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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 178081/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/29

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016 godkjennes

Rakkestad, 03.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016 legges frem for godkjenning
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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 184463/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/30

Orienteringssak – Opprettelse av rutiner for kommunalt tomtesalg

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Rakkestad, 13.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Sak 16/ 27 Orienteringssak – Rutiner for tomtesalg i Skiptvet kommune, var til behandling i 
kontrollutvalget 15.09.2016. På bakgrunn av det kontrollutvalget oppfattet som manglende 
rutiner for tomtesalg i kommunen, ble følgende enstemmige vedtak fattet: 

1 Informasjon fra leder angående kommunens rutiner for tomtesalg, tas til orientering.
2 Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering angående opprettelse av rutiner for 
kommunalt tomtesalg.

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta informasjonen fra rådmannen til orientering. 
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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 192617/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/31

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme
på kr. 784 623,-  vedtas

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 25.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Skiptvet kommune 2017 

Saksopplysninger
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, 
omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

Av bestemmelsen går det fram at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- 
og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS tolker forskriften slik at utgifter til 
kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal 
innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

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

 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester. 
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Budsjettallene for sekretariatet og revisjonen er vedtatt i de respektive representantskap.
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Vurdering
Sekretariatet ser at det er en økende interesse for at de av kontrollutvalgets medlemmer 
som ønsker det skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette 
vurderer sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig. Konferansen, med en deltakermengde 
på 500-600 personer, er en fin arena for å knytte nettverk til andre kontrollutvalg, og ikke 
minst får deltakerne godt faglig påfyll og innspill til arbeidet i utvalget.

Vedlegg:
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn Skiptvet, 2017

Art Tekst Budsjett 
2016

Regnskap 
2015

Forslag til 
budsjett 2017 Kommentar 

080 Møtegodtgjørelse 15 000 9 810,00 15 000
4 pers x 6 møter a 
606,- 

080 Ledergodtgjøring 18 000 - 18 500

Leder bør ha det 
samme som 
hovedutvalgsledere

080 Tapt arbeidsfortjeneste - - -  
099 Arbeidsgiveravgift 4 700 1 383,00 4 800  
115 Bevertning 1 000 - 1 000  
150 Kurs/opplæring 35 000 13 700,00 35 000 Alle til KU-konferansen 
160 Kjøregodtgjørelse 2 000 4 800,00 5 000  

375
kjøp av revisjonstjenester 
fra IØKR IKS 568 739 579 332,00 584 221

 

375
Kjøp av sekretariat 
tjenester fra IØKUS IKS 106 751 104 804,00 121 102

Grunnbeløpet er økt fra 
20.000,- til 50.000,- i 

tråd med vedtatt 
eierstrategi

470 Overføringer til andre  
 Sum 751 190 713 829,00 784 623  
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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 193369/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/32

Forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av tjenester tas til orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger
3. Ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport vil kontrollutvalget følge opp at 

kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport et 
år etter at rapporten Kjøp av tjenester er behandlet i kommunestyret.

4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i Skiptvet: 

I. Forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av tjenester tas til orientering.

II. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av de 8 
anbefalingene som er gitt i rapporten, og innen et år etter år etter at rapporten er 
behandlet i kommunestyret rapportere status for arbeidet og tidsplan for 
fullføring til kontrollutvalget

Rakkestad, 26.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Det går fram av kommuneloven § 77 og forskrift nr. 904/2004 om revisjon § 6 at 
kontrollutvalget skal påse at det i hver kommune utføres forvaltningsrevisjon, hvorpå 
revisjonen skal rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget, jfr § 8.
 
På kontrollutvalgets møte den 24.09.2014 i sak 14/19 om Plan for forvaltningsrevisjon 2015-
2016, vedtok kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonsprosjekt Kjøp av tjenester skulle 
gjennomføres i løpet av planperioden. Planen er vedtatt i kommunestyret den 28.10.14 i sak 
55/14

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av tjenester, Skiptvet kommune, 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-sak 14/19 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
KS sak 55/14 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
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Saksopplysninger
Rapporten er skrevet på bakgrunn av problemstillingen Er kommunens praksis ved kjøp av 
tjenester i samsvar med gjeldene lovverk? Herunder hvorvidt det stilles miljøkrav i 
anskaffelsesprosesser.

Revisor har gjort sine funn gjennom oppstartsintervju med økonomisjef, 
regnskapsgjennomgang samt dokumentanalyse av interne dokumenter. Revisor har også 
gått igjennom avtaler og protokoller i tilknytning til kjøp av tjenester.

Det konkluderes med at kommunen i enkelte av innkjøpene vurderes å ha brudd på lov om 
offentlige anskaffelser. Det foreligger mangler når det gjelder protokollføring og konkurranse 
ved anskaffelser, og kommunen stiller ikke miljøkrav i anskaffelsesprosessen. Det vurderes 
som positivt at Skiptvet kommune har utarbeidet innkjøpsreglement, men at rutinene i større 
grad må etterleves for å handle i tråd med regelverket. Revisjonen fremmer på bakgrunn av 
dette 8 anbefalinger:

1. Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide et strategidokument for offentlige 
anskaffelser som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. 

2. Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre kjøp av tjenester basert på konkurranse der 
det lar seg gjøre, jf. offanskl. § 5. 

3. Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre anbudsrunder for anskaffelser med antatt 
verdi over 1.100.000 kroner ekskl. merverdiavgift. 

4. Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke anskaffelser som kommer til å 
overstige de gitte terskelverdiene og legge disse ut på Norsk Lysningsblad Doffin og EUs 
TED-database. 

5. Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å overholde dokumentasjonsplikten i FOA «§7-1, 
samt føre protokoll for innkjøp som overstiger de gitte terskelverdiene. 

6. Revisjonen anbefaler kommunen å inngå rammeavtaler basert på konkurranse der dette er 
lovpålagt. 

7. Revisjonen anbefaler at miljøkrav og livssykluskostnader blir innlemmet i kommunens 
innkjøpsreglement, jf. offanskl. § 6. 

8. Revisjonen anbefaler kommunen å oppdatere innkjøpsreglementet i henhold til gjeldende 
lovverk, samt følge reglementet ved anskaffelser.

I det store og hele slutter rådmannen seg til revisjonens anbefalinger. I tilbakemelding til 
revisjonen gjør rådmannen rede for hvordan anbefalingene vil følges opp videre. 

Vurdering
Det er et omfattende regelverk som regulerer offentlige anskaffelser, og mange av landets 
kommuner opplever at leverandører klager inn brudd på anskaffelsesreglene, og videre at 
det fremmes krav om erstatning. Samtidig har forvaltningen et ansvar for at det tas hensyn til 
miljømessige konsekvenser ved anskaffelser. Anskaffelser er i så måte en svært omfattende 
område og det vurderes som en forutsetning for å lykkes at kommunen har gode og 
oppdaterte plan- og rammeverk.

Rapporten synliggjør at Skiptvet kommune har utfordringer hva gjelder anbud og 
konkurranse ved kjøp av tjenester. Samtidig viser rådmannens tilbakemeldinger at det 
foreligger planer for å revidere innkjøpsreglementet i virksomhetsplanen og at det i den 
sammenheng muligens utarbeides en innkjøpsstrategi. Sekretariatet vurderer at om 
kommunen endrer praksis og rutiner i tråd med revisjonens anbefalinger vil kommunen i 
større grad sikre likebehandling mellom både brukere og tilbydere samt i større grad 
overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser.
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Det ligger til kontrollutvalgets oppgaver å vurdere kvaliteten på en 
forvaltningsrevisjonsrapport. Sekretariatet finner revisors metodiske fremgangsmåte og 
datainnsamling som et hensiktsmessig grunnlag for å gi et dekkende svar på 
problemstillingen. Rapporten anses i så måte å være i samsvar med kontrollutvalgets 
bestilling. Slik sekretariatet ser det, dekker rapporten alle momenter som ifølge 
bestemmelsene i standarden for forvaltningsrevisjon RSK001, skal inngå i en 
forvaltningsrevisjonsrapport.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
orientering. Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget 
når saken behandles.
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 Kjøp av tjenester  1 

1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon1 utføre 

forvaltningsrevisjon. Etter forskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; 

Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund NKRF. 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet kjøp av tjenester, er gjennomført i henhold til RSK 001. 

Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og 

kommunestyret i Skiptvet kommune. Prosjektbeskrivelsen er vedtatt av kontrollutvalget i sak 

PS 14/17 av 24.9.2014. 

 

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet November - Oktober 

2015-2016. Rapporten er oversendt kommunen for verifisering. 
 

Prosjektansvarlige revisors habilitet og uavhengighet sett opp mot kommunen og den undersøkte 

virksomheten er vurdert, og revisjonen finner ansvarlig revisor habil til å utføre prosjektet. 
 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Ole Anders Brattli. I tillegg har stedlig 

revisor Raquel Gaba Smith deltatt i informasjonsinnsamlingen. 

 

Rapporten oversendes kommunen etter behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. 

  

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i 

forbindelse med prosjektarbeidet. 

 

 

 

 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

Rakkestad 20. Oktober 2016  

 

    

 

 

Rita Elnes        Ole Anders Brattli 

Distriktsrevisor       Forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

 

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

2. SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler kjøp av tjenester i Skiptvet kommune. Revisjonen har arbeidet 

etter følgende problemstilling: 

 

 Er kommunens rutiner og praksis ved kjøp av tjenester i samsvar med gjeldende 

lovverk? Herunder hvorvidt det stilles miljøkrav i anskaffelsesprosesser.  

 

Som et ledd i arbeidet er det foretatt oppstartsintervju med økonomisjefen. Det er også 

gjennomført en regnskapsgjennomgang, i tillegg dokumentanalyse av diverse interne 

dokumenter fra kommunen. Det er også blitt gjennomført dokumentgjennomgang av avtaler 

og protokoller i tilknytning til kjøp av tjenester. Det har blitt gjort endringer i forskrift om 

offentlige anskaffelser underveis i prosjektet. Kontrollhandlingene i prosjektet er derfor basert 

seg på gammel forskrift, mens anbefalingene tar hensyn til den nye forskriften. 

 

Lov om offentlige anskaffelser, samt tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i 

samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 

forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige 

opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på 

en samfunnstjenlig måte, jf. FOA § 1-1. Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være 

basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. Revisjonen har 

kontrollert hvorvidt Skiptvet kommune har utarbeidet en anskaffelsesstrategi som sørger for at 

lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. Skiptvet kommune har ikke utarbeidet en slik 

strategi, men har som mål at dette blir gjennomført i løpet av 2016. Ut fra 

dokumentgjennomgangen revisor har gjennomført kan revisor ikke konkludere med at FOA § 

3-1 om at enhver anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse er 

overholdt. Herunder skal anskaffelser med antatt anskaffelsesverdi over 500.000 kroner eksl. 

mva. legges ut på anbud, og lyses ut på Doffin. Anskaffelser med en antatt verdi som 

overstiger EØS/WTO-terskelverdier skal også lyses ut i EUs TED-database. Revisjonen 

mottok ingen protokoller for kjøp av tjenester hvor dette ble forespurt. Protokoll skal føres for 

anskaffelser som overstiger 100.000 kroner, dette for å sikre at hensynet til 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 

anskaffelsesprosessen. Kravet om anskaffelsesprotokoll framkommer også av kommunens 

innkjøpsreglement, og revisjonen anbefaler at innkjøpsreglementet etterleves. Revisjonen 

anbefaler også at innkjøpsreglementet oppdateres i henhold til gjeldende lovverk. Revisor 

vurderer at Skiptvet kommune ikke stiller krav til livssykluskostnader eller hensyn til miljø 

ved kjøp av tjenester.    

 

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier: 

Revisor vurderer at enkelte av innkjøpene kan vurderes som å ha brudd ved lov om offentlige 

anskaffelser. Ved brudd på lov om offentlige anskaffelser risikerer kommunen klagesaker til 

KOFA, og dette kan medføre erstatningsgebyr. Revisor vurderer det som positivt at Skiptvet 

kommune har utarbeidet et innkjøpsreglement. Reglementet gjenspeiler i stor grad lovverk 

tilknyttet offentlige anskaffelser, men bør oppdateres jevnlig. Revisor vurderer at 

innkjøpsrutinene i større grad bør benyttes for å overholde gjeldende lovverk. Herunder er det 

mangler hva gjelder protokollføring og konkurranse ved anskaffelser. Revisor vurderer også 

at det ikke stilles miljøkrav i anskaffelsesprosessen i henhold til lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. På bakgrunn av ny forskrift fremmer revisjonen slik sett følgende åtte 

anbefalinger: 
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 Kjøp av tjenester  3 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide et strategidokument for 

offentlige anskaffelser som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. 

