurdering også at Dyrøy 

kommune har oppfylt grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling av leverandører.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen, og dette inneholder de opplysninger som 

forskriften krever. Revisor vurderer dermed dette kriteriet som oppfylt. De oppstilte 

kvalifikasjonskravene er knyttet til forhold som tillatt i forskriften, og dokumentasjon viser at valgte 

leverandør har dokumentert at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Revisor vurderer derfor at Dyrøy 

kommune også har oppfylt kriteriet om å benytte kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. 

Oppdragsgiver har oppstilt tildelingskriterier som er i henhold til regelverket, og dokumentasjon på 

evalueringsfasen viser at kriteriene er blitt vektlagt slik det var forutsatt i konkurransegrunnlaget. 

Revisors vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å benytte tildelingskriterier 

i henhold til regelverket.  

 

Kopi av e-post med vedlagt protokoll for anbudsåpning viser at oppdragsgiver har meddelt 

beslutning om kontraktstildeling til tilbyderne. Meddelelsen inneholdt begrunnelse for valget og 

frist for å klage på tildelingen. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Dyrøy kommune har 

oppfylt kriteriet om å melde beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll for anskaffelsen, og denne inneholder i all hovedsak de 

opplysninger som er påkrevd i forskriften. Fordi protokollen ikke inneholder protokollførers navn 

er revisors vurdering at Dyrøy kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Revisor har for øvrig fått tilsendt den 

dokumentasjonen som vi har ansett som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen, og vår 

vurdering er derfor at Dyrøy kommune har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig.  
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5 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Basert på revisors funn og vurdering er revisors konklusjon på problemstillingen i 

forvaltningsrevisjonen at Dyrøy kommune til dels har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. Forekomsten av og alvorlighetsgraden i avdekkede avvik varierer de syv 

anskaffelsene imellom. I én av anskaffelsene har revisor ikke funnet noen avvik fra gjeldende 

regelverk. Vi viser for øvrig til følgende vurderinger hva angår de seks øvrige anskaffelsene: 

 

• I én av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke oppfylt kravet til å 

gjennomføre konkurranse i henhold til regelverket. I ytterligere to anskaffelser har 

kommunen ikke fullt ut kunngjort konkurranse i henhold til regelverket og dermed heller 

ikke fullt ut oppfylt kravet til å gjennomføre konkurranse i henhold til regelverket 

• I én av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke meddelt beslutning om 

kontraktstildeling i henhold til regelverket  

• I tre av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke, eller ikke fullt ut, ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

• I to av de undersøkte anskaffelsene har Dyrøy kommune ikke, eller ikke fullt ut, sikret at 

vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er 

skriftlig 

 

6 HØRING 

KomRev NORD sendte rapporten på høring til Dyrøy kommune ved rådmannen 10.12.2018 med 

frist for å avgi høringsuttalelse til 21.12.2018. Vi mottok høringssvar fra Dyrøy kommune ved 

teknisk sjef 13.12.2018. Høringsuttalelsen gjengis i det følgende i sin helhet.  

 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser II 

 

Side: 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser II 

 

Side: 35 

 

 

Som ovenstående høringsuttalelse viser, hadde kommunen kommentarer til revisors fremstilling og 

vurdering av anskaffelsen «Vegvedlikehold 2016». Kommunens kommentarer medførte at revisor 

innhentet noe mere informasjon/dokumentasjon om disse forholdene, og på bakgrunn av denne 

dokumentasjonen fant vi grunn til å gjøre enkelte endringer i våre vurderinger av anskaffelsen. Vi 

sendte deretter nytt rapportutkast til kommunen 22.1.2019, og ga kommunen frist til 1.2.2019 for å 

avgi ny høringsuttalelse til rapporten i sin helhet slik den forelå etter ovenfor nevnte endringer. 

Revisor har ikke fått tilbakemelding innen fristen og legger dermed til grunn at kommunen ikke 

ønsker å gi ny høringsuttalelse til rapporten.  

 

 

7 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi at Dyrøy kommune iverksetter 

tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Dyrøy kommune: 

 

Offentlige anskaffelser                                                     2016  

 

 

 

 

 

 

 

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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