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Forord

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot offentlige anskaffelser i Tønsberg 
kommunale Eiendom (heretter TkE).

Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.

Oppbygging av rapporten
Våre konklusjoner er tatt inn i rapportens hovedbudskap. I kapittel 2 og 3 er det redegjort for metode
og revisjonskriterier som har vært brukt. Revisjonskriterier er listet i vedlegg til rapporten. I kapittel 4 
er fakta tatt inn. I kapittel 5 er våre vurderinger. I kapittel 6 er uttalelse fra TkE til rapporten inntatt.

KPMG vil takke for verdifull hjelp fra Tønsberg kommunale Eiendom.

Tønsberg den 1. november 2010

Ragnar Torland 
Partner
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Hovedbudskap 

Forvaltningsrevisjonen har vært rettet mot offentlige anskaffelser i TkE og avrop TkE har gjort på 
rammeavtaler. Til sammen 12 anskaffelser og avrop1 har blitt undersøkt ved gjennomgang av all 
dokumentasjon knyttet til anskaffelsene og avropene. Fremlagte rutiner for anskaffelser og avrop er 
gjennomgått. Anskaffelser og rutiner er vurdert mot kravene i lov (LOA) og forskrift om offentlige 
anskaffelser2 (FOA). Avropene er vurdert mot betingelsene i rammeavtalene og rutiner TkE har for å 
gjøre avrop. Nedenfor er våre konklusjoner og anbefalinger.

Anskaffelser

Om anskaffelsene ivaretar de grunnleggende kravene i LOA? 

Etter vår vurdering ivaretar de undersøkte anskaffelsene kravene til at anskaffelsene skal være 
forutberegnlige for leverandørene og at leverandørene skal likebehandles.

Derimot er det vår vurdering at det grunnleggende kravet om å sikre etterprøvbarhet ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt i anskaffelsene.

 TkEs praksis med å unnlate å arkivere, samt å makulere de ikke antatte tilbudene i 
konkurranser etter klagefrist og kontraktsinngåelse, er brudd på arkivforskriften. Det fratar 
også leverandører og allmennheten mulighet til innsyn i tilbudene, en rettighet som er hjemlet 
i offentleglova § 23, tredje ledd. Manglende mulighet til innsyn i tilbud, svekker muligheten 
for å etterprøve om anskaffelsen er foregått på rett måte.  Etter vår vurdering er praksisen med 
å unnlate å arkivføre og å makulere tilbud i strid med lov- og forskriftskrav og må endres. TkE 
har varslet at de vil se på denne praksisen på ny.

 For de undersøkte anskaffelsene er det ikke ført anskaffelsesprotokoll for alle, jfr. FOA § 3-2.  
For anskaffelse som det ikke er protokoll for er det i stedet fylt ut en aktivitetsliste/sjekkliste 
som skal funger som protokoll iht intern rutiner i TkE. Aktivitetslisten oppfyller ikke kravet til 
protokoll eller minstekravene til innhold i protokoll i FOA § 3-2.

Anbefaling
Vi anbefaler at praksis med å makulere ikke antatt tilbud legges om, og at alle tilbud for fremtiden 
arkiveres. Videre anbefaler vi at TkE for de typer av anskaffelser hvor det ikke er tilfredsstillende 
protokoll i dag, gjøres justeringer eller tillegg til rutinene som sikrer at protokollkravet oppfylles.

Om rett konkurranseform er brukt?
Etter vår vurdering er rett konkurranseform brukt i alle de undersøkte anskaffelsene.

Om konkurransen er rett kunngjort?
Med ett unntak er konkurransene kunngjort på rett måte.

                                                  
1 Med avrop menes kjøp/tildeling av kontrakter som skjer innenfor rammeavtaler som er inngått med 
leverandører, jfr. FOA § 6- 2 og § 15-2.
2 Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og 
forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser.
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Unntaket gjelder en anskaffelse hvor beregnet verdi for en tjenestekontrakt var satt til inntil 1 700 000 
kr. Anskaffelsen ble kunngjort nasjonalt, men den burde ha vært lyst ut i hele EØS-området da den 
overskred terskelen for EØS-kunngjøring.

Årsak til avviket fra regleverket var at interne rutiner ikke var oppdatert, noe som gav anvisning på en 
EØS-terskelverdi som ikke var i tråd med gjeldende regleverk. Vi ser videre at rutinene i forhold til 
EØS-terskelverdier for bygge- og anleggskontrakter heller ikke er oppdatert. Av den grunn kan det
ikke utelukkes at flere gjennomførte konkurranser ikke er rett kunngjort. 

Anbefalinger  
Vi anbefaler at anskaffelsesrutinene fortløpende ajourføres slik at terskelverdiene til enhver tid er i 
tråd med EØS-terskelverdiene. EØS- terskelverdier endres ved jevne mellomrom; de siste årene -
hvert annet år. 

Om kontrakt er inngått innenfor frister?
Med ett unntak er kontrakter inngått innenfor regleverkets frister. Unntaket er knyttet til at
leverandørene ikke ble gitt en klagefrist av TkE, noe som følger av FOA og interne rutiner i TkE. 
Følgelig er ikke kontrakten inngått innenfor frister, da kontrakt først skal inngås etter klagefristens 
utløp.

Om de ulike trinnene i prosessen er tilfredsstillende gjennomført og dokumentert i forhold til FOA?
I forhold til kravene i FOA er det to forhold som ikke fullt ut er tilfredsstillende gjennomført og 
dokumentert i de undersøkte anskaffelsene; anskaffelsesprotokoll og etterprøvbarhet. De øvrige trinn 
er godt ivaretatt. 

Anbefalinger
Vi anbefaler at rutinene endres for å sikre at kravet til anskaffelsesprotokoll ivaretas i 
innkjøpsprosessene. Rutinene bør inneholde mal/skjema for utarbeidelse av anskaffelsesprotokoller, 
som ivaretar minstekravene i FOA.

Avrop

Avrop på rammeavtaler gjøres med utgangspunkt i betingelsene fastsatt i rammeavtalene med 
leverandørene. 

Etter vår vurdering er betingelsene som er listet i rammeavtalene fulgt. TkE ivaretar dermed sine 
avtalefestede forpliktelser i forhold til sine avtaleparter – leverandørene. 

Avdelingene i TkE har ulike rutiner for avrop:

 Utbyggingsavdelingen har rutine for å dokumentere oppdraget, framdriften og 
timeomfang/honorar. Rutinen innebærer at både TkE og leverandøren skriver under på 
oppdragsskjemaet og verifiserer dette.

 Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har rutiner for å dokumentere oppdraget ved 
avrop/bestillinger som gjelder boliger på et eget skjema. Dette skjema underskrives ikke av 
leverandøren. Ved avrop/bestillinger som gjelder yrkesbygg fins ingen tilsvarende rutine. 

Rutinen i drifts- og vedlikeholdsavdelingen er etter vår vurdering mangelfull. Det å påta seg 
økonomiske forpliktelser uten å sikre tilstrekkelig dokumentasjon av oppdraget, harmonerer ikke med 
kravet til forsvarlig saksbehandling i forvaltningsorganer og kravene til etterprøvbarhet i 



                                                                                                                                                      Rapport 

K P M G  A S

 2010 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 6

  

anskaffelsesprosesser. Manglende notoritet rundt oppdraget svekker etterprøvbarheten og TkEs 
kontrollmuligheter med levert tjeneste og kan bidra til økt risiko for misligheter.

Anbefalinger  
Vi anbefaler at TkE utarbeider rutiner for å dokumentere avropene/oppdragene, for eksempel kan dette 
gjøres på tilsvarende måte som i utbyggingsavdelingen.

Rutiner for anskaffelser

Det varierer mellom avdelingene i TkE hvorvidt det er utarbeidet rutiner:

 Utbyggingsavdelingen har utarbeidet rutiner for innkjøp. Disse er integrert i 
prosjekthåndboken som avdelingen bruker.

 Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har ikke laget egne rutiner. Som sjekkliste brukes 
anskaffelsesprotokollen for kjøp over 100 000 kr.

 Boligavdelingen arbeider med å lage kvalitetshåndbok med rutinebeskrivelser, som blant 
annet skal bidra til å sikre at anskaffelser skjer på rett måte.

Anbefalinger  
Innkjøpsregelverket er komplisert. Rutiner og sjekklister kan lette arbeidet med gjennomføringen av 
anskaffelser, samt å sikre at anskaffelsene skjer på rett måte.  

Etter vår vurdering må drifts- og vedlikeholdsavdelingen formalisere anskaffelsesprosessen skriftlig. 
Videre vurderer vi det slik at det bør utarbeides rutiner som sikrer tilstrekkelig dokumentasjon ved 
avrop/bestillinger på rammeavtaler som er rettet mot yrkesbygg.