 

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre kjøp av tjenester basert på 

konkurranse der det lar seg gjøre, jf. offanskl. § 5.  

 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre anbudsrunder for anskaffelser 

med antatt verdi over 1.100.000 kroner ekskl. merverdiavgift. 

 

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke anskaffelser som 

kommer til å overstige de gitte terskelverdiene og legge disse ut på Norsk Lysningsblad 

Doffin og EUs TED-database.  

 

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å overholde dokumentasjonsplikten i 

FOA «§7-1, samt føre protokoll for innkjøp som overstiger de gitte terskelverdiene. 

 

Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å inngå rammeavtaler basert på konkurranse 

der dette er lovpålagt.  

 

Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler at miljøkrav og livssykluskostnader blir innlemmet i 

kommunens innkjøpsreglement, jf. offanskl. § 6. 

 

Anbefaling 8: Revisjonen anbefaler kommunen å oppdatere innkjøpsreglementet i henhold til 

gjeldende lovverk, samt følge reglementet ved anskaffelser.  
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 Kjøp av tjenester  4 

3. INNLEDNING 

3.1 Problemstillinger 

Problemstilling 1: Er kommunens rutiner og praksis ved kjøp av tjenester i samsvar med 

gjeldende lovverk? Herunder hvorvidt det stilles miljøkrav i anskaffelsesprosesser. 

 

3.2 Avgrensning av prosjektet 

Prosjektet er begrenset til kjøp av tjeneste omfattet av anskaffelsesloven, jf. forskrift om 

offentlige anskaffelser § 1-3. Anbefalingene blir gjort på bakgrunn av oppdatert forskrift om 

offentlige anskaffelser. 

 

3.3 Revisjonskriterier 

I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for 

forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterier, ofte kalt ”foretrukket praksis”, er uttrykk for krav 

eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende. 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, 

politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og 

andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra: 

Eksterne kriterier: 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Direktoratet for IKT og forvaltnings hjemmeside: Difi.no 

 

Interne kriterier: 

 Kommunens eget innkjøpsreglement 

 

En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten. 

 

3.4 Revisjonsmetoder  

Prosjektet er gjennomført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RKS 001. Rapporten 

er basert på tall fra Skiptvet kommunes regnskapssystem (i hovedsak art 270 og 370), 

verifisert intervjumateriale, samt dokumentanalyser av tilbudsinnhentinger, 

anbudsprotokoller, rammeavtaler, kontrakter, samt kunngjøringer i DOFFIN. Revisjonen 

vurderer kontrollhandlingene som gyldige og pålitelige til å kunne trekke konklusjoner fra 

prosjektet.  
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4. PROBLEMSTILLING 1: 
Problemstilling 1: Er kommunens rutiner og praksis ved kjøp av tjenester i samsvar med 

gjeldende lovverk? Herunder hvorvidt det stilles miljøkrav i anskaffelsesprosesser. 

4.1 Revisjonskriterier 

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 

mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 

slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jf. 

FOA § 1-1. Direktoratet for IKT og forvaltnings hjemmeside (difi.no) sier i forbindelse med 

anskaffelsesstrategier at: «Det må utarbeides mål og strategier for innkjøpsarbeidet». Enhver 

anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 

anskaffelsesprosedyre som benyttes, jf. FOA § 3-1 (1). Herunder skal alle leverandører 

likebehandles. Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 

kroner, jf. FOA § 3-2 (1). Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige 

beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, jf. § 3-2 (2). 

 

Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen, jf. 

FOA §§ 3-1 (8) og 8-3 (1). Det skal videre, så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til 

produktets ytelse eller funksjon for anskaffelser over 500.000 kroner.  

 

Anskaffelser over 500.000 kroner skal settes ut på anbud, jf. FOA §§ 2-1 (2) og 5-1. 

Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Kunngjøring av 

anbudskonkurranse på anskaffelser over 500.000 kroner skal skje i Norsk Lysningsblad 

database DOFFIN, jf. § 9-1. Ved anskaffelser over EØS/WTO-terskelverdiene skal 

anskaffelsen som hovedregel foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. § 14-1. 

Slike anskaffelser skal i tillegg til å lyses ut på DOFFIN, lyses ut i EUs TED-database, jf. § 

18-1.  

 

En rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 

leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet 

av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder, jf. § 4-2 f. 

Oppdragsgiver skal følge reglene i FOA kapittel 6 ved inngåelse av rammeavtaler. 

 

Således har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 
Revisjonskriterie 1: Det bør foreligge en anskaffelsesstrategi som sørger for at lov om 

offentlige anskaffelser blir overholdt. 

 

Revisjonskriterie 2: Alle anskaffelser skal så vidt mulig bygge på konkurranse og alle 

leverandører skal likebehandles. (FOA § 3-1) 

 

Revisjonskriterie 3: Anskaffelser over kr 500 000 skal settes ut på anbud. Utlysningen skal 

skje i Norsk Lysningsblad database DOFFIN, (FOA § 9-1 og § 18-1). Anskaffelser over EØS/ 

WTO- terskelverdiene 1 skal i tillegg lyses ut i EUs TED-database. 

 

Revisjonskriterie 4: Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. De valg som er 
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gjort skal begrunnes, og det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele 

anskaffelsesprosessen (FOA 3-2). 

 

Revisjonskriterie 5: Kommunen bør benytte seg av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for 

de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og 

eventuelt planlagte mengder (FOA kap. 6). 

 

Revisjonskriterie 6: Det bør så langt som mulig stilles miljøkrav i offentlige anskaffelser. 

 

Revisjonskriterie 7: Kommunens bør vektlegge livsykluskostnader i alle sine anskaffelser. 

 

Revisjonskriterie 8: Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det tas hensyn til miljømessige 

konsekvenser under planleggingen av anskaffelsen. 

 

Revisjonskriterie 9: Kommunens innkjøpsreglement bør overholdes. 
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4.2 Revisors undersøkelse og innhentede data 

Anskaffelsesstrategi 

Økonomisjefen informerer i oppstartsmøtet om at det er flere i Skiptvet kommune som har 

mandat til å gjøre innkjøp, herunder samtlige ledere. Den enkelte 

avdelingsleder/virksomhetsleder har mandat til å handle innenfor den ramme som er avsatt i 

budsjettet. Revisjonen har fått oversendt en liste over ansatte med anvisningsmyndighet, totalt 

9 personer. Det blir fortalt at Skiptvet kommune har rammeavtaler som er styrende for det 

meste av innkjøp. De ansatte har hatt noe opplæring i offentlige anskaffelser, men ikke i 

senere tid. Det har tidligere vært noe opplæring på ledermøter. I tillegg har 

innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold også hatt opplæring med de ansatte.  

 

Under oppstartsintervjuet ble det informert om at kommunen ikke kjøper tjenester i stor grad. 

Flesteparten av kjøpene som gjøres, blir gjort via det felles innkjøpssamarbeidet i Indre 

Østfold. Videre informeres det om at kjøp av konsulenttjenester enkelte ganger blir politisk 

behandlet i forkant av kjøp.  Revisjonen fikk utdelt et eksempel på dette i form av 

kommunestyrevedtak 15/016 fra 28.03.15 hvor det vedtas at man skal hyre inn ekstern hjelp 

for en gjennomgang av pleie og omsorg. «Administrasjonen bes også engasjere ekstern 

bistand for gjennomgang av pleie – og omsorgstjenesten med inntil 100 000kr som dekkes 

innenfor virksomhetens budsjettramme». Revisjonen fikk i den forbindelse også utdelt en 

mailutveksling hvor tilbudene i forbindelse med anbudsrunden for prosjektet blir diskutert av 

rådmannen og virksomhetsleder pleie og omsorg.  

 

Revisjonen har kontrollert hvorvidt det eksisterer noen anskaffelsesstrategi i Skiptvet 

kommune som bidrar til at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. Økonomisjefen 

informerte revisjonen under oppstartsmøtet om at det ikke var utarbeidet noe 

strategidokument for offentlige anskaffelser. I virksomhetsplanen står det ifølge 

økonomisjefen at dette skal utarbeides, og kommunen har et mål om at dette skal bli 

gjennomført i løpet av 2016.  

 

Konkurranse og likebehandling – Anbud og protokoll 

Økonomisjefen sier under oppstartsmøtet at kommunen innhenter tilbud fra flere når man skal 

kjøpe tjenester over 100.000 kroner. Han viser til det seneste eksempelet med konsulentkjøp i 

Pleie & Omsorg. Revisjonen gjorde en gjennomgang av regnskapet, art 270 og 370, for de tre 

siste år, med hovedvekt på 2014 og 2015. Revisor så først og fremst etter kjøp fra 

leverandører med en samlet verdi på over 100.000 kroner. Det ble også notert leverandører 

med lavere totalramme, men med flere transaksjoner. Disse kan være relevant i forhold til 

eventuell rammeavtale. Det ble videre forespurt å få utlevert avtaler, rammeavtaler og 

protokoller for totalt 17 leverandører. Videre ba revisjonen om å få utdelt fem avtaler i 

forbindelse med anskaffelser. Av disse var det to avtaler hvor Skiptvet var medeier hos 

leverandøren i felleskap med andre kommuner, det var én avtale med Steinerskolen, én avtale 

med en barnehage, samt at det ble bedt om avtale med helseøkonomiforvaltning. 

Økonomisjefen uttaler om steinerskolen at det er foreldrene selv som melder overgang til 

Steinerskolen, og at hjemkommunen må betale for skoleplassen. Barnehagen får tilskudd fra 

kommunen etter gjeldende lov og forskrifter på barnehageområdet. Økonomisjefen informerer 

om at det er inngått en avtale med barnehagen om at kommunen innfordrer foreldrebetalingen 

og overfører denne til barnehagen. Om helseøkonomiforvaltningen uttaler økonomisjefen at 

dette er et statlig organ som sender avregning til kommunen for innbyggere som har fastlege i 

andre kommuner. Det er ingen avtale mellom kommunen og helseøkonomiforvaltningen. I 

tillegg etterspurte revisor rammeavtaler inngått med to leverandører. Disse vil bli nærmere 

gjennomgått under overskriften «rammeavtaler».  
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Noe avklaring var nødvendig i forhold til de ulike leverandørene revisjonen hadde forespurt 

seg om. Revisjonen ba om å få utlevert protokoller fra 17 anskaffelser. Revisjonen ba om å få 

disse utdelt etter gjennomgang i regnskapet på grunnlag av at dette var anskaffelser med en 

samlet verdi på over 100.000 kroner. Tre av disse fremstår som ansettelseskontrakter. To av 

anskaffelsene er gjort i samarbeid med flere kommuner i Indre Østfold, og her har revisjonen 

mottatt både kontrakt og anbudsrunde. For den ene av disse som gjelder Slam og Spyleservice 

I.Ø. AS har revisor ikke mottatt hele kontrakten. Dette er en rammeavtale i samarbeid med 

Aremark, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog og Spydeberg kommuner som gjelder for 

perioden 1.9.2012 – 1.9.2015. Avtalens totale ramme overstiger 1,75 millioner totalt for alle 

kommunene. Avtale med Rejlers Consulting AS ble gjort etter anbudsrunde gjennomført av 

Klima Østfold. Skiptvet kommune fikk da tilbud om å inngå avtale, og valgte å godta denne. 

Her har revisjonen mottatt tilbudet fra leverandøren, samt signert kontrakt.  

I regnskapet fant revisor utbetalinger til Drivkraften AS. Økonomisjefen kan informere om at 

dette er bestilt av Indre Østfold utvikling som styrer prosjektet Glommaopplevelser på vegne 

av Skiptvet. Skiptvet kommune står i den forbindelse som vertskommune, og fører regnskap 

for prosjektet. Revisor forhørte seg om forbindelser med Solbukta ungdomssenter, men her 

har ikke kommunen klart å finne ut hvem som har gjort bestillingen. Ved verifisering av 

rapporten informerer økonomisjefen om at det er Kirkelund skole som har kjøpt 

leirskoleopphold der. Rektor opplyser om at det tidligere har vært innhentet tilbud fra flere 

leverandører, men at Solbukta ble valgt da transportkostnadene ble lavere. Ifølge rektor var 

prisene på de ulike stedene omtrent like, men innhentingen av pristilbud er ikke fullstendig 

dokumentert. Rektor opplyser også at vanligvis så har prisen vært under 100.000 kr, men pga 

store kull de to siste årene har prisen steget. 

