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Protokoll fra møte i kontrollutvalget 02.2015. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 02.12.2015 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset 
Arkivsak: 15/00041 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

Paul Gregersen, nestleder 
Siv Mette Moa, medlem 
Kristine Flåtten, medlem 
Freddy Vogt, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud kommunerevisjon 

IKS 
Havva Adiyaman, revisor Buskerud kommunerevisjon IKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 

Møteleder: Aleksander Leet 
 
Protokollfører: 

 
Orrvar Dalby 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800. 
 
Ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 
 
 
Saker til behandling 

32/15 Godkjenning av protokoll fra møte 22.oktober 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 32/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.10.2015 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.10.2015 godkjennes. 
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33/15 Orientering om revisjonens mandat, oppgaver og 
arbeidsmåter. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 33/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors orientering om revisjonsarbeidet i Sande kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor  delte ut en omfattende presentasjon av Buskerud kommunerevisjon IKS, og 
revisjonens og kontrollutvalgets oppgaver og ansvar. Kontrollutvalgets spørsmål ble 
besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors orientering om revisjonsarbeidet i Sande kommune tas til orientering 
 
 
 
 
 

34/15 Revisjonsplan 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 34/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2015 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i planen, herunder revisjonens prioriteringer i 
forhold til regnskap 2015. Kontrollutvalget ba om at revisjonen ser på lovligheten av 
den avgiftsberegning som ligger til grunn for forslag til kommunale avgifter for 2016. 
Rådmannens saksframlegg til formannskap/kommunestyre med orientering om 
avstemming av lønn mot regnskap 2014 ble delt ut. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2015 til orientering.  
Kontrollutvalget ber revisjonen se på lovligheten av den avgiftsberegning som ligger 
til grunn for forslag til kommunale avgifter for 2016. 
 
 
 
 
 
 

35/15 Overordnet analyse - status og innspill 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 35/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innspill tas med i arbeidet med overordnet analyse for perioden 
2016-2019. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for bakgrunn og status i arbeidet, og noterte de innspill som kom 
fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets innspill tas med i arbeidet med overordnet analyse for perioden 
2016-2019. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en oversikt over de statlige tilsyn som er 
gjennomført i Sande de siste årene. Rapporter fra nye tilsyn ønskes framlagt for 
kontrollutvalget til orientering. 
 
 
 
 
 

36/15 Forvaltningsprosjektet - Selvkostberegninger i Sande 
kommune. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 36/15 
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Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkostberegninger i Sande kommune.»: 
 
 -I saksfremstillingen om fastsettelse av gebyrer bør det fremgå et overslag over 
kommunens antatte gebyrinntekter, samt direkte og indirekte kostnader de nærmeste 
tre til fem årene. Det er opplyst at kommunen har iverksatt tiltak fra og med 
forkalkyler/gebyrfastsettelse for 2015.  
 
- Kommunen bør i tillegg til tett samarbeid med Momentum Selvkost AS, sørge for at 
egen kompetanse på området sikres.  
 
- Kommunen bør fortsatt ha et løpende fokus på selvkostfondene i henhold til 5-
årsregelen.  

 

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 1.september 2016 på hvorledes 
rapporten er fulgt opp. 
 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkostberegninger i Sande kommune.»: 
 
 -I saksfremstillingen om fastsettelse av gebyrer bør det fremgå et overslag over 
kommunens antatte gebyrinntekter, samt direkte og indirekte kostnader de nærmeste 
tre til fem årene. Det er opplyst at kommunen har iverksatt tiltak fra og med 
forkalkyler/gebyrfastsettelse for 2015.  
 
- Kommunen bør i tillegg til tett samarbeid med Momentum Selvkost AS, sørge for at 
egen kompetanse på området sikres.  
 
- Kommunen bør fortsatt ha et løpende fokus på selvkostfondene i henhold til 5-
årsregelen.  
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis skriftlig tilbakemelding innen 
1.september 2016 på hvorledes rapporten er fulgt opp. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. Rapporten 
ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkostberegninger i Sande kommune.»: 
 
 -I saksfremstillingen om fastsettelse av gebyrer bør det fremgå et overslag over 
kommunens antatte gebyrinntekter, samt direkte og indirekte kostnader de nærmeste 
tre til fem årene. Det er opplyst at kommunen har iverksatt tiltak fra og med 
forkalkyler/gebyrfastsettelse for 2015.  
 