En formalisering av prosessen kan for eksempel i første omgang gjøres ved at det utarbeides felles 
prosedyrer/sjekklister som kan være til hjelp for de som gjør innkjøp. Vi anbefaler at det på sikt 
vurderes om prosedyrer/sjekklister kan nedfelles i for eksempel en elektronisk innkjøpshåndbok. Dette 
for å effektivisere og optimalisere innkjøpsprosesser. Prosedyre / sjekkliste kan beskrive:

a) Sjekkpunkt og regelverk i forhold til ulike typer anskaffelser, bl.a.:
- Hva slags type kjøp er det (varer og tjenester, bygg og anlegg)?
- Hva er utregnet verdi på kjøpet/kjøpene?
- Hvilket regelsett i forskrift for offentlige anskaffelser gjelder ved dette kjøpet/kjøpene?

b) Sjekkpunkt og rutine for ulike type anskaffelsesprosesser, bl.a.:
- For innkjøp med verdi kr. 0 – 100.000.
- For innkjøp med verdi kr. 100.000 – 500.000.
- For innkjøp med verdi kr. 500.000 – EØS terskel.
- For innkjøp med verdi kr. EØS terskel og utover.

Aktuelle sjekkpunkt kan bl.a. være knyttet til: 
- avsjekk av eventuell rammeavtale på området
- behovsverifikasjon
- lage til konkurransegrunnlag 
- lage til kravspesifikasjon 
- utsending av forespørsel
- kunngjøring i Doffin/Ted
- anskaffelsesprotokoll
- tilbakemelding til leverandører
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- frister
- bestilling og kontrakt

c) Felles sjekkpunkt og rutine for dokumentasjon for de ulike anskaffelsesprosesser, bl.a.:
- Hvordan man sikrer konkurranse i alle typer kjøp?
- Hvordan dokumentasjon av kjøp (knyttet til de ulike kjøpsprosesser) skal bli nedfelt?
- Hvordan forutberegnelighet i kjøp skal bli sikret?
- Hvordan likebehandling av potensielle leverandører/tilbydere skal sikres?

1 Innledning

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot offentlige anskaffelser i Tønsberg 
kommunale Eiendom (TkE). I kommunens plan for forvaltningsrevisjon3 er revisjon av offentlige 
anskaffelser et prioritert område. 

Det er undersøkt 12 innkjøp, som er fire flere enn listet i prosjektplanen. Prosjektet er gjennomført i 
tråd med prosjektplanen vedtatt av kontrollutvalget.

Formål

Formålet med prosjektet er å vurdere hvorvidt TkEs rutiner og praksis for anskaffelser er i tråd med 
lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innkjøp innenfor byggevirksomhet med en verdi på over 
kr. 500 000,- har blitt vurdert. Det er plukket ut kjøp av rammeavtaler og avrop knyttet til drift, 
nybygg og vedlikehold.

Problemstillinger

Spørsmål i dette prosjektet har vært: 
1. Om anskaffelsene ivaretar de grunnleggende kravene i LOA? 
2. Om rett konkurranseform er brukt?
3. Om konkurransen er rett kunngjort?
4. Om kontrakt er inngått innenfor frister?
5. Om de ulike trinnene i prosessen er tilfredsstillende gjennomført og dokumentert i forhold til 

FOA, herunder4: 

§ 3-1 grunnleggende krav for alle anskaffelser
§ 3-2 protokollføring
§ 3-3 skatteattest 
§ 3-4 HMS-egenerklæring
§ 8-1 utarbeidelse av konkurransegrunnlag
§ 8-5 kvalifikasjonsgrunnlag
§ 8-8 HMS-egenerklæring
§ 9-1 kunngjøring av konkurranse
§ 11-1 fremgangsmåten ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter
§ 13-2 kriterier for valg av tilbud
§ 13-3 meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt
§ 17-1 utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
§ 17-5 kvalifikasjonsgrunnlag

                                                  
3 Plan for forvaltningsrevisjon gjelder for perioden 2008-2011.
4 Oppramsingen er ikke uttømmende.
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§ 18-1 fremgangsmåten ved kunngjøringer
§ 20-16 oppdragsgivers begrunnelsesplikt
§ 22-3 meddelelse om kontraktstildeling 

2 Metode

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. I gjennomføringen av prosjektet har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn 
data:

Dokumentanalyse   
I rapporten er det brukt informasjon fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser, 
lovforarbeider, veiledning til lov og forskrift om offentlige anskaffelser5, rutiner og 
dokumentasjon fra TkE tilknyttet 12 anskaffelser.

KPMG har valgt ut tilfeldige anskaffelser i TkE, i tråd med føringer fra kontrollutvalget. Vi 
har undersøkt anskaffelser, herunder rammeavtaler og avrop, innenfor byggevirksomhet, 
herunder knyttet til drift, vedlikehold og utbygging. Vi har valgt ut rammeavtaler som det har 
vært gjort avrop på.

 Utbyggingsavdelingen i TkE gjør de fleste kjøpene ved utlysning av 
anbudskonkurranse og ikke ved avrop på rammeavtale. De store kjøpene som skjer i
forbindelse med utbygging skjer ikke ved bruk av rammeavtaler. To 
anbudskonkurranser som avdelingen har gjennomført er derfor også undersøkt, i 
tillegg til kjøp av rammeavtaler og avrop i denne avdelingen. Rammeavtaler er inngått 
for rådgivningstjenester6. 

 I drifts- og veldikeholdsavdelingen er kjøp innenfor rammeavtalene både rettet mot 
drift og vedlikehold av yrkesbygg og av bolig. Derfor er avrop på rammeavtaler 
knyttet til oppdrag på både bolig og yrkesbygg undersøkt. Rammeavtaler er med 
rørlegger, maler, snekrer og lignende7.

Boligavdelingen p.t. har ikke inngått egne rammeavtaler, slik utbyggingsavdelingen og drifts-
og vedlikeholdsavdelingen har. Innkjøp knyttet til drift, vedlikehold og byggevirksomhet 
knyttet til bolig, forestås av utbyggingsavdelingen og drifts- og vedlikeholdsavdelingen. 
Innkjøp i disse to avdelingene er fokusert i revisjonen.

For utvalgte anskaffelser har vi bedt om all dokumentasjon for anskaffelsene fra TkE. Det er 
fra TkE stadfestet at vi har mottatt all dokumentasjon som var tilgjengelig. 

Intervju

                                                  
5 Utgiver er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
6 Anslått verdi på hver rammeavtale for hele avtaleperioden ligger i størrelsesorden fra 500 000 kr – EØS 
terskelverdi.
7 Anslått verdi på hver rammeavtale for hele avtaleperioden ligger i størrelsesorden fra 1 million til 4 millioner
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KPMG har gjennomført 4 semistrukturerte samtaler. Dette har vært med avdelingsleder for 
utbygging i TkE, avdelingsleder for drift og vedlikehold i TkE, og to prosjektledere for 
utbygging i TkE.

Utvalg av personer for intervju er basert på forventet informasjonsverdi, personer sin erfaring 
og formelt ansvar i forhold til rapporten sitt formål og problemstillinger. Intervju er gjort for å 
få utfyllende informasjon og forklaringer til mangler i oversendt dokumentasjon fra TkE. Alle 
data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at respondentene har lest igjennom 
referatet og gjort eventuelle korrigeringer.

Skriftlige spørsmål
Det har vært innhentet svar på skriftlige spørsmål fra TkE for å få forklarende og utfyllende
informasjon til dokumentasjonen fra TkE. Det har vært flere telefonsamtaler for å få utfyllende 
informasjon fra TkE. For hver telefonsamtale er det laget et referat.

Datadelen er basert på dokumentanalyse og intervju.  Problemstillingene er søkt belyst fra flere kilder.

Datainnsamlingen ble avsluttet den 15.10.2010.

3 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen vurderes i forhold til8. Som 
revisjonskriterier er brukt bestemmelser i LOA og FOA. Revisjonskriteriene er i sin helhet listet i 
vedlegget til rapporten.

4 Fakta

I dette kapittelet er fakta inntatt.

Delkapittel 4.1 inneholder undersøkelsen av dokumentasjon knyttet til 6 offentlige anskaffelser opp 
mot krav i FOA, herunder anskaffelser av 4 rammeavtaler og 2 enkeltstående kjøp.  Det er også inntatt
undersøkelser av 6 avrop på rammeavtaler opp mot krav i rammeavtalene og rutiner for avrop. 
Delkapittel 4.2 gir en omtale av organiseringen av innkjøp i TkE. Delkapittel 4.3 omhandler TkEs 
rutiner for anskaffelser og avrop.

4.1 Kontroll av anskaffelser og avrop på rammeavtaler

Nedenfor er først gitt en oversikt over anskaffelsene som er kontrollert. (I tabellen: - = ikke 
dokumentert). Verdien på rammeavtalen er basert på opplysninger i anskaffelsesprotokoller og 
informasjon fra TkE. Beregningen hensyntar hele avtaleperioden inklusive opsjonsår.