  

Etter forespørsel har revisjonen blitt informert om at det er gjort to anskaffelser fra Norsk 

kommunerådgivning AS. Det ene gjelder en gjennomgang av Pleie og Omsorg, og her har 

revisjonen mottatt forespørsel som økonomisjefen informerer har blitt sendt til fire 

leverandører. Revisjonen har også fått tilsendt tilbudet fra leverandør, i tillegg til avtalen. I 

tillegg har revisjonen mottatt en mailkorrespondanse mellom Pleie- og omsorgssjefen og 

Rådmann, hvor tilbudene vurderes. Det fremkommer her at kommunen har mottatt to 

pristilbud, hvorav det kun er tilbudet fra Norsk Kommunerådgivning AS som er aktuelt. Dette 

er en vurdering som er gjort på bakgrunn av at det andre tilbudet ikke inneholder en 

fullstendig gjennomgang av pleie og omsorg. Økonomisjefen informerer også om at 

rådmannen selv ringte de to leverandørene som ikke hadde levert tilbud. Disse hadde av ulike 

grunner valgt å ikke levere tilbud.  

Det andre oppdraget gjaldt ressursgjennomgang av de interkommunale selskapene (IKS) i 

Indre Østfold. Dette oppdraget ble bestilt av Rådmannsutvalget i Indre Østfold på vegne av 

eierkommunene. Skiptvet og Spydeberg kommuner ble valgt ut av rådmennene til å forestå 

anskaffelsen. Skiptvets rolle har vært fakturamottaker og har viderefakturert eierkommunene 

for kostnadene etter avtalt fordelingsnøkkel. Økonomisjefen opplyser om at også dette 

oppdraget har vært utlyst. Revisjonen har gjort en gjennomgang av tilbudsbrevet/kontrakten 

med Norsk Kommunerådgivning AS som er signert av Rådmann i Skiptvet på vegne av 

IKSene i Indre Østfold. Det fremkommer her at Rådmannsutvalget i Indre Østfold har invitert 

aktuelle leverandører til å delta i en konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester for 

utredning av interkommunale selskaper eid av eierkommunene. 

 

Revisjonen ba også om dokumenter i forbindelse med anskaffelser fra Advokatfirmaet Lund 

& Co. Her blir det informert om at advokatfirmaet ble benyttet i forbindelse med utbyggingen 

av Vamma kraftstasjon. Advokatfirmaet Lund & Co er sekretariat for 
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Landssammenslutningen av vannkraftkommuner hvor Skiptvet kommune er medlem. I tillegg 

har revisjonen mottatt dokumentasjon i tilknytning til oppføring av tilbygg til Hoel 

renseanlegg, som inneholder protokoll, tilbud og vurdereringer.  

 

Revisor har ikke mottatt noen anbudsrunder i forbindelse med de syv resterende anskaffelsene 

som revisjonen har forhørt seg om. Disse er Skjelfoss psykiatriske senter, Stegtun avlastning, 

Malermester Hoff AS, Brækhus Dege Advokatfirma, Uloba BA, Inn på tunet eng gård og 

Klapptunet Ola Foss Vold. Revisor har gjennomgått avtaler og kontrakter for disse 

leverandørene. Ettersom kjøp fra Skjelfoss psykiatriske senter i 2015 utgjorde 566.100 kroner 

gjorde revisor en kontroll av faktura for å kontrollere merverdiavgiftssatsen på fakturaen. 

Kontrollen viste at fakturaene fra Skjelfoss psykiatriske senter er behandlet med mva-kode 

90/0, det vil si null mva. Det totale beløpet inklusiv mva. er derfor på over 500.000 kroner. 

Ved verifisering av foreløpig rapport informerer økonomisjefen om at det ifølge pleie- og 

omsorgssjefen ble innhentet to tilbud på kjøp av tjenester uten at brukerens behov ble definert. 

Det kom så en direkte anbefaling fra spesialisthelsetjenesten om å benytte Skjelfoss 

psykiatriske senter og anbefalingen ble gjort ut fra brukerens spesielle behov. Saken ble da 

vurdert slik at man ikke kunne sette dette tiltaket ut på anbud med de krav som måtte stilles til 

tilbudet da dette ville komme i konflikt med taushetsbestemmelsene.  

Vedrørende kjøp fra Uloba skriver økonomisjefen at disse kan vurderes ut fra to forhold. For 

det første gjelder kjøpet «en ansettelse» hvor vedkommende skal jobbe hos en bestemt 

privatperson. For det andre vil det også her være snakk om personopplysninger som brukeren 

må godkjenne at skrives i en utlysning. 

 

Fra innkjøpsreglementet i Skiptvet kommunen framkommer rutiner for utlysning av kjøp med 

en verdi på over 500.000 kroner på Doffin. Det fremkommer også at kjøp med en samlet verdi 

på over 1.700.000 kroner skal utlyses i EU’s TED-database. Revisjonen har herunder også 

mottatt et notat med tittelen Kunngjøringer på DOFFIN 2013-2015. Denne inneholder to 

kunngjøringer hvor den ene gjelder kjøp av traktor i 2015, og den andre omfatter ny 

servicebolig og carporter – Vestgårdveien bofellsskap i 2013-2014.  

 

Revisors kontroll av prisforespørsel og anbud viser at hovedvekten ved vurdering av tilbud er 

på pris. Andre kriterier som vurderes er leveringstid, tilgjengelighet, kompetanse, referanser, 

service og kvalitet. 

 

Fra Skiptvet kommunes innkjøpsrutiner finner revisor henvisning til FOA § 3-2 om protokoll 

ved anbudsrunder for kjøp over 100.000 kroner. Innkjøpsrutinene inneholder også maler for 

protokoll hentet fra forskrift om offentlige anskaffelser. Dette er en mal for kjøp mellom 

100.000 kroner og 500.000 kroner, og en mal for kjøp over 500.000 kroner. Protokoll for 

anskaffelser mellom kr 100.000 og 500.000 eks. mva. inneholder et punkt 1.7 som er 

opphevet juni 2015. Revisor har ikke mottatt noen protokoller i forbindelse med de etterspurte 

anskaffelsene. Revisor fikk ved oppstartsintervjuet utdelt anskaffelsesprotokoll for anskaffelse 

ved oppføring av tilbygg til Hoel renseanlegg. Protokollen er utarbeidet ut fra malen for 

anskaffelsesprotokoll som ligger ved innkjøpsreglementet.  

 

Miljøkrav, livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser 

Økonomisjefen sier under oppstartsintervjuet at han antar at det stilles miljøkrav i felles 

innkjøpsavtaler. Han tror ikke kommunen er bevisst på miljøkrav og livssykluskostnader ved 

kjøp av tjenester. Dette er heller ikke beskrevet i innkjøpsreglementet. Det fremkommer at 

kommunen vektlegger kvalitet og pris ved kjøp av tjenester, i tillegg til responstid. For øvrig 

vil kriterier variere fra innkjøp til innkjøp.  
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Ved gjennomgang av mottatte prisforespørsler, anbudsrunder, tilbud og tilbudsvurderinger 

har revisor ikke funnet noen vurderinger eller krav til miljø eller livssykluskostnader.  

 

Vilkår i rammeavtaler 

Under oppstartsintervjuet framkommer at kommunen ikke i stor grad benytter seg av eksterne 

tjenester, og at mye løses gjennom interkommunale ordninger. Kommunen forholder seg til 

rammeavtaler. Revisjonen har fått utdelt en oversikt over de rammeavtaler kommunen har på 

inneværende tidspunkt. Totalt har revisor mottatt tre rammeavtaler. Disse er inngått i 

samarbeid med andre kommuner i Indre Østfold. Avtalene er med Slam & Spyleservice I.Ø. 

AS, Stamina Helse AS og Hero Norge AS, henholdsvis for slamtømming av separate 

avløpsanlegg, bedriftshelsetjenester og tolketjenester. Samtlige tre anskaffelser er 

gjennomført ved åpen anbudskonkurranse. Revisor har gjort en kontroll i Doffin, og finner at 

alle de 3 rammeavtalene med samarbeidskommunene er lyst ut på Doffin. Revisor har ikke 

mottatt hele avtalen med Slam og Spyleservice I.Ø. AS. Avtalen med Stamina helse AS gir en 

liste med kommunenes samlede estimerte behov for tjenestene i timer, samt en timespris. 

Dette finnes også i avtalen med Hero Norge AS.  

 

Revisor har også gjort en gjennomgang av fire andre avtaler som Skiptvet kommune har 

inngått. Skiptvet kommune har en avtale med Uloba BA som er inngått i 2013, med en 

varighet på fire år. Denne inneholder en avtalt timespris for tjenesten, men ingen planlagt 

mengde. Det ble i 2015 gjort anskaffelser fra Uloba på totalt 314.340 kroner.  

Avtalen revisor har mottatt mellom Skiptvet kommune og Brækhus Dege Advokatfirma 

fremstår som en oppdragsbekreftelse. Oppdraget gjelder advokattjenester for barnevernet. 

Denne ble første gang inngått 17.10.05, og senere fornyet 28.06.12, og 17.10.15. Denne 

inneholder også avtalt pris, men ikke mengde. Det ble i 2015 gjort anskaffelser fra Brækhus 

Dege Advokatfirma på i overkant av 270.000 kroner. Siden 2013 har det blitt gjort 

anskaffelser på over 870.000 kroner. 

Skiptvet kommune har en avtale med Eurofins for analyse av drikkevann, inngått i 2009. 

Denne inneholder priser for rutinekontroller samt priser ved hastesaker. Avtalen gjelder for 

perioden 15.9.2009 – 31.12.2012, med fornyelse automatisk et år av gangen. Totalt i 2015 ble 

det gjort anskaffelser fra Eurofins på 22.808 kroner.  

Avtalen Skiptvet kommune har med Malermester Hoff inneholder priser for ulike typer 

arbeid. Avtalen ble inngått i 2012 for perioden 2012-2013 med muligheter for reforhandling 

av avtalen i avtaleperioden. Denne lister prisene for ulike typer arbeid.  

 

Innkjøpsreglement 

Innkjøpsrutinene med maler og anskaffelsesprotokoll ble overlevert revisjonen ved 

oppstartsmøtet. Økonomisjefen sier at innkjøpsreglementet i kommunen er strengere enn 

loven, og kommunen vurderer om det skal mildnes noe, og revideres opp mot endringer i 

lovverk. Reglementet ser ikke ut til å være oppdatert siden det ble laget i 2008. Det henvises 

til paragrafer som ikke lenger er gjeldende, og beløpsgrenser/EØS-terskelverdier er ikke 

oppdatert. Dette gjelder også for vedleggene. Vedlegg 1 punkt 1.7 er opphevet (12. juni 

2015). Vedlegg 3 – HMS er opphevet (12. juni 2015). Dokumentet inneholder ellers gode 

rutiner for innhold og evaluering. Her finnes rutiner for kjøp i forhold til ulike terskelverdier. 

Disse inneholder blant annet å sjekke priser hos 2-3 leverandører når verdien er mellom 2.000 

kroner og 20.000 kroner, hente inn tilbud fra minst 2 leverandører når verdien er mellom 

20.000 kroner og 100.000 kroner, og skriftlig forespørsel til minst 3 aktuelle leverandører når 

verdien er mellom 100.000 kroner og 500.000 kroner. Videre står det at kjøp med en verdi 

mellom 500.000 kroner og 1.700.000 kroner skal lyses ut på Doffin, mens kjøp med en verdi 
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på over 1.700.000 skal lyses ut på EØS databasen TED. Det er også rutiner for hva en 

tilbudsforespørsel skal inneholde, samt rutiner for evaluering av innkomne bud. Revisors 

kontroller viser at rutinene i stor grad gjenspeiler lovverket for offentlige anskaffelser, og 

viser til øvrige kontrollhandlinger for vurdering om innkjøpsreglementet er overholdt.  
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4.3 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Anskaffelsesstrategi 

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 

mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 

slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jf. 