- Kommunen bør i tillegg til tett samarbeid med Momentum Selvkost AS, sørge for at 
egen kompetanse på området sikres.  
 
- Kommunen bør fortsatt ha et løpende fokus på selvkostfondene i henhold til 5-
årsregelen.  
 
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 1.september 2016 på hvorledes 
rapporten er fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkostberegninger i Sande kommune.»: 
 
 -I saksfremstillingen om fastsettelse av gebyrer bør det fremgå et overslag over 
kommunens antatte gebyrinntekter, samt direkte og indirekte kostnader de nærmeste 
tre til fem årene. Det er opplyst at kommunen har iverksatt tiltak fra og med 
forkalkyler/gebyrfastsettelse for 2015.  
 
- Kommunen bør i tillegg til tett samarbeid med Momentum Selvkost AS, sørge for at 
egen kompetanse på området sikres.  
 
- Kommunen bør fortsatt ha et løpende fokus på selvkostfondene i henhold til 5-
årsregelen.  
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis skriftlig tilbakemelding innen 
1.september 2016 på hvorledes rapporten er fulgt opp. 
 
 
 
 
 
 

37/15 Forslag til møteplan for kontrollutvalget i Sande for 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 37/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2016 vedtas. 
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Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2016 vedtas med flg. møtedatoer: 
29.februar, 
18.april 
06.juni 
19.september 
14.november 
Kontrollutvalget ber om at møteplanen innarbeides i kommunens møteplan og at 
møtene kunngjøres på lovlig måte. 
 
Kontrollutvalget ber om at utvalgets saksdokumenter og protokoller gjøres tilgjengelig 
på kommunens nettsider på tilsvarende måte som for øvrige politiske organer. 
 
 
 
 
 

38/15 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 38/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
Følgende meldes på Kontrollutvalgskonferansen 2016: 
 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren redegjorde for følgende referater: 
1.Program for kontrollutvalgskonferansen 2016. 
2.Statusrapport Selvik skole 
3.Endelig anslag på revisjonshonorar 2016 
4.Artikkel i «Kommunerevisoren». 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Referatene tas til orientering. 
Følgende meldes på Kontrollutvalgskonferansen 2016: 
Siv Mette Moa 
Kristine Flåtten 
Freddy Vogt 
 
 
 
 
 

39/15 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sande 02.12.2015 39/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Leder ga en kort tilbakemelding fra Opplæringskonferansen som VIKS arrangerte i 
Tønsberg 30.november. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 21.15. 
 
 
Revetal 3.desember 2015 
 
For leder av kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 15/00118-6 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK". 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for oppfølgingen av 

forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak» til orientering. 
 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av 
kommunestyrevedtak» i sitt møte 11.februar 2015, sak 04/15.  
 

Følgende problemstillinger lå til grunn for prosjektet: 
 

 Har administrasjonen effektive rutiner og system for iverksettelse og 
oppfølging av kommunestyrets vedtak, samt for rapportering tilbake til 

kommunestyret? 

 Blir vedtak iverksatt, fulgt opp og rapportert i samsvar med forutsetningene i 
vedtaket? 

 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak: 

 
«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Oppfølging av kommunestyrevedtak»: 

 

 Forventningene til rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak 

bør i større grad formaliseres, dersom kommunestyret ønsker dette. 

 Systemet for overordnet oppfølging av og tilbakerapportering på 

kommunestyrevedtak bør videreutvikles. Alle punkter som innebærer 
oppfølging bør inntas på en oversiktlig måte i systemet slik at de enkelt 
kan rapporteres på. Dette for å sikre at alle vedtak blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget vil anbefale kommunestyret å sette konkrete frister i 
saker hvor de ber om tilbakemelding. 
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Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen utgangen av 2015 på hvorledes 
rapporten har blitt fulgt opp.» 

 
På grunn av kommunevalget og konstituering av nytt kontrollutvalg, var det ikke 

hensiktsmessig å be om tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av 
prosjektet i 2015. Rådmannen er imidlertid invitert til kontrollutvalgets møte 
29.februar 2016 for å gi en redegjørelse for oppfølgingen.  

 
Selve forvaltningsrapporten er tilgjengelig på hjemmesidene til VIKS: www.viksre.no 
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Arkivsak-dok. 15/00118-8 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - SANDE KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Offentlige anskaffelser – Sande kommune»: 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens 
tilnærming til regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må 

være bevisst på at det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, 
eller blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører hvis regelverket 
ikke er fulgt. 