                                                  
8 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.
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Følgende anskaffelser av rammeavtaler og engangskjøp har vært gjennomgått:

Nr Beskrivelse
Avdeling i TkE som 
har stått for 
anskaffelsen

Verdi for 
undersøkt kjøp

1 Kjøp av rammeavtale (arkitekttjenester) Utbygging kr. 1. 700 000,-
2 Kjøp av rammeavtale (rådgivningstjenester elektro) Utbygging kr. 1. 700 000,-
3 Kjøp av rammeavtale (rørleggertjenester) Drift og vedlikehold kr. 4. 000 000,-
4 Kjøp av rammeavtale for tømrer og snekkertjenester Drift og vedlikehold kr. 2. 100 000,-
5 Engangskjøp av bygg og anleggsarbeid på barnehage Utbygging kr. 500 000,-
6 Engangskjøp av arkitekttjenester for påbygg på bo og 

servicesenter
Utbygging kr. 650 209,-

Følgende avrop har vært gjennomgått:

Nr Beskrivelse
Type bygg
avropet er tilknyttet

Verdi for 
undersøkt kjøp

1 Avrop på rammeavtale for rådgivningstjenester 
(prosjektering av hus) 

Yrkesbygg kr. 55 962,-

2 Avrop på rammeavtale for rådgivningstjenesten 
(utarbeidelse av teknisk konkurransegrunnlag for 
sykesignalanlegg)

Yrkesbygg
kr. 61 237,-

3 Avrop på rammeavtale for rørleggertjenester (skifte av 
radiatorkraner og pumper i yrkesbygg) 

Yrkesbygg
kr. 273 118,-

4 Avrop på rammeavtale for tømrer- og snekkertjenester 
(lydisolering i yrkesbygg)

Yrkesbygg
kr. 337 669,-

5 Avrop på rammeavtale for rørleggertjenester (bytte av 
varmtvannsbereder i bolig)

Bolig
kr. 9 010,-

6 Avrop på rammeavtale for tømrer- og snekkertjenester 
(montering av skap og ny himling i bolig)

Bolig
kr. 26. 302,-

KPMG har innhentet all tilgjengelig dokumentasjon til de beskrevne anskaffelsene. Dokumentasjonen 
er systematisert i tabellene under og det er gitt fortløpende kommentarer til kjøpene og 
dokumentasjonen. (I tabellen: - = ikke dokumentert). 
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Anskaffelser av rammeavtale knyttet til utbygging
Kjøp 1 Kjøp 2

Verdi for rammeavtalen kr. 1 700 000,- kr. 1 700 000,-
Rammeavtale med antall leverandører 1 1
Avtaleperiode 3 (+1) 3 (+1)
Konkurranseforhold Åpen anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse
Fulgt FOA del I & II I & II
Kunngjøring - Ja
Antall tilbud 17 13
Skatteattest Ja Ja
HMS- egenerklæring Ja Ja
Protokoll - -
Konkurransegrunnlag Ja Ja
Tildelingskriterier Ja Ja
Tilbudsfrist Ja (12.2.2010) Ja(12.2.2010)
Vedståelsesfrist Ja (60 dager) Ja (60 dager)
Tilbudsevaluering Ja Ja
Begrunnelse for valg av leverandør Ja Ja
Meddelelse om kontraktstildeling Ja(26.2.2010) Ja (26.2.2010)
Klagefrist Ja (5.3.2010) Ja (5.3.2010)
Kontrakt signert av begge parter Ja(24.3.2010) Ja (9.4.2010)
Kontrakt inngått innenfor frister Ja Ja

For kjøp 1 og 2 er det ikke fremlagt anskaffelsesprotokoller i tråd med FOA. Kjøp 1 er anskaffelse av 
tjenestekontrakt som skal lyses ut i TED- databasen for utlysning i EØS-området. Kjøp 1 er kunngjort 
i Doffin, men ikke i TED- databasen.

Anskaffelser av rammeavtale knyttet til drift og vedlikehold
Kjøp 3 Kjøp 4

Verdi for rammeavtalen kr. 4 000 000,- kr. 2 100 000,-
Rammeavtale med antall leverandører 1 1
Avtaleperiode 3 (+1) 3 (+1)
Konkurranseforhold Åpen anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse
Fulgt FOA del I & II I & II
Kunngjøring Ja (Doffin) Ja (Doffin)
Antall tilbud 3 16
Dokumentasjon på innkomne tilbud - -
Skatteattest Ja Ja
HMS- egenerklæring Ja Ja
Protokoll Ja Ja
Konkurransegrunnlag Ja Ja
Tildelingskriterier Ja Ja
Tilbudsfrist Ja(14.9.2007) Ja (20.11.2007)
Vedståelsesfrist Ja (60 dager) Ja (2 måneder)
Tilbudsevaluering Ja Ja
Begrunnelse for valg av leverandør Ja Ja
Meddelelse om kontraktstildeling Ja (20.9.2007) Ja (24.22.2008)
Klagefrist Ja (28.9.2007) Ja (4.12.2008)
Kontrakt signert av begge parter Ja (4.10.2007) Ja(18.12.2008)
Kontrakt inngått innenfor frister Ja Ja
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For kjøp 3 og 4 er verdien på anskaffelsen (rammeavtalen) beregnet i anskaffelsesprotokollene. 
Beregningen hensyntar en avtaleperiode på 3 år. Verdiberegningen inkluderer ikke bruk av opsjonen 
på 1 år, jfr. FOA § 2-3(5). For kjøp 3 og 4 opplyser TKE at ikke antatte tilbud er makulert etter 
klagefrist og kontraktsinngåelse. Det vises til delkapittel 4.3 for en nærmere beskrivelse av praksis for 
makulering av tilbud i TkE.

Anskaffelse av enkeltkjøp
Kjøp 5 Kjøp 6

Verdi for utvalgt enkeltanskaffelse kr. 500 000,- kr. 650 209,-
Verdi kontrakt Kr. 1. 567. 662,- kr. 4. 500.000,-
Konkurranseforhold Åpen anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling, 

prekvalifisering
Fulgt FOA del I & II (Doffin) I & IV (Doffin og TED)
Kunngjøring Ja Ja 
Antall tilbud 1 5
Skatteattest Ja Ja
HMS- egenerklæring Ja Ja
Protokoll - -
Konkurransegrunnlag Ja Ja
Tildelingskriterier Ja Ja

Tilbudsfrist
Ja (01.07.09) Ja (prekvalifisering 22.02.08,

konkurranse 07.05.08)
Vedståelsesfrist Ja (60 dager) I.A.
Tilbudsevaluering Ja Ja
Begrunnelse for valg av leverandør Ja Ja

Meddelelse om kontraktstildeling
Ja Ja (prekvalifisering 7.4.08,

konkurranse 27.05.08)

Klagefrist

- Ja
(prekvalifisering 11.4.08,

konkurranse -)
Kontrakt signert av begge parter Ja (30.07.09) Ja (6.5.2009)
Kontrakt inngått innenfor frister Ja -

For kjøp 5 er det ikke dokumentert at det er utarbeidet protokoll i tråd med FOA. Det var én 
leverandør som leverte tilbud. Denne ble det inngått kontrakt med. TkE vurderte det slik at det derfor 
ikke var behov for å oppstille en klagefrist9.

For kjøp 6 er det ikke dokumentert at det er utarbeidet protokoll i samsvar med minstekravene til 
protokoller ved anskaffelser som overstiger kr. 500 000,- eks. mva. jfr. FOA vedlegg 4.  Det er ikke 
dokumentert at det er gitt en klagefrist for leverandørene som ikke ble valgt. Utbyggingsavdelingen i 
TkE som gjennomførte anskaffelsen, har dokumentert rutiner for å tilskrive leverandører som deltar i 
konkurranse, samt rutine for å underrette om begrunnelse for valg av leverandør og klagefrist. TkE 
opplyser10 at arkitektene ikke fikk opplysninger om klagefrist ved dette innkjøpet. Konkurransen er 
kunngjort både nasjonalt og i EØS-området.

Avrop på rammeavtale

Tabellene nedenfor gir en oversikt over 6 avrop, kontrollert mot betingelser for gjennomføring av 
avropene i de inngåtte rammeavtalene.

                                                  
9 Ref. prosjektleder for anskaffelsen i TkE.
10 Ref. avdelingsleder for Utbygging, TkE
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Avrop på rammeavtaler knyttet til utbygging
Avrop 1 Avrop 2

Verdi undersøkt avrop kr. 55.962,- kr. 61. 237,-
Verdi rammeavtale kr. 1.700. 000,- kr. 1.700. 000,-
Avrop på gjeldende rammeavtale Ja Ja
Har TKE foretatt tilbudsforespørsel til andre 
leverandør

Nei Nei

Bestillingsskjema undertegnet av begge parter Ja (13.4.2010) Ja (6.4.2010)
Arbeids/oppdragsbeskrivelse angitt Ja Ja
Framdrift for arbeidet avtalt Ja Ja
Honorar/timer avtalt Ja Ja
Betaling etter faktura Ja Ja
Spesifiserte timelister Ja Ja

Avrop 2 er ut fra dokumentasjonen fra TKE (utfylt skjema for oppdragsbestilling) bestilt 6.4.2010. 
Rammeavtalen med leverandøren ble undertegnet 9.4.2010. Avropet/bestillingen er foretatt etter at 
leverandøren ble valgt, men før formell rammeavtale er inngått mellom TkE og leverandøren.