FOA § 1-1. Revisor vurderer at et strategidokument generelt for anskaffelser i kommunen er 

viktig, dette for å kunne overholde lovverk for området. Direktoratet for IKT og forvaltnings 

hjemmeside (difi.no) sier følgende om anskaffelsesstrategier: «Det må utarbeides mål og 

strategier for innkjøpsarbeidet. Særlig gjelder dette innkjøp som har tydelig sammenheng med 

de oppgavene som virksomheten skal løse. Strategien for innkjøp må settes i sammenheng 

med virksomhetens ressurser, både de personellmessige, faglige og økonomiske. Lederen må 

se til at planlegging av anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett og 

virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi».  

 

Økonomisjefen informerte revisjonen under oppstartsmøtet om at det ikke var utarbeidet noe 

strategidokument for offentlige anskaffelser, men at det står i virksomhetsplanen at dette skal 

utarbeides. Kommunen har et mål om at dette skal bli gjennomført i løpet av 2016.  

Revisjonen anbefaler at dette blir gjennomført.  

 

Konkurranse og likebehandling 

Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 

anskaffelsesprosedyre som benyttes, jf. FOA § 3-1 (1). Herunder skal alle leverandører 

likebehandles.  

 

Av de 17 anskaffelsene hvor revisor forespurte avtaler/rammeavtaler, samt rammeavtaler 

vurderer revisor at tre er ansettelseskontrakter, og dermed ikke er omfattet av forskrift om 

offentlige anskaffelser, jf. FOA § 1-3 f.  

 

Revisor vil her vurdere de resterende anskaffelsene hvor totalsummen er mindre enn 500.000 

kroner. Revisor vurderer at det er gjennomført direkte anskaffelser uten konkurranse ved kjøp 

fra Stegtun Avlastning, Malermester Hoff AS, Inn på tunet eng gård, samt Klapptunet Ola 

Foss Vold. Revisor har i disse tilfellene ikke mottatt noen dokumentasjon på at konkurranse 

er gjennomført. FOA § 3-1 (1) spesifiserer at en anskaffelse så langt det er mulig skal være 

basert på konkurranse. Revisor anbefaler kommunen å gjøre anskaffelser basert på 

konkurranse der det lar seg gjøre. Det er også gjort direkte kjøp av tjenester fra 

Advokatfirmaet Lund & Co i forbindelse med utbyggingen av Vamma Kraftstasjon. Det 

foreligger heller ingen avtale med leverandøren. Advokatfirmaet Lund & Co er sekretariat for 

Landssammenslutningen av vannkraftkommuner hvor Skiptvet kommune er medlem. Revisor 

vurderer at advokatfirmaet kan ha fått dette ansvaret på bakgrunn av en konkurranse. Uten 

dokumentasjon kan ikke revisor gjøre flere vurderinger av denne anskaffelsen. 

 

Skiptvet kommune har en rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester med Stamina Helse. 

Denne er inngått i samarbeid med flere kommuner i Indre Østfold. Denne anskaffelsen er 

gjort på bakgrunn av en åpen anbudskonkurranse, og revisor vurderer dette som positivt. 

Anskaffelsen fra Rejlers er gjort på bakgrunn av en anbudsrunde gjennomført av Klima 

Østfold. Skiptvet kommune fikk etter gjennomført anbudsrunde tilbud om å inngå avtale med 

Rejlers, noe de gjorde. Revisor vurderer at kjøpet er gjennomført på bakgrunn av en 

konkurranse.  
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Anskaffelser fra Drivkraften AS er bestilt av Indre Østfold utvikling som leder et prosjekt for 

Skiptvet kommune. Skiptvet fører regnskapet. Revisor vurderer at det i dette tilfellet ikke er 

tale om direkte anskaffelse. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon på anskaffelser fra 

Drivkraften AS, og heller ikke anskaffelser fra Indre Østfold utvikling. 

 

Skiptvet har gjennomført to oppdrag i samarbeid med Norsk Kommunerådgivning AS. Et av 

disse gjaldt gjennomgang av virksomheten Pleie og Omsorg. Revisjonen vurderer at det i 

dette tilfellet ble gjennomført en anskaffelse basert på konkurranse i henhold til forskrift om 

offentlige anskaffelser § 3-1 (1). Dette ble gjort ved at forespørsel ble sendt ut til fire 

leverandører. To av leverandørene valgte å levere tilbud, hvorav bare ett tilbud oppfylte 

kravene som var stilt i forespørselen.  

Det andre oppdraget som er gjennomført av Norsk kommunerådgivning AS gjaldt 

ressursgjennomgang av de fleste IKS i Indre Østfold, og er bestilt på vegne av regionrådet i 

Indre Østfold. Skiptvet og Spydeberg var valgt som oppdragsgiver. Økonomisjefen opplyser 

at også denne har vært utlyst, men revisor har bare fått tilsendt avtalen. Det fremkommer av 

kontrakten/tilbudsbrevet at Rådmannsutvalget i Indre Østfold har invitert aktuelle kandidater 

til å delta i en konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester for utredning av 

interkommunale selskaper eid av eierkommunene. Revisor vurderer på bakgrunn av dette, 

samt uttalelser fra økonomisjefen at det har vært gjennomført en konkurranse i forbindelse 

med denne anskaffelsen i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 (1). Revisor 

har ikke hatt tilgang til noen av vurderingene som ble gjort i forbindelse med anskaffelsen. 

Det er derfor vanskelig for revisor å vurdere dette noe nærmere.  

 

Hva gjelder anskaffelser fra Solbukta ungdomssenter ble revisor informert ved forespørsel om 

at kommunen ikke hadde funnet hvem som har bestilt tjenestene. Revisjonen har derfor ikke 

mottatt noen dokumentasjon på kjøp, og kan videre ikke gjøre noen vurderinger. Ved 

verifisering av rapporten ble det informert om at det ble innhentet tilbud, men at dette ikke ble 

fullstendig dokumentert. Revisjonen vurderer det som positivt at det er innhentet tilbud fra 

ulike leverandører, men vurderer det som uheldig at dokumentasjon ikke foreligger. 

 

Revisor vurderer at det er tilfeller hvor forskrift om anskaffelser § 3-1 ikke er oppfylt ved 

anskaffelser under 500.000 kroner. Revisor anbefaler kommunen å følge gjeldende lovverk 

ved slike anskaffelser.  

 

Anbud 

Anskaffelser over 500.000 kroner skal settes ut på anbud, jf. FOA §§ 2-1 (2) og 5-1. 

Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Kunngjøring av 

anbudskonkurranse på anskaffelser over 500.000 kroner skal skje i Norsk Lysningsblad 

database DOFFIN, jf. § 9-1. Ved anskaffelser over EØS/WTO-terskelverdiene skal 

anskaffelsen som hovedregel foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. § 14-1. 

Slike anskaffelser skal i tillegg til å lyses ut på DOFFIN, lyses ut i EUs TED-database, jf. § 

18-1.  

 

Revisor vurderer at fire av anskaffelsene som er gjennomgått skal følge FOA § 5-1. Disse er 

anskaffelser fra Skjelfoss psykiatriske senter, Brækhus Dege advokatfirma, Slam og 

Spyleservice I.Ø. AS, og Uloba BA. Økonomisjefen opplyser om at det ble gjort direkte kjøp 

fra Skjelfoss psykiatriske senter da det kun er de som leverer slike tjenester innen rimelig 

nærhet. I henhold til FOA § 5-1 skal alle anskaffelser over 500.000 kroner gjennomføres ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller ved konkurranse med forhandling. I 2015 ble 

det gjort kjøp fra Skjelfoss psykiatriske senter på totalt 566.100 kroner. Revisor vurderer at 

24



 

 Kjøp av tjenester  14 

Skjelfoss psykiatriske senter er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-2 (1), og at den 

totale anskaffelsesverdien ekskl. merverdiavgift derfor er tilsvarende faktisk beløp. Faktura 

fra Skjelfoss psykiatriske senter er kontrollert, og bekrefter at det ikke beregnes 

merverdiavgift. Dersom rimelig nærhet er et krav for anskaffelsen, bør dette være et kriterium 

i konkurransegrunnlaget. Kontrakten med Skjelfoss psykiatriske senter gjelder for en 

enkeltbruker. I følge FOA § 2-1 (3) bokstav c er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge 

regelen om anbud dersom det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi 

taushetsbelagte opplysninger om brukeren, eller dersom brukeren ikke samtykker i å gi ut 

slike opplysninger. Revisor har ikke nok informasjon om denne anskaffelsen til å bedømme 

om FOA § 2-1 (3) bokstav c er oppfylt. Økonomisjefen informerer ved verifisering om at 

saken ble da vurdert slik at man ikke kunne sette dette tiltaket ut på anbud med de krav som 

måtte stilles til tilbudet da dette ville komme i konflikt med taushetsbestemmelsene.  

 

Skiptvet kommune har kjøpt tjenester fra Brækhus Dege advokatfirma for i underkant av 

900.000 kroner i løpet av de tre siste årene. Kontrakten revisor har mottatt i forbindelse med 

anskaffelsen er en oppdragsbekreftelse fra januar 2015. Denne viser til en videreføring av en 

tidligere oppdragsbekreftelse fra 28.06.12. Den opprinnelige oppdragsbekreftelsen er fra 

17.10.05. Denne vil bli nærmere gjennom under overskriften rammeavtaler. Revisor har ikke 

mottatt noen dokumentasjon på at konkurranse er gjennomført ved anskaffelse ved noen av 

disse datoene, og går derfor ut fra at dette ikke er gjort, og vurderer at dette kan sees som en 

ulovlig direkte anskaffelse. Økonomisjefen informerer under verifisering av rapporten om at 

det i 2014 ble gjennomført en felles anbudskonkurranse på kjøp av advokattjenester i 

barnevernstjenestene i Indre Østfold. Revisor har gjort et søk i Doffin og fant denne lyst ut i 

desember 2014 med tilbudsfrist i januar 2015. Ifølge økonomisjefen ble kontrakten gjort 

gjeldende fra 1. mars 2015. Revisor vurderer dette som positivt.  

 

Slam og Spyleservice I.Ø. AS har en rammeavtale med Aremark, Eidsberg, Marker, 

Rakkestad, Rømskog, Skiptvet og Spydeberg kommuner. Avtalen gjelder for perioden 

01.09.2012 – 01.09.2015 (eks. prolongering + 1 år t.o.m 01.09.2016). Revisjonen har ikke fått 

utskrift av hele avtalen, men har mottatt introduksjonen til konkurransegrunnlaget for en åpen 

anbudskonkurranse etter formskriftens del I og del III for rammeavtale for slamtømming av 

separate avløpsanlegg. Avtalens ramme overstiger altså 1,75 millioner kroner totalt for alle 

kommunene. Innholdsfortegnelsen inneholder punktene; generell beskrivelse, regler for 

gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud, kvalifikasjonskrav, øvrige generelle krav, 

oppdragsgivers behandling av tilbudene, avslutning av konkurransen, priser, levering, 

betaling, prisskjema/tilbudsskjema, møter/seminarer, samt utprøving og oppfølging. Revisor 

fant at anbudsrunde er kunngjort på Doffin og på Ted, og vurderer at anskaffelsen er gjort i 

henhold til FOA.  

 

Revisor har mottatt en avtale mellom Skiptvet kommune og Uloba BA om brukerstyrt 

personlig assistanse. Skiptvet kommune har i løpet av de siste to årene utbetalt i overkant av 

900.000 kroner til Uloba BA. Revisor har ikke mottatt noen dokumentasjon på anbud for 

disse tjenestene. Ettersom at Uloba BA er en ideell organisasjon er ikke kommunen forpliktet 

til å følge reglene i FOA del II, jf. FOA § 2-1 (3) bokstav a. Anskaffelsen skal likevel så langt 

det er mulig være basert på konkurranse, og reglene om protokoll skal følges. Økonomisjefen 

skriver i sitt svar på foreløpig rapport at kjøpet gjelder «en ansettelse» hvor vedkommende 

skal jobbe hos en bestemt privatperson. Revisor har ikke mottatt noen dokumentasjon på 

ansettelseskontrakt i forbindelse med kjøp fra Uloba, men en kontrakt mellom Skiptvet 

kommune og Uloba BA om levering av brukerstyrt personlig assistanse. Revisor vurderer 
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derfor at forskriftens unntaksregel for ansettelseskontrakter § 1-3 (2) bokstav f ikke kommer 

til anvendelse, og at kontrakten derfor er omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser.   