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon 
av anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at 

anskaffelser er etterprøvbare. 

 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i henhold til 

regelverket for offentlige anskaffelser, spesielt der det foretas direktekjøp. 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle 
for deler av kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi 

kommunen bedre kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og 
for å påse at disse ikke løper ut. 

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler 
eller behov for flere rammeavtaler 

 Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 

1.september 2016 på hvorledes rapporten er fulgt opp. 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Offentlige anskaffelser – Sande kommune»: 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens 
tilnærming til regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må 

være bevisst på at det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, 
eller blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører hvis regelverket 

ikke er fulgt. 

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon 
av anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at 

anskaffelser er etterprøvbare. 
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 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i henhold til 
regelverket for offentlige anskaffelser, spesielt der det foretas direktekjøp. 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle 

for deler av kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi 
kommunen bedre kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og 

for å påse at disse ikke løper ut. 

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler 

eller behov for flere rammeavtaler 

 Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis skriftlig tilbakemelding fra 
rådmannen innen 1.september 2016 på hvorledes rapporten er fulgt opp. 

 
Vedlegg:  

Forvaltningsrapport om «Offentlige anskaffelser i Sande kommune datert februar 
2016». 

 
Saksframstilling: 
 

Kontrollutvalget vedtok i møte 20.november 2014, sak 40/14, å bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser i 

Sande kommune. 
 
Følgende problemstilling/delproblemstillinger ble vedtatt: 

 
Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige 

anskaffelser med tanke på: 
o kunngjøring/utlysning og konkurransegrunnlag 
o evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og 

kvalifikasjonskriterier 
o krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

o eventuell avvisning av tilbud 
o eventuelle forhandlinger 
o meddelelse av valgt tilbyder 

o kontraktsinngåelse 
o protokollførsel og dokumentasjon 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet var opprinnelig bestilt for levering medio oktober 
2015, men pga. andre bestillinger fra kontrollutvalget har dette prosjektet blitt 

forsinket. Revisor har underrettet kontrollutvalget om dette underveis i prosessen. 
 

Endelig forvaltningsrapport ble mottatt fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 
22.februar 2016.  
 

Forvaltningsrapporten konkluderer med følgende anbefalinger: 
 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens tilnærming til 
regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må være bevisst på at 
det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, eller blir 

erstatningspliktig overfor potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt. 
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 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av 
anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at anskaffelser 
er etterprøvbare. 

 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i henhold til 
regelverket for offentlige anskaffelser, spesielt der det foretas direktekjøp. 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for 
deler av kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi 

kommunen bedre kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og for 
å påse at disse ikke løper ut. 

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler eller 

behov for flere rammeavtaler 
 

Som det framgår av forvaltningsrapporten ble det gjennomført en tilsvarende 
gjennomgang av innkjøp i Sande kommune i 2011. Forvaltningsrapporten 
konkluderer med at det er skjedd klare forbedringer siden gjennomgangen i 2011, og 

at kommunen har en tilfredsstillende risikoprofil knyttet til innkjøpsregelverket. Det er 
positivt, men revisor har likevel funnet grunnlag for å gjenta 5 av i alt 7 anbefalinger 

som ble gitt i 2011. Dette viser at det fortsatt må være et forbedringspotensiale når 
det gjelder innkjøp i Sande kommune. 
 

En av delproblemstillingene i forvaltningsprosjektet var om kommunen stiller krav om 
nyere HMS-egenerklæringer og skatteattester. Dette er kun omtalt i en av 

innkjøpssakene som er undersøkt. Dette er et område med stor offentlig 
oppmerksomhet. Derfor kunne det vært interessant og nyttig om det ikke bare ble 
sjekket at dette faktisk ble stilt som krav fra kommunen, men at det ble dokumentert 

at disse attestene er innhentet. Kontrollutvalget bør vurder å be revisjonen vurdere 
dette på stikkprøvebasis i forbindelse med sin løpende revisjonsaktivitet. 

 
For øvrig anser sekretariatet at forvaltningsprosjektet svarer på de problemstillinger 
som ble bestilt. 
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Offentlige anskaffelser 2015 | Sande kommune 

Buskerud Kommunerevisjon IKS  C 

Sammendrag 
 

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om 

Sande kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Lov om offentlige anskaffelser, 

med tilhørende forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. 