Avrop på rammeavtaler knyttet til drift – og vedlikehold
Avrop 3 Avrop 4

Verdi undersøkt avrop kr. 273.118,- kr. 337.669,-
Verdi rammeavtale Kr. 4. 000.000,- kr. 2. 100.000,-
Avrop på gjeldende rammeavtale Ja Ja
Har TKE foretatt tilbudsforespørsel til andre 
leverandør Nei Nei
Dokumentasjon av bestilt oppdrag - Ja
Faktura Ja Ja
Spesifiserte materialliste Ja Ja

For avrop 3 er det ikke bestillingen av oppdraget eller ferdigstillelsesdato/framdrift dokumentert. I 
følge rammeavtale med leverandør kan oppdrag på yrkesbygg bestilles via ”mail, fax eller telefon”.

Avrop på rammeavtaler knyttet til drift – og vedlikehold
Avrop 5 Avrop 6

Verdi undersøkt avrop kr. 9. 010,- kr. 26. 302,-
Verdi rammeavtale Kr. 4. 000.000,- kr. 2. 100.000,-
Avrop på gjeldende rammeavtale Ja Ja
Har TKE foretatt tilbudsforespørsel til andre 
leverandør Nei Nei
Dokumentasjon av bestilt oppdrag Ja Ja
Faktura Ja Ja
Spesifiserte materialliste Ja Ja

For kjøp 5 og 6 følger det av rammeavtalene med leverandørene at bestilling kan gjøres ”på mail eller 
fax”. Dokumentasjonen for bestilt oppdrag er utferdiget av TkE.

4.2 Organisering av innkjøp i TkE

TkE består av tre avdelinger; for utbygging, drift- og vedlikehold og bolig. Vedlagt er 11et
organisasjonskart for TkE.

                                                  
11 Ref. opplysninger fra TkEs nettside www.tkekf.no

http://www.tkekf.no/
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TkE jobber mye med innkjøp og bruker mye tid på innkjøpsoppgaver. TkE har opparbeidet seg 
kunnskap og erfaring på innkjøp og innkjøpsregelverket. 

Kommunens sentrale innkjøpsvirksomhet ivaretas av Forretningsmessig drift (FMD). FMD har ansvar 
bl.a. for kommunens innkjøpsretningslinjer, oppfølging av anskaffelsesregelverk og skal bistå i 
innkjøpssaker12. FMD ivaretar også Tønsberg kommunes deltakelse i innkjøpssamarbeid. Det er lite 
samarbeid om innkjøp mellom TkE og Forretningsmessig drift (FMD). FMD spørres i liten grad om 
råd og brukes ikke for å kvalitetssikre anskaffelsesprosessene. 

TkE har inngått en del rammeavtaler og mange kjøp gjøres som avrop på rammeavtalene. Det er ikke 
laget rammeavtaler på alle innkjøpsområder i TkE. Mange kjøp gjøres derfor også ved utlysning av 
anbudskonkurranse. TkE har prioritert å lage rammeavtaler med leverandører på områder hvor det 
kjøpes inn mye. I TkE er det to personer som gjennomfører prosessen med anskaffelse 
avrammeavtaler innenfor hhv. utbyggingsavdelingen og drift - og vedlikeholdsavdelingen.
Rammeavtalene er også inngått av hhv. utbyggingsavdelingen og drift - og vedlikeholdsavdelingen. 
Boligavdelingen har fram til nå ikke hatt egne rammeavtaler, men er i disse dager i ferd med å inngå 
sin først rammeavtale om meglertjenester.

Rammeavtaler i TkE er inngått for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Rammeavtalene er inngått 
for:

 Arkitekttjenester
 Rådgivningstjenester byggteknikk
 Rådgivningstjenester vann, varme og sanitær
 Rådgivningstjenester elektro
 Akustikk, utendørsstøy, vibrasjon, elektroakustikk (lyd og bilde)
 Reguleringsplaner
 Grunnundersøkelser og geoteknikk, miljøgeologi
 Oppmåling og stikking
 SHA-koordinator13

 Elektriker
 Rørelegger
 Maler
 Glassmester
 Tømrer 

I TkE gjøres de store innkjøpene av utbyggingsavdelingen, mens de små og mellomstore kjøpene 
gjøres av drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Det er disse to avdelingene som gjør de fleste innkjøpene 
i TkE. Avdelingen for bolig har husvertfunksjon som omfatter kontraktsforhold ved inn- og utflytting, 
nøkler, informasjon, klagebehandling og restanseoppfølging. Dersom det er behov for å gjøre 
vedlikehold eller ombygging på boligene, så er det drifts- og vedlikeholdsavdelingen og 
utbyggingsavdelingen som tar disse oppgavene. Boligavdelingen har fra tid til annen hatt innkjøp av
bolig.

Nærmere om utbyggingsavdelingen

Utbyggingsavdelingen gjennomfører utbyggingsprosjekter, blant annet på skoler, sykehjem og 
barnehager. I TkE er det utbyggingsavdelingen som gjør de store innkjøpene.  98 % av oppdragene 

                                                  
12 Ref. innkjøpsreglementet i Tønsberg kommune.
13 SHA – koordinator står for koordinator av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
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som utbyggingsavdelingen har anskaffes gjennom anbudskonkurranser. Oppdrag gjennom avrop på 
rammeavtaler utgjør en liten del av kjøpene i avdelingen.

Tidligere hadde ikke utbyggingsavdelingen rammeavtaler med leverandører. Men fra 2010 har 
utbyggingsavdelingen inngått rammeavtaler. De rammeavtalene som avdelingen har er med 
leverandører av rådgivningstjenester.  Det er ikke rammeavtaler for utbyggingsprosjekter. 
Utbyggingsoppdrag lyses ut som en konkurranse fra gang til gang. 

Årsaken til at utbyggingsavdelingen har startet opp med rammeavtaler fra 2010 har vært at avdelingen 
har hatt flere små oppdrag og noen hasteoppdrag, som ikke kan vente. For eksempel 
ombyggingsprosjekter/bygging av tilbygg. For å lette arbeidet med disse oppdragene, valgt avdelingen 
å skaffe rammeavtaler med leverandører. Med rammeavtaler kan hasteoppdragene løses raskere.

Hver rammeavtale er inngått med én leverandør. Utbyggingsavdelingen har ikke rammeavtaler som er 
inngått med flere leverandører. Årsaken til at hver rammeavtale sluttes med kun én leverandør er, at 
omfanget på rammeavtalene er for lite til at flere leverandører kan være knyttet til avtalene, og at det 
gjøres for få avrop og bestilles for få oppdrag innenfor rammeavtalene.

På utbyggingsavdelingen er det fire ansatte som alle har opplæring i innkjøp og som har deltatt på kurs 
om offentlige anskaffelser. 

Nærmere om drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av yrkesbygg i 
form av administrasjonsbygg, skoler, barnehager, idrettshaller, bosenter, svømmehaller mm. 
Avdelingen er også ansvarlig for drift og vedlikehold av boliger, herunder trygdeboliger, kommunale 
utleieboliger, presteboliger m.m. I tillegg kommer serviceleiligheter og garasjeanlegg14.  

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen forestår små og mellomstore innkjøp i TkE. Drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen har flest oppdrag på boliger. Mange små kjøp gjøres av vaktmestre og 
renholdere. Mange innkjøp i avdelingene er avrop på rammeavtaler. 

4.3 Rutiner for anskaffelser og avrop i TkE

TkE har tilgang til dokumentmaler og skjema på Tønsberg kommunens intranett. Malene er imidlertid 
lite tilpasset TkEs behov.

Utbyggingsavdelingen og drifts- og vedlikeholdsavdelingen i TkE har hvert sitt opplegg for innkjøp. 
Omfanget av rutiner i disse to avdelingene er forskjellig. P.t. arbeider boligavdelingen med å lage 
kvalitetshåndbok med rutinebeskrivelser, som blant annet skal bidra til å sikre at anskaffelser skjer på 
rett måte.

Det er praksis i TkE er at ikke antatte tilbud makuleres etter at klagefristen er gått ut og kontrakt er 
inngått. Ikke antatte tilbud blir ikke arkivert, slik at TkE ikke kan fremskaffe original eller kopi av 
tilbudene.