 

Revisor anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke anskaffelser som kommer til å overstige de 

gitte terskelverdiene, og legge disse ut på Norsk Lysningsblad database Doffin.  

 

Protokoll 

Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner, jf. FOA § 

3-2 (1). Dette for å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, jf. § 3-2 (2). 

Videre skal protokollen minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 

eller 4.  Kravet om anskaffelsesprotokoll framkommer av kommunens innkjøpsreglement.  

 

Revisjonen fikk ved oppstartsmøtet utdelt dokumentasjon i tilknytning til anskaffelse ved 

oppføring av tilbygg til Hoel renseanlegg. Herunder også anskaffelsesprotokoll som oppfyller 

lovens krav.  

 

Revisjonen mottok ingen anbudsprotokoller ved forespørsel. Revisor antar derfor at det i disse 

tilfellene ikke er utarbeidet anbudsprotokoller. Revisor anmoder derfor at kommunen 

utarbeider anbudsprotokoller ved kjøp som overstiger 100.000 kroner. Dette fremkommer 

også av kommunens innkjøpsreglement, og mal for protokoll hentet fra FOA finnes som 

vedlegg til denne.  

 

Vilkår i rammeavtaler 

En rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 

leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet 

av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder, jf. FOA § 4-2 f. 

Oppdragsgiver skal følge reglene i FOA kapittel 6 ved inngåelse av rammeavtaler. 

 

Revisor vurderer at rammeavtalene som er inngått i fellesskap med samarbeidskommunene 

fastsetter vilkår for pris og estimert mengde. Revisor vurderer likevel at det burde fremgå av 

avtalen hvilke hvor mye hver kommune estimerer å bruke, for å unngå misforståelser.  

De fire andre rammeavtalene som revisor har gjennomgått inneholder timespriser, men ikke 

estimert mengde. Revisor har forståelse for at det for en del tjenester er vanskelig å estimere 

hvor mange timer man kommer til å bruke.  

 

Revisor har kontrollert fire avtaler Skiptvet kommune har inngått som gjelder kjøp av 

tjenester over tid. Revisjonen har ikke mottatt noen dokumentasjon på at konkurranse er 

gjennomført ved disse anskaffelsene. Revisor vurderer at tre av disse kontraktene fornyes uten 

konkurranse. Avtalen med Brækhus Dege Advokatfirma ble første gang inngått i 2005, og har 

senere blitt fornyet i 2012 og 2015. Siden 2012 har det blitt gjort anskaffelser fra Brækhus 

Dege Advokatfirma på nærmere 900.000 kroner, og revisor vurderer at en konkurranse om 

rammeavtale for advokattjenester for barnevernet burde gjennomføres.  

Avtalen med Eurofins var inngått for perioden 15.9.2009 – 31.12.2012, og har siden blitt 

fornyet for ett år av gangen. Det ble i 2015 gjort anskaffelser fra Eurofins på 22.808 kroner, 

og det må derfor gjøres en vurdering på om en eventuell kontrakt har en anslått verdi på over 

100.000 kroner eksl. mva.  

Avtalen med Malermester Hoff ble inngått i 2012 for perioden 2012-2013 med muligheter for 

reforhandling av avtalen i avtaleperioden. Det ble i 2015 gjort anskaffelser fra Malermester 
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Hoff for nærmere 120.000 kroner inkl. mva. Revisor vurderer at en konkurranse om 

rammeavtale for malertjenester i Skiptvet kommune bør lyses ut.  

 

Miljøkrav, livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser 

Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen, jf. 

FOA §§ 3-1 (8) og 8-3 (1). Det skal videre, så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til 

produktets ytelse eller funksjon for anskaffelser over 500.000 kroner. Revisors vurderer ut fra 

gjennomgang av innkjøpsreglementet at dette ikke inneholder noen krav til miljø eller 

livssykluskostnader ved tilbudsforespørsel, eller ved evaluering av innkomne tilbud. Revisor 

vurderer at det ikke er tatt hensyn til miljøkrav eller livssykluskostnader for de konkurransene 

som revisor har gjennomgått. Revisor vurderer også at livssykluskostnader ikke nødvendigvis 

er relevant for de anskaffelser som her er gjennomgått.  

 

Revisjonen anbefaler at miljøkrav og livssykluskostnader blir innlemmet i kommunens 

innkjøpsreglement, både for tilbudsforespørsel og evaluering av innkomne tilbud.  

 

Overholde innkjøpsreglement 

Innkjøpsreglementet i kommunen gjenspeiler i stor grad lovverket for offentlige anskaffelser. 

Revisor vurderer at kommunen bør oppdatere reglementet i henhold til gjeldende lov for å stå 

best mulig rustet til en god gjennomførelse av offentlige anskaffelser. Herunder vurderer 

revisor at terskelverdiene bør oppdateres, og det er også enkelte vedlegg som ikke er 

nødvendig i henhold til loven. Revisor påpeker at kommunen selv velger om disse vedlegg 

skal benyttes eller ikke, men bruker dette faktum til å illustrere poenget om at reglementet 

ikke er fullstendig oppdatert i henhold til lovverket. Økonomisjefen påpekte i 

oppstartsintervjuet at reglementet var strengere enn gjeldende lov.  

 

Revisjonen vurderer at det foreligger gode rutiner for anskaffelser. Ettersom at rutinene i stor 

grad gjenspeiler lovverket, vurderer revisor at kommunen i de fleste tilfeller hvor gjeldende 

rett for offentlige anskaffelser ikke er fulgt, heller ikke overholder innkjøpsreglementet. 

Revisors undersøkelser har i stor grad blitt gjennomført for anskaffelser over 100.000 kroner 

og under 1,75 millioner kroner. Ifølge innkjøpsreglementet skal det ved anbud mellom 

100.000 kroner og 500.000 kroner sendes forespørsel til minst tre aktuelle aktører. Revisor 

vurderer at dette ikke er gjort i alle tilfeller. Revisor vurderer også som nevnt tidligere at 

protokoll ikke blir ført. Ved kjøp mellom 500.000 kroner og 1,7 millioner kroner skal 

anskaffelsen lyses ut på Doffin. Revisor vurderer at dette i enkelte tilfeller ikke har blitt gjort. 

Revisor anbefaler kommunen å oppdatere innkjøpsreglementet i henhold til gjeldende 

lovverk, samt følge reglementet ved anskaffelser.  

 

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier: 

Revisor vurderer at enkelte av innkjøpene kan vurderes som å ha brudd ved lov om offentlige 

anskaffelser. Ved brudd på lov om offentlige anskaffelser risikerer kommunen klagesaker til 

KOFA, og dette kan medføre erstatningsgebyr. Revisor vurderer det som positivt at Skiptvet 

kommune har utarbeidet et innkjøpsreglement. Reglementet gjenspeiler i stor grad lovverk 

tilknyttet offentlige anskaffelser, men bør oppdateres jevnlig. Revisor vurderer at 

innkjøpsrutinene i større grad bør benyttes for å overholde gjeldende lovverk. Herunder er det 

mangler hva gjelder protokollføring og konkurranse ved anskaffelser. Revisor vurderer også 

at det ikke stilles miljøkrav i anskaffelsesprosessen i henhold til lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. På bakgrunn av ny forskrift fremmer revisjonen slik sett følgende åtte 

anbefalinger: 
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4.4 Anbefalinger 

 

1. Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide et strategidokument 

for offentlige anskaffelser som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. 

2. Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre kjøp av tjenester basert på 

konkurranse der det lar seg gjøre, jf. offanskl. § 5. 

3. Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre anbudsrunder for 

anskaffelser med antatt verdi over 1.100.000 kroner ekskl. merverdiavgift. 

4. Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke anskaffelser som 

kommer til å overstige de gitte terskelverdiene og legge disse ut på Norsk Lysningsblad 

Doffin og EUs TED-database.  

5. Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å overholde 

dokumentasjonsplikten i FOA «§7-1, samt føre protokoll for innkjøp som overstiger de 

gitte terskelverdiene. 

6. Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å inngå rammeavtaler basert på 

konkurranse der dette er lovpålagt.  

7. Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler at miljøkrav og livssykluskostnader blir innlemmet i 

kommunens innkjøpsreglement, jf. offanskl. § 6.  

8. Anbefaling 8: Revisjonen anbefaler kommunen å oppdatere innkjøpsreglementet i henhold 

til gjeldende lovverk, samt følge reglementet ved anskaffelser.  
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5. RÅDMANNENS BEMERKNINGER 
 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Kjøp av tjenester” i Skiptvet kommune har vært til 

behandling hos rådmann, ved kommunalsjef Kjell Ove Liborg. Rådmannen har gitt sine 

bemerkninger til revisjonens anbefalinger i skriv av 20.10.2016. Rådmannens bemerkninger 

er i sin helhet vedlagt som vedlegg 2 til rapporten. 

 

Det fremkommer innledningsvis i rådmannens bemerkninger at rådmannen erkjenner at det er 

noen utfordringer i forhold til anbud og konkurranse på kjøp av tjenester, spesielt ved kjøpt av 

tjenester til enkeltpersoner. Rådmannen legger vekt på ulike forhold som legger føringer for 

kjøp av tjenester, men uttaler også at det i de fleste tilfeller vil være mulig å innhente 

konkurrerende tilbud, og at dette er noe kommune vil bestrebe seg på å gjøre.  

 

Revisjonen vurderer at rådmannen i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger og tar de 

til etterretning. Rådmannen spesifiserer at en gjennomgang/revisjon av innkjøpsdokumentet 

står på virksomhetsplanen for inneværende år. Det vil i den forbindelse bli vurdert å utarbeide 

en innkjøpsstrategi. Videre vil miljøkrav og livssykluskostnader innlemmes i 

innkjøpsreglementet i den grad det er mulig å gjennomføre. Revisjonen vurderer dette som 

positivt. Angående miljøkrav og livssykluskostnader skriver rådmannen at dette kan være 

vanskelig å gjennomføre ved visse tjenestekjøp, spesielt tjenester til enkeltbrukere. 

Vedrørende anbefaling fire om å ha fokus på hvilke anskaffelser som kommer til å overstige 

de gitte terskelverdiene skriver rådmannen at en slik gjennomgang bør gjøres i forbindelse 

med revisjon av virksomhetsplanene i februar/mars hvert år.     
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7. VEDLEGG 
 

Vedlegg 1: Revisjonskriterier 

Vedlegg 2: Rådmannens tilbakemelding på anbefalinger, datert 20.10.2016 

 

Vedlegg 1: Revisjonskriterier: 

Lov om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] 
§ 1.Formål 

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 

mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 

slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 

§ 2.Oppdragsgivere som er omfattet 

Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige 

organer. Loven gjelder for rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, 

i den utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av 

loven. Loven gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, 

dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi. 

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke oppdragsgivere som er omfattet av loven. 

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på Svalbard
1
 og fastsette særlige 

regler av hensyn til de stedlige forhold. 

              

§ 3.Anskaffelser som er omfattet 

Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av 

oppdragsgivere som nevnt i § 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØS-

avtalen artikkel 123.
1
 

§ 5.Grunnleggende krav 

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 

standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 

mellom leverandører. 

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

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 
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Oppdragsgiver skal ikke 

a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, 

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

eller 

c. 
dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov kommer til anvendelse. 

                

§ 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 

under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell 

utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 

Forskrift om offentlige anskaffelser 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

          

§ 1-1.Formål 

Forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. 

Forskriften 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. 

              

§ 1-2.Hvem som er omfattet av forskriften 

(1) Denne forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og 

offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. 

(2) Et offentligrettslig organ er ethvert organ: 

a. 
som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, 

og 

b. som er et selvstendig rettssubjekt og 

c. 

som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis 

forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er 

oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

(3) Forskriften gjelder også når bygge- og anleggskontrakter og tilhørende tjenestekontrakter 

tildeles av andre enn oppdragsgiver som nevnt i første eller annet ledd, forutsatt at de er 

direkte subsidiert med mer enn 50 prosent. Dette gjelder likevel bare kontrakter som nevnt i 

vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid) kategori 3 eller 

kontrakter som gjelder sykehus, idretts-, rekreasjons- og fritidsanlegg, skole- og 

universitetsbygninger og bygninger til forvaltningsformål. Oppdragsgiver skal gjøre 

støttemottaker oppmerksom på denne bestemmelsen. 
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(4) Forskriften får ikke anvendelse for oppdragsgivere som omfattes av forskrift 7. april 2006 

nr. 403 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester (forsyningsforskriften). Dette gjelder imidlertid bare i den utstrekning 

anskaffelsen skjer som ledd i utøvelse av aktivitet som er angitt i forsyningsforskriften. 