 

I alt har vi valgt ut 22 poster/anskaffelser fra kommunens leverandørreskontro for 2014.  

Anskaffelsene utgjorde ca 63 mill. kr. Utvelgelsen var ikke tilfeldig utvalgt, men basert på en 

risikovurdering ut fra vår erfaring. Anskaffelsen gjaldt kjøp over kr 100.000. Flere av anskaffelsene 

var innkjøpt på grunnlag av kommunens rammeavtaler. 

 

De utvalgte anskaffelsene fordeler seg på flere ansvar i kommunen. Dokumentasjonen vi har mottatt 

viser at 17 av anskaffelsene i det vesentlige er i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

Vi har imidlertid ved enkelte av disse anskaffelsene konstatert manglende fremleggelse av 

anbudsprotokoller eller mangler/svakheter ved de som er fremlagt. Vedlegg 3 og vedlegg 4 i 

forskrift om offentlige anskaffelser omtaler minimumskrav til anbudsprotokoller. Disse er vedlagt i 

rapporten.  

 

Oppsummert har vi kommet til 3 tilfeller der lovverket ikke er fulgt, samt 2 tilfeller hvor vi ikke har 

grunnlag for å konkludere.  

 

Sammenlignet med resultatene fra forrige forvaltningsrevisjon av anskaffelser i 2011 ser vi klare 

forbedringer når det gjelder utarbeidelse av anskaffelsesprotokoller og annen dokumentasjon av 

anskaffelser. Det ser også ut til at bruken av rammeavtaler er blitt mer bevisst. 

 

 

Med bakgrunn i vår gjennomgang, vil vi anbefale rådmannen følgende: 

 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens tilnærming til 

regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må være bevisst på at det kan 

oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, eller blir erstatningspliktig overfor 

potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt.  

 

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av 

anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at anskaffelser er 

etterprøvbare.  

 

 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i henhold til regelverket 

for offentlige anskaffelser, spesielt der det foretas direktekjøp.  

 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for deler av 

kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi kommunen bedre 

kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut. 

 

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler eller behov for 

flere rammeavtaler.  

 

Et utkast av denne rapporten har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannen hadde ingen 

merknader til rapporten.  
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Sande kommune fattet i sitt møte 20. november 2014, sak 40/14, vedtak om at 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunens 

etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser.  

 

Innkjøp utgjør en vesentlig kostnad i en kommune, og en betydelig andel av kommunale kjøp av 

varer og tjenester er regulert gjennom lov om offentlig anskaffelser og forskriftene til denne. Loven 

med tilhørende forskrifter gir klare retningslinjer for hvordan anskaffelser skal foretas, helt fra 

anskaffelsen blir planlagt til den er gjennomført.  

 

Det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører 

hvis regelverket ikke er fulgt. Det er opprettet et eget klageorgan1 som behandler et stort antall 

klager, og media har i lang tid vist en stor interesse overfor området.  

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS hadde en gjennomgang av innkjøp (offentlige anskaffelser) i 

2011. Dokumentasjonen vi mottok viste at ett fåtall av anskaffelsene var foretatt korrekt etter 

regelverket om offentlig anskaffelse. I flere tilfeller kunne det stilles spørsmål til om de var korrekte 

eller ikke, og noen var direkte brudd på regelverket. 

 

Følgende ble anbefalt fra vår side; 

 

 Vurdere om kommunens tilnærming til regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. 

Kommunen må være bevisst på at det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt 

bøter, eller blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører hvis regelverket ikke er 

fulgt.  

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av 

anskaffelser, og sikre at det er etablert et system som gjør at anskaffelser er etterprøvbare. 

Vi vil anbefale at det benyttes standard dokumenter for de anskaffelser som foretas, 

herunder konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll, skjemaer for evaluering av 

kvalifikasjons- og tildelingskriterier samt brev til vinnere og tapere av en 

anbudskonkurranse. Dette for å sikre lik praksis i hele kommunen og at kravene i lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser følges. 

 Påse at det benyttes anskaffelsesprotokoller som tilfredsstiller regelverket for offentlige 

anskaffelser. Anskaffelsesprotokoller er etter offentleglova i utgangspunktet offentlige.  

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for deler av 

kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi kommunen bedre 

kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut. 

 Ved bruk av eksterne konsulenter og entreprenører bør kommunen selv oppbevare 

sakspapirene for å ivareta dokumentasjonskravene i lov og forskrift. All dokumentasjon i 

anskaffelsesprosesser bør være journalført og arkivert.  