                                                  
14 Ref. informasjon på nettsiden www.tkekf.no .

http://www.tkekf.no/
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Årsaken til at ikke antatte tilbud makuleres, er at det kommer inn mange og store tilbud, som tar mye 
plass. Det er tale om store dokumenter som ellers måtte oppbevares15. TkE har opplyst at praksisen 
med makulering av tilbud vil bli revurdert, og det vil bli undersøkt om det gjelder krav om lagring og 
oppbevaring av tilbudene. 

Nærmere om rutiner for anskaffelser av rammeavtaler og enkeltkjøp i utbyggingsavdelingen

Utbyggingsavdelingen har rutiner for internkontroll, som blant annet omfatter en prosjekthåndbok med 
sjekklister/prosedyrer for gjennomføring av alle anskaffelser etter forskriften om offentlige 
anskaffelser. Prosjekthåndboken har også rutiner for når det skal gjøres avrop på rammeavtaler og når 
tilbud i stedet skal innhentes gjennom konkurranse.

Ansatte på avdelingen har utarbeidet rutinene i fellesskap. Alle innkjøpsprosjektene er hver for seg 
noe forksjellig, og rutinene tilpasses til behovene i det enkelte prosjekt. Ansatte på avdelingen 
opplever at rutinene følges16. 

Av prosjekthåndboken fremgår følgende rutiner: ”Avklare om anbudet skal ut i EØS (> 1,7 mill. kr. 
eks mva) ” og ” Avklare om anbudene må ut i EØS (> 43,5 mill. kr eks.mva).” I dag er EØS-
terskelverdiene for å lyse ut konkurransen i EØS-området hhv 1,6 mill. kr eks. mva. for vare- og 
tjenestekontrakter og 40,5 mill.kr. eks.mva for bygge- og anleggskontrakter.17

Utbyggingsavdelingen har tilgang til dokumentmaler for anskaffelser som ligger på kommunens 
intranett. Disse brukes lite. Utbyggingsavdelingen har egne maler som er tilpasset avdelingens behov.
Utbyggingsavdelingen har en egen tilpasset mal for anskaffelsesprotokoll, som er del av avdelingens 
prosjekthåndbok.

Avdelingen har brukt mye tid på å utarbeide og systematisere eksisterende rutiner. Innføring av rutiner 
på avdelingen har medført bedre dokumentasjon i anskaffelsesprosessene.

Utbyggingsavdelingens anskaffelser består av flere dokumenter. Avdelingen har ikke samlet alt i én 
protokoll. Det fins en åpningsprotokoll, og evalueringsskjemaer. Kvalifikasjonskrav, 
tildelingskriterier, innleveringsted - og frist står i Doffin og i tilbudsinnbydelsene. Datoer for 
befaringer, forhandlinger etc. står i tilbudsgrunnlaget. Anskaffelsesmetode kommer frem i Doffin, 
eventuelt TED. Det er egne lister for påmeldte firmaer. Dersom noen firmaer forkastes, blir det en 
egen vurdering av dette. Klagefrist står i avslagsbrev. Alle disse dokumentene blir samlet i en perm18.

Nærmere om rutiner for anskaffelser av rammeavtaler og enkeltkjøp i drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen

Drifts – og vedlikeholdsavdelingen bruker helst egne maler, som har vært brukt før, og som 
fortløpende tilpasses avdelingens behov i innkjøpsprosesser. I avdelingen er det praksis for at 
administrasjonen må kontaktes ved kjøp over 5 000 kr. Dette for å ha kontroll med at kjøp over 5 000 
kr. foregår på rett måte i avdelingen. Vaktmestre og renholdere kan foreta mindre kjøp.

Erfaringer fra tidligere rammeavtaler og innkjøp brukes når nye rammeavtaler skal anskaffes. Alle 
som jobber med anskaffelser har fått opplæring, og man spør hverandre viss man lurer på noe.  Drifts-
og vedlikeholdsavdelingen bruker anskaffelsesprotokoll for innkjøp over 100.000 kr. som sjekkliste 
ved innkjøp etter forskriften. Utover denne har ikke avdelingen sjekklister for innkjøp.

                                                  
15 Ref. avdelingsleder for utbygging og avdelingsleder for drift- og vedlikehold.
16 Ref. prosjektledere i utbyggingsavdelingen.
17 FOA § 2-2.
18 Ref. prosjektleder i utbyggingsavdelingen
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Nærmere om rutiner for avrop på rammeavtaler i utbyggingsavtalen

Utbyggingsavdelingen har rutiner for å gjøre avrop på rammeavtaler. Avdelingen har et skjema hvor 
følgende dokumenteres:

 Bestillingen av oppdraget 
 Hvor mange timer leverandøren kan bruke til oppdraget eller om det skal være et fast honorar 

for oppdaget
 Avtalt framdrift med leverandøren

Skjema underskrives av leverandøren og TkE, Skjemaet er en verifisering av oppdraget og hva dette
går ut på. Skjemaet inngår i kontroll av faktureringen fra leverandøren. Skjemaet brukes av 
leverandøren til å merke sine faktureringer med riktig prosjekt og saksbehandler hos oppdragsgiver. 

Avdelingslederen opplyser, at rutinene for avrop på rammeavtaler p.t ikke er en del av 
internkontrollen, herunder prosjekthåndboken som avdelingen har. Utbyggingsavdelingen opplyser at 
de vil ta inn rutinene for avrop i internkontrollen19. 

Når det er aktuelt å gjøre avrop på rammeavtaler, så vurderes det fortløpende om rammeavtalen skal 
brukes eller om det skal hentes inn tilbud eksternt gjennom konkurranse. Det vurderes fra oppgave til 
oppgave, hvorvidt det bør innhentes eksterne tilbud i stedet for å bruke rammeavtalen.  Rutiner for å 
avklare om rammeavtalen skal brukes er inkludert i prosjekthåndboken. Det er opp til hver enkelt 
saksbehandler å vurdere om rammeavtalen skal brukes eller om det skal hentes inn nye tilbud. Om 
rammeavtalen skal brukes tas også opp på avdelingsmøter.

Utbyggingsavdelingen har mottatt en klage på anskaffelser og har hatt en klagesak som er sendt 
KOFA.  Klagen til fylkesmannen gjaldt innsynsrett og begrunnelsesplikt ved innkjøp. Fylkesmannen 
konkluderte med at TkE hadde fulgt loven. KOFA har p.t. ikke behandlet klagen. 

Nærmere om rutiner for avrop på rammeavtaler i drifts – og vedlikeholdsavdelingen

Betingelsene for hvordan avrop skal skje er nedfelt i rammeavtalene med leverandørene. Ved avrop på 
rammeavtaler er det enten tale om oppdrag på boliger eller på yrkesbygg. Utover betingelsene og 
retningslinjene for avrop nedfelt i rammeavtalene med leverandørene, har ikke drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen rutiner for avrop.

Framgangsmåten for bestilling av avrop/oppdag på rammeavtaler er ulik for oppdrag på boliger og 
yrkesbygg.

Ved avrop og oppdrag på bolig opplyser avdelingslederen at ”95 % av avropene dokumenteres på et 
skjema hvor det går fram hva som er bestilt fra leverandøren.” For oppdrag på bolig er det mange 
forskjellige saksbehandlere som gjør avropene og bestiller oppdragene. Disse har gjerne lite 
bygningmessig kunnskap, samtidig som det er andre igjen som får regningen og kontrollerer denne. 
Det har her vært behov for at avropet og bestillingene av oppdraget dokumenteres på et skjema.

Ved oppdrag på yrkesbygg gjøres avrop ved bestillingen stor sett pr mail eller telefon. 
Avdelingslederen for drift og vedlikehold opplyser at bestillingen ofte gjøres per telefon, deretter er 
det gjerne en befaring sammen med leverandøren. Ved gjennomføring av oppdragene følger 
vaktmester på stedet med på arbeidet som leverandøren gjør. Dialogen rundt oppdraget er derfor stort 
sett muntlig.  Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har gode erfaringer med denne fremgangsmåten. 
                                                  
19 Ref. avdelingsleder på utbyggingsavdelingen.
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Muntlige avtaler har fungert bra og reflekterer et godt samarbeid og tillitsbasert forholdet mellom TkE 
og leverandørene. Det er mange og små oppdrag, og muntlig bestillinger av oppdrag brukes særlig 
ved slike oppdag. I slike tilfeller dokumenteres ikke bestillingen/oppdraget fra TkEs side. Ved avrop 
og bestilling av oppdrag på yrkesbygg er det TkE som bestiller, og det er ofte samme person som har
bestillingen og som ser regningene. Dette gjør at TkE mener det ikke er det samme behovet for å 
dokumentere hva som er bestilt. Faktura fra leverandøren kontrolleres i forhold til omfanget av 
oppdraget. 

I rammeavtalene er det for bolig og yrkesbygg fastsatt når leverandøren skal starte opp oppdraget etter 
bestilling, og hvilken fremdrift arbeidet skal ha.