(5) Ved overdragelse av en enerett eller særrett til å utføre offentlige tjenester til rettssubjekter 

som ikke omfattes av forskriften, skal det pålegges rettssubjektet å overholde prinsippet om 

likebehandling når det foretas vareanskaffelser. 

         1         

§ 1-3.Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften 

(1) Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, 

tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 

(2) Forskriften får ikke anvendelse på: 

a. 

kontrakter som kan unntas i henhold til EØS-avtalens artikkel 123 eller er omfattet av 

forskrift vedtatt ved kgl.res. 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og 

sikkerhetsanskaffelser § 1-3 (hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften). Tilsvarende 

gjelder for kontrakter som ikke overstiger terskelverdiene i nevnte forskrifts § 2-2 

(terskelverdier og CPV-koder) første ledd. 

b. 

kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende 

bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Kontrakter om 

finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om 

erverv eller leie, omfattes imidlertid av denne forskrift, 

c. 
kontrakter om kringkastingsselskapers anskaffelser, utvikling, produksjon eller 

samproduksjon av programmer og kontrakter om sendetider, 

d. kontrakter om voldgifts- og meklingstjenester, 

e. 

kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av 

verdipapirer eller andre finansinstrumenter, særlig transaksjoner utført av offentlige 

oppdragsgivere for å skaffe til veie penger eller kapital, samt sentralbanktjenester, 

f. ansettelseskontrakter, 

g. 
forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller 

den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, 

h. 

kontrakter om offentlige tjenestekjøp som tildeles et organ eller en sammenslutning av 

organer som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i § 1-2 (hvem som er omfattet 

av forskriften) med hjemmel i en enerett organet har i henhold til en kunngjort lov, forskrift 

eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige med EØS-avtalen, 

i. 

kontrakter som hovedsakelig har som formål å sette en offentlig oppdragsgiver i stand til å 

stille et offentlig telenett til rådighet eller drive et slikt nett eller til å levere en eller flere 

teletjenester til offentligheten, slik dette er definert i direktiv 2004/18/EF artikkel 1 nr. 15, 

j. tjenestekonsesjonskontrakter, 

k. 
kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-

avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32, 

l. kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner eksl. mva. 

(3) Forskriften får heller ikke anvendelse på kontrakter som er regulert av andre 

anskaffelsesregler og tildelt: 

a. i henhold til en internasjonal avtale inngått i forbindelse med stasjonering av tropper, 
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b. i henhold til en internasjonal organisasjons særlige fremgangsmåte, eller 

c. 

i henhold til internasjonal avtale inngått i samsvar med EØS-avtalen mellom Norge og en 

eller flere stater som ikke er part i EØS-avtalen, og som omfatter leveranser beregnet på et 

prosjekt som gjennomføres eller utnyttes av avtalepartene. Enhver slik avtale skal meddeles 

Nærings- og fiskeridepartementet hvis verdien av kontraktene overstiger terskelverdiene i § 

2-2 (terskelverdier). 

 

 
    

Kapittel 2. Anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene i forskriften 

                

§ 2-1.Anvendelsesområde for forskriftens ulike deler 

(1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig 

av anskaffelsens art og verdi. 

(2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger 500.000 kroner eksl. mva. men ikke 

overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og 

del II. For følgende kontrakter, som ikke overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 

(terskelverdier), gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser): 

a. 
anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller 

kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv., 

b. 

det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en 

pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller 

konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger, 

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

gjennomføre en konkurranse, 

d. 
uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt 

nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør, 

e. 
det i en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger 

tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, 

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

g. 

kontrakter om dekningskjøp som er nødvendige fordi en konkurranse må avlyses, eller 

fordi det har oppstått en tvist som forsinker kontraktinngåelsen, forutsatt at oppdragsgiver 

ikke inngår kontrakten om dekningskjøp for en lengre periode enn det som er nødvendig 

for å gjennomføre en konkurranse i samsvar med forskriften. 

(3) For følgende kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester er oppdragsgiver ikke 

forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III: 

a. Kontrakter med en ideell organisasjon, 

b. 

Kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor 

sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for 

spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, 

og 

c. Kontrakter om tjenester til enkeltbrukere, forutsatt at 

1. 
det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi ut taushetsbelagte 

opplysninger om brukeren, og 
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2. 
brukeren ikke samtykker i å gi ut slike opplysninger, eller bare samtykker i å gi ut slike 

opplysninger til en eller flere bestemte leverandører. 

Dersom kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 

17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av 

konkurranseresultater). 

(4) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 

(terskelverdiene) gjelder reglene i forskriftens del I og del III. 

(5) Kontrakter som gjelder uprioriterte tjenester, jf. vedlegg 6 (uprioriterte tjenester), følger 

reglene i del I og II selv om den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 

(terskelverdier). Unntakene i annet ledd, annet punktum bokstav a-f gjelder tilsvarende, 

uavhengig av anskaffelsens verdi. Dersom anskaffelsen overstiger terskelverdiene angitt i § 2-

2 (terskelverdier) gjelder også § 17-3 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner) og 

§ 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater). 

(6) Kontrakter om bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål kan istedenfor å inngås etter 

reglene i del II eller del III, inngås etter reglene i del IV. Kontrakter om offentlige bygge- og 

anleggskonsesjoner og designkonkurranser skal gjennomføres etter reglene i del IV. 

(7) Oppdragsgivere som utøver aktivitet som er omfattet av forsyningsforskriften § 1-3 

(aktiviteter som er omfattet av forskriften), kan benytte kvalifikasjonsordning i tråd med 

forsyningsforskriften § 7-10 (kvalifikasjonsordning) jf. § 8-4 (kunngjøring av 

kvalifikasjonsordning). Tilsvarende kan oppdragsgiver benytte unntakene i 

forsyningsforskriften § 1-4 (unntak for visse aktiviteter) første ledd og § 1-6 (kontrakter som 

er omfattet av forskriften) annet ledd bokstav b, c og d. Disse oppdragsgiverne kan også 

benytte konkurranse med forhandling uten at vilkårene i denne forskrift § 14-3 (konkurranse 

med forhandling etter forutgående kunngjøring) er oppfylt. 

                

§ 2-2.Terskelverdier 

(1) Forskriftens del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,75 millioner 

kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og 44 millioner kroner ekskl. mva. for 

bygge- og anleggskontrakter. For statlige myndigheter gjelder imidlertid forskriftens del III 

for vare- og tjenestekontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,1 million kroner eksl. mva. 

(2) For forsknings- og utviklingstjenester som nevnt i vedlegg 5 kategori 8, etterfølgende 

kunngjøring av uprioriterte tjenester (jf. vedlegg 6 og § 18-4) og for varekontrakter på 

forsvarsområdet når disse varekontraktene gjelder varer som ikke er omfattet av Norges 

vedlegg 4 til tillegg I til WTO-avtalen om offentlige innkjøp (GPA), gjelder likevel 

forskriftens del III for statlige myndigheter der den anslåtte verdi overstiger 1,75 millioner 

kroner eksl. mva. 

(3) Når den samlede anslåtte verdien av delkontrakter som omtalt i § 2-3 syvende og åttende 

ledd overstiger verdiene i denne paragrafs første ledd, kommer forskriftens del III til 

anvendelse på alle delkontraktene. Bygge- og anleggskontrakter som har en anslått verdi på 

under 8,4 millioner kroner eksl. mva. og tjenestekontrakter og varekontrakter som har en 

anslått verdi på under 650 000 kroner eksl. mva., kan likevel inngås etter forskriften del II, 

dersom den samlede verdi av disse delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av samtlige 

delkontrakters sammenlagte verdi. 

(4) Nærings- og fiskeridepartementet kan endre terskelverdiene fastsatt i denne forskrift. 
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§ 2-3.Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 

(1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det 

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

anskaffelsen. 

(2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke 

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

markedet begynner å innhente tilbud. 

(3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den 

hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift får anvendelse på kontrakten. 

(4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at 

bestemmelser i denne forskrift kommer til anvendelse. 

(5) Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, skal det tas hensyn til enhver form for 

opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten. 

(6) Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, skal det tas hensyn til eventuelle premier 

eller betalinger til deltakerne i konkurransen. 

(7) Når en tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i flere delarbeider som det skal 

inngås særskilte kontrakter for samtidig, skal den anslåtte verdien av hvert delarbeid tas med i 

beregningen. 

(8) Dersom en planlagt anskaffelse av ensartede varer kan føre til tildeling av flere 

enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges 

til grunn. 

(9) Ved tidsbegrensede tjenestekontrakter uten fastsatt samlet pris, og med en løpetid på 48 

måneder eller mindre, skal beregningsgrunnlaget være kontraktens totale anslåtte verdi for 

hele løpetiden. 

(10) For tidsubegrensede tjenestekontrakter eller tjenestekontrakter med en løpetid på mer enn 

48 måneder, hvor det ikke er fastsatt en samlet pris, skal beregningsgrunnlaget være den 

månedlige rate multiplisert med 48. 

(11) For vare- og tjenestekontrakter som inngås med regelmessige mellomrom eller som skal 

fornyes innen et gitt tidsrom, beregnes den anslåtte kontraktsverdien basert på følgende: 

a. 

enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende kontraktene av samme type tildelt i 

løpet av de tolv foregående månedene eller det foregående regnskapsåret, om mulig justert 

for å ta hensyn til endringer i mengde eller verdi som kan forekomme i løpet av de tolv 

månedene som følger etter inngåelse av den opprinnelige kontrakten, eller 

b. 

den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder 

fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn 12 

måneder. 

(12) I tillegg til verdien av en kontrakt, skal den anslåtte verdien av nødvendige materialer 

som oppdragsgiver stiller til leverandørens rådighet for arbeidsutførelsen, tas med i 

beregningen. 

(13) Ved beregningen av den anslåtte verdien av tjenestekontrakter, skal følgende faktorer tas 

med når det gjelder: 

a. forsikringstjenester: den premie som skal betales og andre former for vederlag, 

b. 
banktjenester og andre finansielle tjenester: gebyrer, provisjoner, renter og andre former for 

vederlag, 
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c. kontrakter som omfatter prosjektering: honorarer, provisjoner og andre former for vederlag, 

d. 
prosjektkonkurranser som avholdes for å inngå en tjenestekontrakt: tjenestekontraktens 

anslåtte verdi inkludert eventuelle konkurransepremier eller betalinger til deltagerne, og 

e. 

prosjektkonkurranser med konkurransepremier eller betaling til deltagerne: de samlede 

premier og betalingsbeløp, herunder den anslåtte verdi av tjenestekontraktene som senere 

vil kunne inngås i henhold til § 11-9 (forhandlinger etter gjennomført plan- og 

designkonkurranse) og § 14-4 (konkurranse med forhandling uten forutgående 

kunngjøring) bokstav i, hvis oppdragsgiver ikke utelukker en slik inngåelse i utlysningen. 

(14) Ved beregningen av den anslåtte verdien av kontrakter om leasing eller leie, med eller 

uten forkjøpsrett for varer, er grunnlaget for beregning: 

a. 

den samlede verdi for tidsbegrensede kontrakter med varighet 12 måneder eller kortere, 

eller, for tidsbegrensede kontrakter med varighet over 12 måneder, kontraktens samlede 

verdi inkludert anslått restverdi, 

b. 
den månedlige verdi multiplisert med 48 for tidsubegrensede kontrakter eller hvor løpetiden 

ikke kan fastsettes nærmere. 

(15) For rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger skal man legge til grunn den høyeste 

anslåtte verdien eksl. mva. av alle forventede kontrakter i hele rammeavtalens eller den 

dynamiske innkjøpsordningens løpetid. 

 

Kapittel 3. Alminnelige regler 

    
 

      

§ 3-1.Grunnleggende krav for alle anskaffelser 

(1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 

anskaffelsesprosedyre som benyttes. 

(2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal 

tilhørighet. 

(3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne 

forskrift kommer til anvendelse. 

(4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av 

leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal 

vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. 

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

anskaffelsen. 

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

(7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 

(8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

            

§ 3-2.Protokollføring 

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

mva. 
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(2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 3 eller 4. 