For en leverandør har drifts- og vedlikeholdsavdelingen en liste over oppdragene med oversikt over 
framdriften i oppdragene. Årsaken til at det er laget en slik logg, er at leverandøren til tider har 
problemer med kapasiteten og at de derfor må ha en slik oversikt over ledige mannskap. De øvrige 
leverandørene har kort responstid og mange flere oppdrag20.

I rammeavtalene ligger en mulighet for TkE til ikke å bruke rammeavtalen og i stedet hente inn nye 
tilbud. Det er ved større oppdrag at det er aktuelt å hente inn nye tilbud. Ved større oppdrag er gjerne 
ikke rammeavtalen god nok, i tillegg til at TkE kan oppnå en bedre pris ved å hente inn nye tilbud. I 
praksis vurderer hver saksbehandler om rammeavtalen skal brukes eller ikke. Oppdragets størrelse, 
erfaringer med leverandøren, og om det haster å få gjennomført oppdraget, er blant hensynene som 
inngår i vurderingen av om rammeavtalen skal brukes eller ikke.

                                                  
20 Ref Avdelingsleder drift- og vedlikehold
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5 Vurdering

I denne revisjonen har vi for det første undersøkt seks anskaffelser opp mot LOA og FOA. For det 
andre har vi undersøkt seks avrop på rammeavtaler innenfor byggevirksomhet og innenfor drift – og 
vedlikehold.

Anskaffelsene

TkE har stort sett gjennomført anskaffelsene i samsvar med alle de undersøkte kravene i LOA og 
FOA. Undersøkelsen viser at det for alle de undersøkte anskaffelsene blant annet:

 Forelå skatteattester fra valgt leverandør.
 Forelå HMS-egenerklæring fra valgt leverandør.
 Var utarbeidet konkurransegrunnlag.
 Var brukt kriterier for valg av tilbud.
 Var brukt rett konkurranseform.
 Var gitt beskjed til leverandører om kontraktstildeling.
 Var oppstilt vedståelsesfrist og denne fristen var overholdt.

Etter vår vurdering forelå noen mangler ved dokumentasjonen, noe som medfører at ikke alle kravene 
som gjelder for anskaffelser kan sies å være oppfylt fullt ut:

 Ved én av anskaffelsene ble ikke leverandørene som tapte konkurransen opplyst om klagefrist
for å klage på valg av leverandør.

 Ved fire av anskaffelsene har ikke TkE lagt fram dokumentasjon som etter vår vurdering 
oppfyller kravet til protokoll i FOA. FOA § 3-2 fastsetter at ”oppdragsgiver skal føre 
protokoll” som skal ”beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen” Protokollkravet i § 3-2 gjelder for alle anskaffelser som overstiger 
100 000 kr, uavhengig av om anskaffelsen gjøres etter Del I, II, III eller IV i FOA. I FOA 
vedlegg 3 og 4 er det listet minstekrav til protokoller for anskaffelser som overstiger hhv. 
100 000 kr og 500 000 kr.  

De fire anskaffelsene som det ikke er dokumentert protokoll for er foretatt av 
utbyggingsavdelingen. Utbyggingsavdelingen har, på forespørsel om å dokumentere protokoll,
lagt fram en sjekkliste/aktivitetsliste som brukes ved anskaffelser og som er del av 
avdelingens rutiner. 

Det er opp til hver enkelt offentlig innkjøper selv å avgjøre hvilken form protokollen skal ha. 
Men, det må foreligge et protokolldokument, eventuelt med vedlegg, slik at protokollen er 
identifiserbar blant alle dokumentene som TkE utarbeider i anskaffelsesprosessen. I tillegg må 
protokollen oppfylle minstekravene listet i FOA. Etter vår vurdering oppfyller ikke den 
fremlagte dokumentasjonen kravet til at det skal foreligge en protokoll. Det gikk ikke klart 
frem av dokumentasjonen at dette var en protokoll. Ei heller oppfyller 
sjekklisten/aktivitetslisten alle minstekravene til hva en protokoll skal innholde. Det varierte 
hvilke opplysninger som manglet i den fremlagte dokumentasjonen. Blant annet var det
mangler i forhold til kravet om at protokoll skal gi opplysninger om kontraktens anslåtte verdi, 
navn på leverandører som deltar i konkurransen, beskrivelse av hva som skal anskaffes, og 
protokollførers signatur. Etter vår vurdering kan ikke andre dokumenter i anskaffelsen som 
hver for seg inneholder disse opplysningene erstatte kravet til protokoll. Etter vår vurdering er 
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det dermed ikke lagt fram dokumentasjon på at kravet til protokoll i FOA § 3-2 er oppfylt for 
alle anskaffelsene. 

 Formålet med protokollen er å sikre at vesentlige forhold gjennom konkurransen blir 
dokumentert og kan etterprøves. Herunder blant annet verdien på anskaffelsen/kontrakten, 
hvilke leverandører som har levert tilbud, og begrunnelse for valg av tilbud. Protokollen er det 
dokumentet som, ved siden av tilbudene, er offentlige når konkurransen er avsluttet. 
Protokollen skal etter vår vurdering være en oppsummering av de viktigste beslutningene i 
konkurransen og skal gi informasjon til leverandører og andre som ønsker innsyn i 
anbudskonkurransen. Mangler det protokoll eller er protokollen mangelfull, så svekkes 
muligheten til å etterprøve anskaffelsen.

 Etter vår vurdering er en av anskaffelsene foretatt av utbyggingsavdelingen ikke kunngjort på
rett måte. Det dreier seg om en anskaffelse av arkitekttjenester, som er en prioritert tjeneste 
etter FOA vedlegg 5, og som regnes som en tjenestekontrakt jfr FOA § 4-1, bokstav d). TkE 
har opplyst at verdien på anskaffelsen er beregnet å være inntil 450 000 eks.mva pr år. 
Kontrakten har en varighet på 4 år, noe som gir en verdi inntil 1.700 000 kr. Kunngjøringen 
ble foretatt før 1. mars 2010. Ved anskaffelser i perioden1. mars 2008 – 1. mars 2010, skulle 
anskaffelser som oversteg 1.650 000 kr kunngjøres i hele EØS – området. Dette innebærer at 
anskaffelsen av arkitekttjenester i TkE skulle ha vært kunngjort i hele EØS-området, noe den 
ikke ble.

Etter vår vurdering er ikke rutinene til utbyggingsavdelingen oppdatert mot endringer som har 
vært foretatt i EØS – terskelverdiene de siste årene. Dette gjelder både i forhold til vare- og 
tjenestekontrakter, og for bygge- og anleggskontrakter. 

 I TkE er det praksis for at tilbud som ikke er antatt blir makulert. Ved senere innsyn i, eller 
kontroller av anskaffelsesprosessen, vil det dermed være vanskeligere å etterprøve om 
anskaffelsesprosessen oppfyller kravene, herunder om det grunnleggende kravet til 
likebehandling av leverandørene er oppfylt, jf. LOA § 5 og FOA § 3-1. Makulering av 
tilbudene svekker muligheten for å etterprøve hele anskaffelsesprosessen. Det vanskeliggjør 
innsyn og kontroll, og medfører at TkE ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter offentleglova § 
23 til å gi innsyn i tilbudene når leverandør er valgt. Etter vår vurdering er unnlatelse av å 
journalføre og arkivere tilbudene i strid med arkivforskriften § 2-6, som blant annet pålegger 
kommunen, herunder TkE som kommunalt foretak, å journalføre alle inngående 
saksdokumenter.

Avropene

FOA § 6-2 og § 15-2 fastsetter at for rammeavtaler som er inngått med én leverandør foretas avropet 
på grunnlag av betingelsene som er fastsatt i rammeavtalen. 

Styrende for avrop i TkE er i hovedsak betingelser for avrop nedfelt i avtalene med leverandørene. 
Utbyggingsavdelingen har i tillegg et eget skjema, for å sikre dokumentasjon av avropet. Drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen har et skjema for å dokumentere hvilket oppdrag avdelingen har bestilt på 
bolig, men ikke på yrkesbygg.

Etter vår vurdering er avropene foretatt i samsvar med de betingelsene som er stilt opp i 
rammeavtalene som inngått med leverandørene. Samtidig stiller vi et spørsmål ved om 
internkontrollen er fullt ut tilfredsstillende da det på ett område ikke er rutiner for dokumentasjon.     
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Der hvor det foreligger rutiner for dokumentasjon av avropet, har TKE fulgt disse for å dokumentere 
oppdraget, men for avrop på yrkesbygg i drifts- og vedlikeholdsavdelingen foreligger ikke slike 
rutiner. Etter vår vurdering er dette ikke i tråd med god internkontroll. 