 

Kapittel 4. Definisjoner 

                

§ 4-1.Generelle definisjoner 

I denne forskrift menes det med: 

a. 
kontrakt: gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere 

oppdragsgivere og en eller flere leverandører, 

b. 

varekontrakt: kontrakt som omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie med eller 

uten rett til kjøp av varer, unntatt varer som nevnt i bokstav c. Levering av slike varer kan 

i tillegg omfatte monterings- og installasjonsarbeid, 

c. 

bygge- og anleggskontrakt: kontrakt som omhandler enten utførelse, eller både utførelse 

og planlegging, av arbeider i forbindelse med aktiviteter som er angitt i vedlegg 1 (liste 

over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid) eller et bygge- og anleggsarbeid, 

eller utførelse på en hvilken som helst måte av et bygg og anlegg som oppfyller de krav 

som er satt av den offentlige oppdragsgiver. Med bygge- og anleggsarbeid menes resultatet 

av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en 

økonomisk og teknisk funksjon, 

d. 
tjenestekontrakt: kontrakt, unntatt kontrakter som nevnt i bokstav b og c, som gjelder 

tjenester angitt i vedlegg 5 (prioriterte tjenester) og vedlegg 6 (uprioriterte tjenester), 

e. 

tjenestekonsesjonskontrakt: kontrakt av samme type som angitt i bokstav d, med det 

unntak at vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å 

utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling, 

f. 

bygge- og anleggskonsesjon: kontrakt av samme type som angitt i bokstav c, med det 

unntak at vederlaget for arbeidene som skal utføres enten utelukkende består av retten til å 

utnytte byggverket eller i en slik rett sammen med betaling, 

g. 

innkjøpssentral: oppdragsgiver som anskaffer varer eller tjenester ment for andre 

oppdragsgivere, eller tildeler offentlige kontrakter eller inngår rammeavtaler for varer, 

tjenester eller bygg- og anlegg for offentlige oppdragsgivere, 

h. 

skriftlig: ethvert uttrykk bestående av ord eller tall som kan leses, reproduseres og deretter 

kommuniseres. Det kan omfatte elektronisk melding når informasjonen i denne er 

tilgjengelig også for ettertiden, 

i. 

elektronisk: ved hjelp av elektronisk utstyr for behandling (herunder digital komprimering) 

og lagring av data som overføres, videresendes og mottas via kabel, radio, optisk eller med 

andre elektromagnetiske medier, 

j. 
kunngjøringsskjema: strukturert informasjonsinnhold i Doffin, fastsatt av Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, 

k. 

alternativt tilbud: betegnelse på tilbud som er utarbeidet etter oppdragsgivers oppgitte 

alternative minimumskrav til ytelse eller funksjon, og eventuelle spesielle krav til 

utformingen av tilbudet, 
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l. 
universell utforming: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 

forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, 

m. TED-databasen: den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer, 

n. Doffin: den norske offisielle databasen for kunngjøringer, 

o. 
karensperiode: tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildeling og det tidspunktet 

oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakten, 

p. 

berørte leverandører: leverandører som har levert inn forespørsel om å delta i 

konkurransen og som ikke har fått meddelelse om at deres forespørsel er avvist eller 

forkastet, og alle leverandører som har levert inn tilbud, 

q. 

ulovlig direkte anskaffelse: en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i denne 

forskrift ikke har kunngjort konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har 

kunngjort i Doffin når det etter denne forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-

databasen. 

          

§ 4-2.Prosedyrer 

I denne forskrift menes med: 

a. 
åpen anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører 

å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, 

b. 
begrenset anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører 

som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, 

c. 
konkurransepreget dialog: anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder 

fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende tilbud, 

d. 
konkurranse med forhandling: anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å 

forhandle med en eller flere leverandører, 

e. 

dynamisk innkjøpsordning: en fullstendig elektronisk prosess for å foreta ordinære 

anskaffelser, hvis karakteristikker, slik de foreligger på markedet, oppfyller den offentlige 

oppdragsgiverens krav. Ordningen er begrenset i varighet og er åpen i gyldighetsperioden 

for alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, og som har levert et veiledende 

tilbud som er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, 

f. 

rammeavtale: avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 

leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i 

løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder, 

g. 

plan- og designkonkurranse: anskaffelsesprosedyre som for eksempel på områdene 

arealplanlegging, byplanlegging, arkitekt- og ingeniørarbeider eller databehandling, gjør 

det mulig for oppdragsgiver gjennom en konkurranse, med eller uten premiering, å få 

utarbeidet en plan eller design som deretter kåres av en jury. Juryens avgjørelse kan være 

bindende eller innstillende, 

h. 

elektronisk auksjon: en elektronisk prosess hvor det etter en første fullstendig vurdering av 

tilbudene, slik at de kan rangeres med metoder for automatisk vurdering, gjennomføres en 

gjentagende prosess hvor priser eller nye verdier for visse elementer i tilbudene kan 

justeres. Visse bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter som omfatter 

intellektuelle tjenester, som for eksempel prosjektering av arbeid, kan ikke rangeres med 

metoder for automatisk vurdering, og kan derfor ikke gjøres til gjenstand for elektroniske 
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auksjoner. 

          

§ 4-3.Standarder og spesifikasjoner 

I denne forskrift menes med: 

a. 

standard: teknisk spesifikasjon godkjent av et anerkjent nasjonalt, europeisk eller 

internasjonalt standardiseringsorgan for gjentatt eller stadig bruk, men som det normalt 

ikke er obligatorisk å anvende og som er offentlig tilgjengelig, 

b. 

europeisk teknisk godkjennelse: en positiv teknisk vurdering som konkluderer med at et 

produkt er egnet for bruk i samsvar med grunnleggende krav for bygge- og 

anleggsarbeider, på grunnlag av produktets egenskaper og definerte vilkår for dets bruk og 

utnyttelse. Den europeiske godkjennelse skal gis av et organ som er utnevnt til dette 

formål av en EØS-stat, 

c. 

teknisk referanse: ethvert produkt fra europeiske standardiseringsorganer, bortsett fra 

offisielle standarder, som er utarbeidet etter prosedyrer som er innført med tanke på 

utvikling av markedets behov, 

d. 
CPC-nummer: referansenummer som viser til De forente nasjoners sentrale 

produktnomenklatur, 

e. 
CPV-nummer: referansenummer som viser til EU-kommisjonens produkt- og 

tjenestekoder. 

f. 
felles teknisk spesifikasjon: en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet etter en prosedyre 

godkjent av medlemsstatene, og som er blitt publisert i Den europeiske unions tidende, 

g. tekniske spesifikasjoner: 

1. 

ved vare- og tjenestekontrakter: en spesifikasjon fastsatt i et dokument, som fastsetter de 

egenskaper, ved en vare- eller tjenestekontrakt, som oppdragsgiver krever. Dette omfatter 

for eksempel kvalitetsnivå, miljøkrav, universell utforming, overensstemmelsesvurdering, 

funksjonsdyktighet, bruken av produktet, sikkerhet, dimensjoner, herunder forskrifter som 

gjelder handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, tester og testmetoder, 

emballering, merking og etikettering, bruksanvisning, produksjonsprosesser og -metoder, 

samt prosedyrer for overensstemmelsesvurdering. 

2. 

ved bygge- og anleggskontrakter: samtlige tekniske forskrifter, herunder slike som fremgår 

av kunngjøringen, som fastsetter de krevde egenskaper for et materiale, et produkt eller et 

innkjøp, og hvor disse beskrives slik at de oppfyller kravene til den anvendelse som 

oppdragsgiver har fastlagt. Disse egenskapene omfatter miljøkrav, universell utforming, 

overensstemmelsesvurdering, funksjonsdyktighet, sikkerhet, dimensjoner, herunder 

prosedyrer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, tester, testmetoder, emballering, 

merking og etikettering samt produksjonsprosesser og -metoder. De omfatter tilsvarende 

regler for prosjektering og omkostningsberegning, målemetoder, kontroll og overlevering av 

bygge- og anleggsarbeider, samt konstruksjonsteknikk og konstruksjonsmetoder, samt alle 

andre tekniske forhold som oppdragsgiver kan fastsette ved alminnelige eller særlig 

bestemmelser vedrørende de ferdige arbeider og de materialer eller deler som inngår i slike 

arbeider. 

    

Del II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester 
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Kapittel 5. Anskaffelsesprosedyrer 

            

§ 5-1.Tillatte anskaffelsesprosedyrer 

Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse 

med forhandling. Konkurranse med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle 

interesserte leverandører får levere tilbud, eller ved at oppdragsgiver foretar en utvelgelse av 

leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud. 

      

Kapittel 6. Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger 

            

§ 6-1.Rammeavtaler 

(1) Oppdragsgiver skal følge reglene i denne forskriften ved inngåelse av rammeavtaler. 

(2) Oppdragsgiver skal tildele kontrakter under en rammeavtale på grunnlag av objektive 

regler, som sikrer likebehandling av leverandørene. Reglene skal angis i 

konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver kan om nødvendig presisere reglene for å tilpasse 

dem til den bestemte kontrakten. 

(3) Dersom reglene for tildeling av kontrakter innebærer at oppdragsgiver skal gjenåpne 

konkurransen, skal oppdragsgiver 

a) fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud, og 

b) 
tildele kontrakten til leverandøren som har gitt det beste tilbudet på grunnlag av 

tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. 

(4) Oppdragsgiver kan ikke inngå rammeavtaler for mer enn fire år, med mindre det 

foreligger særlige forhold, for eksempel knyttet til avtalens formål, investeringskostnader 

eller brukerens behov. 

Kapittel 8. Grunnlaget for konkurransen 

            

§ 8-1.Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 

(1) Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. 

Konkurransegrunnlaget skal innholde 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. 
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§ 8-2.Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 

(1) Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og 

endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 

(2) Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes samtlige som har mottatt 

konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en av 

leverandørene, skal meddeles alle. 

(3) Dersom rettelse, supplering eller endring som nevnt i første ledd kommer så sent at det er 

vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig 

forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal snarest varsles om forlengelsen. 

          

§ 8-3.Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner 

(1) Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av 

funksjonskrav. Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og 

miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete 

miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Når det er mulig skal spesifikasjonene utformes 

slik at det tas hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universell 

utforming. 

(2) Tekniske spesifikasjoner skal gi leverandørene like muligheter og må ikke medføre 

unødvendige hindringer for konkurranse om offentlige kontrakter. 

(3) Dersom oppdragsgiver krever oppfylt tekniske spesifikasjoner, skal disse angis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. 

(4) Med mindre kontraktens gjenstand berettiger det, skal tekniske spesifikasjoner ikke vise 

til et bestemt merke, en bestemt opprinnelse, en bestemt prosess, eller til varemerker, 

patenter, typer eller en bestemt opprinnelse eller produksjon som har som virkning at visse 

foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes. Slik henvisning skal unntaksvis tillates der 

en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontraktens gjenstand ikke er mulig. En 

slik henvisning skal ledsages av uttrykket «eller tilsvarende». 

          

§ 8-4.Kvalifikasjonskrav 

(1) Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til leverandørenes 

tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. 

(2) Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene 

og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. 

(3) Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal 

tilhørighet. 

          

§ 8-5.Kvalifikasjonsgrunnlag 

(1) Krav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen. 

Kunngjøringen skal også angi krav til dokumentasjon av at kravene til leverandøren er 

oppfylt. 

(2) Dersom kriteriene for kvalifisering av leverandørene ikke kan beskrives tilstrekkelig 

utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et kvalifikasjonsgrunnlag som 

utdyper eller supplerer de krav til kvalifikasjoner som er angitt i kunngjøringen. 

(3) Kvalifikasjonsgrunnlaget skal sendes alle leverandører som ønsker å delta i 
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konkurransen, og sendes før eller som en del av konkurransegrunnlaget. 

          

§ 8-6.Deltakelse i konkurranse hvor det settes en grense for antall deltagere 

(1) Ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling kan oppdragsgiver 

fastsette en nedre, eventuelt også en øvre, grense for antall leverandører som skal inviteres til 

å gi tilbud. 

(2) Den nedre og øvre grensen skal fremgå av kunngjøringen, sammen med de objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier eller regler oppdragsgiver vil benytte ved utvelgelsen av 

eventuelt overtallige kvalifiserte leverandører. 

(3) Det skal inviteres et antall som er tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse, men likevel 

ikke færre enn tre. Dette er likevel ikke til hinder for at oppdragsgiver inviterer færre 

leverandører enn oppgitt i kunngjøringen, i tilfeller hvor det ikke foreligger et tilstrekkelig 

antall leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. 