De undersøkte avropene viser at et større oppdrag på yrkesbygg ikke er dokumentert. Etter 
rammeavtalen har ikke TkE en forpliktelse til å dokumentere oppdraget i forhold til leverandøren, men 
kravet om forsvarlig saksbehandling tilsier at slike oppdrag bør dokumenteres:

 Et kommunalt foretak må som kommunen følge regler for forsvarlig saksbehandling. I dette 
ligger at TkE skal sikre tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne opptre hensynsfullt, og på en 
forsvarlig måte kunne etterprøve at krav leverandørene stiller er i samsvar med 
bestillinger/avrop TkE har foretatt på rammeavtaler. 

 Etter vår vurdering er ikke kravet til forsvarlig saksbehandling ivaretatt når TkE ikke kan 
dokumentere hvilket oppdrag som ble bestilt av leverandøren og oppdraget beløper seg til et 
par 100 000 kr. 

 Muntlige bestillinger/avtaler og fravær av dokumentasjon vil svekke TkEs mulighet til å 
stadfeste hva som ble bestilt ved en eventuell tvist med leverandøren. Samtidig svekker det 
også muligheten for en betryggende kontroll med at leverandørens krav er i overensstemmelse 
med bestillingen/avropet. Revisjonen gir ikke grunnlag for å si at det foreligger misligheter 
knyttet til denne praksisen. Men vi finner grunn til å peke på, at fravær av dokumentasjon på 
bestillinger/avrop, innebærer en mislighetsrisiko.

 Fravær av dokumentasjon harmonerer heller ikke med det grunnleggende kravet til 
anskaffelser i LOA § 5 og FOA § 3-1 om at alle vesentlige forhold skal dokumenters gjennom 
hele anskaffelsesprosessen, herunder også ved avrop.

I rammeavtale nummer to er undersøkt avrop foretatt tre dager før rammeavtalen formelt ble 
underskrevet. 

Rutiner

Det varierer hvorvidt avdelingene som forestår innkjøp har utarbeidet rutiner.

 Utbyggingsavdelingen har utarbeidet rutiner for avrop etter forskriften som er tilpasset 
avdelingens behov og de kontraktene som inngås. Rutinene er etter vår vurdering ikke fullt ut i 
samsvar med FOA. Rutinene opererer med EØS-terskelverdier som ikke lenger er gjeldende. 
Etter vår vurdering har feil terskelverdier i rutinene ført til at anbud som skulle ha vært utlyst i 
EØS-området, ikke ble det.

 Driftsavdelingen har ikke rutiner utover den veiledningen som ligger i 
anskaffelsesprotokollen. Innkjøpsregelverket er imidlertid svært komplisert. Rutiner og 
sjekklister kan lette arbeidet med gjennomføringen av anskaffelser, samt sikre at anskaffelsene 
skjer på rett måte.

 Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har ikke rutiner/praksis for å dokumentere avrop/oppdrag
på yrkesbygg. Etter vår vurdering vil rutiner for hva som skal gjøres og dokumenteres 
vedrørende avrop, oppbevaring av dokumentasjon, oppfølging av leveransen og lignende være 
en fordel. Dette for å sikre etterprøvbarhet av avrop/kjøp som gjøres på rammeavtaler.

 Omfanget av interne rutiner for hvordan avrop på rammeavtaler skal skje varierer etter 
vurdering i TkE.  Rutiner vil generelt være viktig for å sikre god internkontroll med bruk av 
rammeavtalene. Fravær av slike rutiner vil etter vår vurdering kunne svekke den interne 
styringen og kontrollen med bruken av rammeavtaler.
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6 Uttalelse fra TkE

Nedenfor er uttalelsen fra daglig leder i TkE tatt inn:

Viser til Forvaltningsrevisjon 2010 vedrørende offentlige anskaffelser hos Tønsberg kommunale 
Eiendom KF gjennomført av KPMG. De påpekte mangler og feil vil umiddelbart bli rettet opp, og ny 
rutiner vil bli utarbeidet.
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Vedlegg______________________________________                                 

1. Revisjonskriterier
2. Organisasjonskart

1. Revisjonskriterier

Følgende bestemmelse i LOA er brukt som revisjonskriterier:

§ 5. Grunnleggende krav
      Oppdragsgiver skal (…) 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 (…)

      
I NOU 1997: 21 om Offentlige anskaffelser uttales det:

”Prinsippet om likebehandling av leverandørene er et av grunnprinsippene i anbudsretten, 
men gjelder også ved andre konkurranseformer. Avvik fra formell likebehandling bør bare 
unntaksvis forekomme og bare når det er saklig begrunnet. Prinsippet er også nedfelt i 
forskriftene. 
      Et overordnet prinsipp er at offentlige anskaffelser skal skje på grunnlag av konkurranse, 
uten hensyn til hvilken anskaffelsesprosedyre som blir benyttet. Ved offentlige anskaffelser er 
det både ut fra samfunnsøkonomiske- og forretningsmessige hensyn, samt forvaltningsrettslige 
likhetsbetraktninger ønskelig at disse skjer etter konkurranse mellom potensielle leverandører. 
      Hensynet til forutberegnlighet i anskaffelsen er viktig for at leverandørene skal kunne 
stole på at de reglene som gjelder for anskaffelsen blir fulgt av alle som medvirker. Dette 
gjelder både i forholdet mellom oppdragsgiver og leverandørene, men også leverandørene seg 
i mellom må respektere reglene som ligger til grunn for anskaffelsen. 
      At hensynet til etterprøvbarhet skal sikres vil si at deltakerne i en konkurranse i ettertid 
skal ha mulighet til å forvisse seg om at anskaffelsesprosessen har skjedd i henhold til 
anskaffelsesprosedyrene i regelverket. Dette vil si at det i størst mulig grad bør tas referater 
fra møter og at alle innstillinger og vurderinger bør foreligge skriftlig. Det må antas at en slik 
praksis vil være tvisteforebyggende, ettersom leverandøren enkelt kan kontrollere at prosessen 
har gått riktig for seg.”

Følgende bestemmelser i FOA (i kraft 1.1.2007) er brukt som revisjonskriterier:

FOA Del I

§ 2-3. Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi
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(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. 
(…)
(5) Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, skal det tas hensyn til enhver form for opsjoner og 
eventuelle forlengelser av kontrakten. 

§ 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. 

§ 3-2. Protokollføring
(1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner ekskl. mva. 
(2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens 
vedlegg 3 eller 4. 

§ 3-3. Skatteattest
(1) Oppdragsgiver skal for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner kreve at samtlige norske 
leverandører som leverer tilbud fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. 
(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering. 
(3) Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen i annet ledd. 

§ 3-4. HMS-egenerklæring
(1) For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger 100.000 
kroner eksl. mva., kreve at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring i samsvar med 
vedlegg 2 om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). 
(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering. 

FOA Del II



                                                                                                                                                      Rapport 

K P M G  A S

 2010 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 25

  

§ 6-2. Rammeavtale med en leverandør
Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler med en leverandør foretas på grunnlag av 

vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen.

§ 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. 

§ 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. 

§ 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 konkurransen, og 
sendes før eller som en del av konkurransegrunnlaget. 

§ 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 
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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. 

§ 8-8. HMS-egenerklæring
(1) For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger 
en egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 om at leverandøren oppfyller, eller vil oppfylle ved 
eventuell tildeling av kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering. Egenerklæringen må 
foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse, innen fristen for forespørsler 
om å delta i en begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, eller innen fristen for 
å levere veiledende tilbud i en dynamisk innkjøpsordning. 
(3) Ved bygge- og anleggskontrakter skal entreprenøren tilsvarende kreve egenerklæring i alle 
underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger 
en verdi på 500.000 kroner eksl. mva. 

§ 9-1. Kunngjøring av konkurranse
(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
(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. 

§ 10-2. Vedståelsesfrist
(1) Oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist, som angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen 
skal angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til 
behandlingen av tilbudene. 
(2) Dersom ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper 
vedståelsesfristen kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. 

§ 11-1. Fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter
      Etter at kvalifikasjonene til de leverandører som ikke er avvist er vurdert i samsvar med reglene i 
§ 8-4 (kvalifikasjonskrav) til § 8-8 (HMS-egenerklæring), skal kontrakt tildeles på grunnlag av 
kriterier fastlagt etter § 13-2 (kriterier for valg av tilbud). 

§ 11-14. Oppdragsgivers begrunnelsesplikt
(1) Oppdragsgivers begrunnelse om kontraktstildeling og valg av leverandør til rammeavtale i henhold 
til § 13-3 (meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt) første ledd skal 
inneholde tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbudet til at leverandøren kan vurdere om 
oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier. 

§ 13-2. Kriterier for valg av tilbud
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(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. 

FOA Del III

§ 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. 

§ 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, 

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, samt hvordan tilbudene skal være merket, 
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. 