            

§ 8-7.Skatteattest 

(1) Oppdragsgiver skal kreve at samtlige norske leverandører fremlegger skatteattest for 

merverdiavgift og skatteattest for skatt. 

(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunkt for innlevering. Skatteattest må 

foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse, innen fristen for 

forespørsel om å delta i en begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, 

eller innen fristen for å levere veiledende tilbud i en dynamisk innkjøpsordning. 

(3) Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen i annet ledd. 

(4) Ved bygge- og anleggskontrakter skal entreprenøren tilsvarende kreve skatteattest i alle 

underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som 

overstiger en verdi på 500 000 kroner eksl. mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve 

skatteattest gir oppdragsgiver rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma 

med underentreprenør som kan fremlegge skatteattest. Oppdragsgiver kan tilsvarende kreve 

at entreprenøren erstatter en underentreprenør som ikke har oppfylt sine forpliktelser 

vedrørende innbetaling av skatter og avgifter. Eventuelle økonomiske krav fra 

underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 

underentreprenører i denne forbindelse skal bæres av entreprenøren. 

Kapittel 9. Kunngjøringsregler 

              

§ 9-1.Kunngjøring av konkurranse 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer 

fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. 

(2) Kunngjøringen skal utarbeides på norsk. 

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

(4) Dersom oppdragsgiver ønsker kunngjøring i TED-databasen, skal kunngjøringen sendes 

til operatøren av Doffin for videresendelse. 

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

eller fastsatte kunngjøringsskjemaer. 

Kapittel 13. Avslutning av konkurransen 
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§ 13-1.Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 

(1) Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger 

en saklig grunn. 

(2) Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig 

grunn for det. 

(3) Leverandørene skal informeres i samsvar med § 11-14 (oppdragsgivers 

begrunnelsesplikt) om beslutninger om ikke å inngå kontrakt om et oppdrag som har vært 

kunngjort eller å gjennomføre anskaffelsesprosedyren på nytt. 

          

§ 13-2.Kriterier for valg av tilbud 

(1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 

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

(2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige 

tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for 

eksempel være 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. 

Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene 

      

Kapittel 14. Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer 

            

§ 14-1.Tillatte anskaffelsesprosedyrer 

(1) Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 

(2) Konkurransepreget dialog kan benyttes når vilkårene i § 14-2 (konkurransepreget dialog) 

er oppfylt. 

(3) Konkurranse med forhandling kan benyttes når vilkårene i § 14-3 (konkurranse med 

forhandling etter forutgående kunngjøring) eller § 14-4 (konkurranse med forhandling uten 

forutgående kunngjøring) er oppfylt. 

Kapittel 15. Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger 

          

§ 15-1.Rammeavtaler 

(1) Ved inngåelse av rammeavtaler skal oppdragsgiver følge prosedyrereglene som følger av 

denne forskrift, inntil tildeling av kontrakter foretas innenfor rammeavtalen. Valg av 

leverandør til rammeavtalen skjer på bakgrunn av tildelingskriteriene som er fastsatt i § 22-2 

(kriterier for valg av tilbud). 

(2) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen skjer etter prosedyrene i § 15-2 

(rammeavtale med en leverandør) og § 15-3 (rammeavtale med flere leverandører). 

44



 

 Kjøp av tjenester  34 

(3) Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i 

rammeavtalen, og uten at det gjøres vesentlige endringer i de opprinnelige avtalevilkårene. 

(4) Rammeavtaler kan ikke inngås for mer enn fire år, med unntak av tilfeller som er særlig 

berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. 

(5) Oppdragsgiver må ikke misbruke rammeavtaler eller anvende dem på en måte som 

hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. 

          

§ 15-2.Rammeavtale med én leverandør 

(1) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler med en leverandør foretas på grunnlag av 

vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen. 

(2) Oppdragsgiver kan i forbindelse med inngåelsen av kontrakten skriftlig konsultere 

leverandøren, og om nødvendig be om at tilbudet utfylles. 

          

§ 15-3.Rammeavtale med flere leverandører 

(1) Ved inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører skal det inngås rammeavtale med 

minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. 

(2) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler som er inngått med flere leverandører, 

foretas på grunnlag av vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen, uten at det gjennomføres ny 

konkurranse. 

(3) Hvis ikke alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen, skal tildeling av kontrakter foretas 

etter at det er iverksatt ny konkurranse mellom partene. Konkurransen gjennomføres på 

grunnlag av vilkårene som ble brukt for å tildele rammeavtalen. Vilkårene kan om nødvendig 

presiseres. Konkurransen kan også baseres på andre vilkår, såfremt disse er oppgitt i 

konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Konkurransen skal gjennomføres på følgende 

måte: 

a. 
for hver kontrakt som skal inngås skal oppdragsgiver skriftlig konsultere de leverandører 

som er i stand til å gjennomføre kontrakten, 

b. 

oppdragsgiver skal fastsette en tilstrekkelig frist til innlevering av tilbud på de enkelte 

kontrakter. Ved fastsettelse av fristen skal det tas hensyn til forhold som 

kontraktsgjenstandens kompleksitet og den tid som medgår til å utarbeide tilbud, 

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

fastsatte tilbudsfristen, og 

d. 

oppdragsgiver tildeler hver kontrakt til den tilbyder som har gitt det beste tilbudet på 

grunnlag av de tildelingskriterier som er fastsatt i konkurransegrunnlaget for 

rammeavtalen. 

Kapittel 17. Grunnlaget for konkurransen 

              

§ 17-1.Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal 

inneholde følgende opplysninger, med mindre dette allerede er tilstrekkelig og fullstendig 

beskrevet i kunngjøringen: 

a. 
hvilken ytelse som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller 

med alternative frister, skal dette opplyses, 
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b. hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyses om: 

1. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 

2. 
endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller 

leveres til, 

3. vedståelsesfrist for tilbudene, jf. § 19-6 (vedståelsesfrist), 

4. 
den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert 

rekkefølge jf. § 22-2 (kriterier for valg av tilbud), 

5. på hvilket eller hvilke språk tilbudet skal være skrevet, og 

6. en henvisning til kunngjøringen. 

(2) I den utstrekning det er aktuelt skal det også opplyses om: 

a. 

adresse til organ som forespørsler om kontraktsdokumenter og eventuelle 

tilleggsdokumenter kan rettes til, fristen for slike forespørsler, samt betalingsvilkår og 

beløp som eventuelt må betales for dokumentene, 

b. 

minstekrav som alternative tilbud må oppfylle og eventuelle krav til presentasjon av det 

alternative tilbudet, jf. § 20-4 (alternative tilbud), dersom det i kunngjøringen er åpnet for 

alternative tilbud, 

c. sted og tid for eventuell åpen tilbudsåpning, 

d. tid og sted for befaring eller konferanse, 

e. det skal sendes inn prøver, modeller, planer, tegninger mv. og hvordan disse skal merkes, 

f. 
hvor eventuelt tilhørende dokumenter, beskrivelser, prøver, modeller, planer mv. ligger til 

ettersyn, samt om disse kan utleveres og eventuelt hvilket depositum som forlanges, 

g. hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget, 

h. 

det stilles krav om at leverandøren opplyser i tilbudet hvor stor del av kontrakten som 

eventuelt skal tildeles underleverandører, samt hvilke underleverandører han foreslår. 

Opplysningene får ikke virkning for hovedleverandørens kontraktsansvar, 

i. 

det stilles vilkår om at leverandøren utarbeider en priskalkyle over de kostnader som ventes 

å påløpe ved gjennomføringen av oppdraget. Det kan i så fall forbeholdes rett til å se 

regnskapsdata, bilag mv. som grunnlag for en eventuell kostnadskontroll, 

j. tilbud kan leveres elektronisk, og hvordan dette skal skje, jf. § 20-2 (tilbudets utforming), 

k. ved konkurransepreget dialog, hvordan dialogen skal gjennomføres, 

l. 

ved konkurransepreget dialog, tid og sted for når dialogen skal starte og på hvilke(t) språk 

dialogen skal foregå. Denne informasjon må være tilgjengelig i invitasjonen til å innlevere 

tilbud, 

m. 
det settes en frist for når begjæring om midlertidig forføyning må fremsettes for 

tingretten, jf. § 19-7 (frist for begjæring om midlertidig forføyning), og 

n. andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av tilbudet. 

Kapittel 18. Kunngjøringsregler 

            

§ 18-1.Fremgangsmåten ved kunngjøringer 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med skjemaer fastsatt av 

Nærings- og fiskeridepartementet. 
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(2) Kunngjøringen skal utarbeides på norsk. Kunngjøringen skal også utarbeides på ett av 

Den europeiske unions offisielle språk, med mindre oversettingstjenesten til operatøren av 

Doffin benyttes. Bare den fullstendige kunngjøringen i TED-databasen er gyldig. 

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

videresendelse til TED-databasen. I hastetilfeller etter § 19-5 (minimumsfrister i 

hastetilfeller) skal kunngjøringen sendes elektronisk eller med telefaks. 

(4) Kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i Doffin eller på annen måte gjøres kjent før den 

dag kunngjøringen sendes til TED-databasen. Kunngjøringer skal heller ikke inneholde andre 

opplysninger enn de som blir publisert i TED-databasen eller på en kjøperprofil. 

(5) Informasjon om veiledende kunngjøring kan ikke offentliggjøres på en kjøperprofil før 

den dag kunngjøring om offentliggjøring på kjøperprofil sendes TED-databasen. 

Offentliggjøringen på kjøperprofilen skal oppgi datoen for oversendelsen til TED-databasen. 

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

(7) Oppdragsgiver må kunne dokumentere avsendelsesdatoen for kunngjøringen. TED-

databasen, gjennom Doffin, bekrefter kunngjøring med dato. 

(8) Operatøren av Doffin kan avvise kunngjøringer som ikke er i samsvar med reglene i 

kapittel 18 (kunngjøringsregler) og 19 (frister) eller de fastsatte kunngjøringsskjemaer. 

Vedlegg 3. Protokoll for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 kroner 

eksl. mva.  

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen
1
 skal minst inneholde følgende opplysninger:  

1.1 Virksomhetens navn 1.2 Protokollførers navn 

  

1.3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes  

1.4 Anslått verdi på kontrakten
2
  

1.5 Hvilke tiltak gjennomføres for å sikre reell konkurranse om kontrakten,
3
 og navn på 

leverandør(er) som har levert tilbud  

1.6 Hvis det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten, angi en konkret begrunnelse  

1.7 - - -  

1.8 Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi  

1.9 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for 

konkurransen  

1.10 Dato og protokollførers signatur  

Vedlegg 4. Protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eksl. 

mva.  
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Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen
1
 skal minst inneholde følgende opplysninger:  

1.1 Virksomhetens navn og adresse 1.2 Protokollførers navn 

  

1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det 

dynamiske innkjøpssystemet omfatter  

1.4 Anslått verdi på kontrakten
2
  

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt 

begrunnelse
3
  

1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører 

som er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen 

Navn: Begrunnelse: 

  

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser 

fikk anledning til å delta i konkurransen  

1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning 

Navn: Begrunnelse: 

  

1.9 Navn på alle leverandører som har levert tilbud  

1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave 

Navn: Begrunnelse: 

  

1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen  

1.12 Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi 

Navn: Begrunnelse: 

  

1.13 Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å 

overdra til tredjepart  

1.14 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for 

konkurransen  
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1.15 Dato og protokollførers signatur  

 

Vedlegg 2: Rådmannens tilbakemelding på anbefalinger, datert 20.10.2016: 
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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 178097/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/33

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 03.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Muntlig presentasjon av orienteringssaker fra revisjonen. 
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Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 188444/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/34

Møteplan for første halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling, møteplan for første halvår 2017 legges fram i 
møtet

Rakkestad, 19.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Strategidokument for Kontrollutvalget i Skiptvet kommune for valgperioden 2015 – 2019

Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 32 at det er utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets 
leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner fastsettes møteplanen for hvert halvår.

Årshjulet for kontrollutvalget, som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor 
mange møter det er hensiktsmessig for kontrollutvalget å holde, samt hvilke saker som skal 
behandles. Det har tradisjonelt vært holdt tre møter første halvår.

54



Saksnr.: 2016/15057
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 178117/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.11.2016 16/35

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 03.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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