§ 17-4. Kvalifikasjonskrav
(1) Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til deres tekniske 
kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Vurdering av leverandørenes tekniske 
kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og 
pålitelighet. 
(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. 
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§ 17-5. 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, jf. § 17-8 til § 17-15 . 
(2) Oppdragsgiver kan utarbeide et eget 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 konkurransen og 
sendes før eller som en del av konkurransegrunnlaget. 

§ 17-14. 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 eller ved fristen for forespørsel om å 
delta i en begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling, 
ved 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. 

§ 17-15. HMS-egenerklæring
(1) For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger 
en egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 om at leverandøren oppfyller, eller vil oppfylle ved 
eventuell tildeling av kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering. Egenerklæringen må 
foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse, innen fristen for forespørsler 
om å delta i en begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog eller konkurranse med 
forhandling, og innen fristen for å levere veiledende tilbud i en dynamisk innkjøpsordning. 

§ 18-3. Kunngjøring av konkurranse
(1) Oppdragsgiver som ønsker å tildele en kontrakt eller rammeavtale ved åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling, jf. § 14-1 (tillatte 
anskaffelsesprosedyrer) eller innføre en dynamisk innkjøpsordning, skal gjøre dette kjent i en 
kunngjøring. 
(2) Oppdragsgiver som ønsker å inngå en offentlig kontrakt basert på en dynamisk innkjøpsordning 
skal gjøre dette kjent i en forenklet kunngjøring. 

§ 19-6. Vedståelsesfrist
(1) Oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist, som angir tiden tilbudene er bindende. Fristen skal 
angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lenger enn det som er nødvendig av hensyn til 
behandlingen av tilbudene. 
(2) Dersom ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper 
vedståelsesfristen kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. 

§ 20-1. Fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter
      Etter at kvalifikasjonene til de leverandører som ikke er avvist er vurdert i samsvar med reglene i 
§ 17-4 (kvalifikasjonskrav) til § 17-15 (HMS-egenerklæring), skal kontrakt tildeles på grunnlag av 
kriterier fastlagt etter § 22-2 (kriterier for valg av tilbud). 
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§ 20-16. Oppdragsgivers begrunnelsesplikt
(1) Oppdragsgivers begrunnelse om kontraktstildeling og valg av leverandør til rammeavtale i henhold 
til § 22-3 første ledd skal inneholde tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbudet til at leverandøren 
kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte 
tildelingskriterier. 

§ 22-3. Meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt
(1) Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt eller som er valgt som leverandør 
til rammeavtalen skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller rammeavtale inngås. 
Med kontrakt eller rammeavtale inngås menes tidspunktet for signering av kontrakt eller rammeavtale 
av begge parter. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle deltakerne. Meddelelsen skal 
inneholde en begrunnelse for valget i samsvar med § 20-16 (oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første 
ledd, og skal angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. 

Kriterier utledet fra rammeavtalene

I avtalene inngått mellom TKE og leverandør av arkitekttjenester av 24.3.2010 og mellom TKE og 
leverandør av rådgivningstjenester elektro, heter det:

Pkt 2:
”Ved hvert enkelt oppdrag skal det avtales spesielt hvilke ytelser som skal utføres og eventuelt 
tidsfrister for oppgaven. Skjema skal fylles ut.”

”Ved store byggeprosjekter er det ikke sikkert at rammeavtalen vil bli benyttet. Her kan det bli 
lyst ut og inngått egne kontrakter. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere hvilke 
oppdrag som skal unndras fra rammeavtalen.”

Pkt 4:
”Tidsfrister avtales for hver enkelt oppgave.”

Pkt 6:
”Med fakturaene må det sendes spesifiserte timelister for alle timene som det faktureres for.”

På bakgrunn av rammeavtalene er følgende revisjonskriterier for avrop på rammeavtale brukt:

 Det skal dokumenters hva oppdraget går ut på
 Framdriften skal avtales for hvert oppdrag.
 Oppdrag honoreres etter faktura
 Ved faktura skal være en spesifisert timeliste for arbeidet leverandøren har utført.
 TKE kan velge å ikke bruke rammeavtalen ved store oppdrag.

I avtalene inngått mellom TKE og leverandør av rørleggertjenester av 4.10.2007 og mellom TKE og 
leverandør av tømrer og snekkertjenester av 18.12.2008, heter det:

Pkt 4:
”Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente tilbud fra andre leverandører der 
totalkostnaden for ett oppdrag overstiger kr 100 000,-.”
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”Leverandøren mottar oppdrag pr mail, fax eller telefon fra TKE (…). Leverandør svarer 
umiddelbart ved å oppgi ferdigstillelsesdato.”

Pkt 8:
”Oppdragsgiver skal betale innen 30 dager etter mottak av korrekt faktura. (…) Faktura
sendes etter timearbeider med spesifisert materialliste”

På bakgrunn av rammeavtalene er følgende revisjonskriterier for avrop på rammeavtale brukt:

 Oppdrag gis per mail, faks eller telefon
 Oppdrag på yrkesbygg kan dokumenteres
 Oppdrag på bolig skal dokumenteres
 Det skal være en ferdigstillelsesdato eller framdrift for oppdraget skal være klarlagt
 Oppdrag honoreres etter faktura
 Ved faktura skal være spesifisert materialliste.
 TKE kan velge å ikke bruke rammeavtalen ved oppdrag over kr. 100 000,-.

Ulovfestet krav til forsvarlig saksbehandling

Ved siden av vedtatte saksbehandlingsregler gjelder det ulovfestede krav til at saksbehandlingen skal 
være forsvarlig i forvaltningsorganer, herunder i kommuner. I det ulovfestede kravet til forsvarlig 
saksbehandling ligger blant annet at kommunen skal svare på henvendelser uten ugrunnet opphold, at 
det tas kopi av brev før de sendes ut, å sørge for slik arkivføring av man kan holde rede på hva man
har gjort, at man ikke bygger på hvilke som helst opplysninger uten å sjekke holdbarheten av dem, at 
begge parter høres når det er interessemotsetninger etc21. 

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterier utledet fra det ulovfestede kravet til forsvarlig 
saksbehandling.

 TkE skal sikre dokumentasjon/kopi av oppdrag/avrop.

Dokumentasjon/kopi av oppdrag/avrop vil i samsvar med det ulovfestede kravet til forsvarlig 
saksbehandling gjøre det mulig å etterprøve hva oppdraget gikk ut på, herunder å kontrollere 
kravet/fakturaen fra leverandøren opp mot det bestilte oppdraget. 

Forskrift om offentleg arkiv

Arkivloven pålegger offentlige organ å ha arkiv i § 5. Som offentlig organ regnes blant annet 
kommunal institusjon eller +++

I forarbeidene til arkivloven Ot.prp. nr 77 (1991-1992)   heter det ” Etter dei definisjonane som er 
lagde til grunn i lovutkastet her, har offentlege forvaltningsorgan, institusjonar og 
forvaltningsbedrifter offentlege arkiv.” 

Arkivforskriften § 1-1. Bestemmer om arkivansvaret i offentlege organ:
”
Som offentleg organ blir rekna statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller 

eining, jf. arkivlova § 2 . Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje kva for institusjonar 
og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her. 

                                                  
21 Forvaltningsrett, 6 utg. Eckhoff /Smith

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-19981211-1193.html&2


                                                                                                                                                      Rapport 

K P M G  A S

 2010 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 31

  

      Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I 
kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som 
er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23 . 
      Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og 
instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har 
det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett.
      Arkivansvaret etter dei enkelte føresegnene i forskrifta her er knytte til organet, ikkje den enkelte 
tenestemann, med mindre anna er særskilt fastsett.”

Av forksrift om offentleg arkiv § 2-6 Journalføring og anna registrering heter det:

”Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei 
sakene organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande 
dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei 
er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon”

Som saksdokument regnes ”dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som 
organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Jfr. 
offentleglova § 4 andre ledd. Som dokument regnes ”ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er 
lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande,” jfr. 
offentleglova § 4 første ledd.

Alle tilbud i en offentlige anbudskonkurranse er gjenstand for saksbehandling, da tilbudene 
underlegges en evaluering opp mot kvalifikasjonskravene stilt for konkurransen, og 
tildelingskriteriene. Alle tilbud har verdi som dokumentasjon.  For eksempel ved forespørsel om 
innsyn i tilbudene eller ved behov for å etterprøve om krav til offentlige anskaffelser er ivaretatt for 
alle tilbyderne.

TkE er et kommunalt foretak og er dermed omfattet av offentleglova. Offentleglova § 2 fastsetter at 
offentleglova gjelder for kommunen som offentlige organ. Kommunale foretak regnes som en del av 
kommunen.  Offentleglova  § 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og 
dokument på Internett lyder:

      ”Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.”

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterier utledet:

 TkE skal journalføre inngående tilbud med vedlegg ved offentlige anskaffelser.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19921204-126.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-19981211-1193.html&4
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-19981211-1193.html&23
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2. Organisasjonskart22

organisasjonskart

                                                  
22 Ref. www. tkekf.no