 Styrke innkjøpskompetansen blant kommunens virksomheter. Kommunen bør ha et sterkere 

fokus på og oppfølging av området.  

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler eller behov for 

flere rammeavtaler. 

 

 

                                                
1 KOFA = Klagenemda for offentlige anskaffelser. 



Offentlige anskaffelser 2015 | Sande kommune 

Buskerud Kommunerevisjon IKS  2 

1.2. Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sande kommune etterlever regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

 

Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:   

 

Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på; 

 kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 eventuell avvisning av tilbud 

 eventuelle forhandlinger 

 meddelelse av valgt tilbyder 

 kontraktsinngåelse 

 protokollførsel og dokumentasjon 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

I dette prosjektet har vi valgt å fokusere på de leverandører hvor kommunen har foretatt 

anskaffelser for over 100.000,- kr eks mva i løpet av 2014. Siden innkjøpsmyndigheten i 

kommunen følger budsjettansvaret har vi deretter fokusert på utvalgte leverandører hvor 

kommunens virksomheter, tjenesteområder (ansvarsområder) har foretatt anskaffelser for over 

100.000,- kr eks mva i løpet av 2014. Anskaffelsene som presenteres i denne rapporten er ikke 

tilfeldig utvalgt, men basert på en risikovurdering ut fra vår erfaring. Vi har forsøkt å velge ut 

leverandører der vi ikke kjenner til at det foreligger rammeavtaler. 

 

Det vil være en risiko for at leverandører hvor kommunen som en helhet anskaffer for relativt høye 

beløp gjennom året, men som er spredt på mange ansvarsområder ikke blir omfattet av 

undersøkelsen. I slike tilfeller kan man anta at kommunen vil få besparelser ved å gjennomføre 

anskaffelsene på en mer strukturert måte, men det vil antagelig ikke være i strid med regelverket. 

Det vil også være en risiko for at anskaffelser av samme type varer og tjenester hos forskjellige 

leverandører ikke blir plukket ut. 

 

1.4. Definisjoner 

Rammeavtale 

 En tidsbestemt avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver kan kjøpe varer og / eller 

tjenester innenfor et forutbestemt spekter av varer og / eller tjenester. Dersom 

rammeavtalen er korrekt inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil i 

hovedsak alle kjøp være innenfor regelverket. 

 

Rabattavtale 

 En tidsuavhengig avtale med en leverandør som innebærer at oppdragsgiver oppnår en 

rabatt på sine kjøp. Alle kjøp må i hovedsak vurderes opp mot regelverket for offentlige 

anskaffelser. 

 

Kontrakt 

 En avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver kan kjøpe en fast bestemt mengde 

varer og / eller tjenester innenfor for eksempel ett byggeprosjekt. Dersom kontrakten er 

korrekt inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil anskaffelsen være 

innenfor regelverket. Det er i hovedsak ikke anledning til å gjøre anskaffelser ut over 

det som er definert i kontrakten. 
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Direkte anskaffelse 

 Kjøp av en leverandør uten rammeavtale eller konkurranse. Dette er kun unntaksvis 

lovlig dersom gitte kriterier i regelverket om offentlige anskaffelser er til stede. 

 

KOFA 

 Klagenemd for offentlige anskaffelser. 

 

 

 

2. METODE 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jf RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er hentet inn gjennom dokumentanalyse, 

regnskapsanalyse og intervjuer (samtaler). Vi har innhentet regnskapsmateriale og interne rutiner i 

kommunen.  

 

Ved gjennomgangen av kommunen har vi undersøkt et utvalg av leverandører hvor kommunen har 

gjort større innkjøp i 2014. Denne metoden for å gjennomføre kartleggingen innebærer en viss 

risiko for at revisor ikke avdekker forhold som burde vært rapportert.  

 

Ved utarbeidelsen av statistikken for kjøp hos leverandører, har vi benyttet oss av en regnskapsfil 

fra kommunens økonomisystem. Filen er analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA, som gjør 

det mulig å sortere og gjøre uttrekk av spesifikke regnskapsposter etter gitte kriterier. 

 

Vi har kontaktet lederne for de enkelte tjenestesteder som er omfattet, og bedt om en redegjørelse 

for om anskaffelsen(e) er foretatt etter konkurranse gjennom en rammeavtale, avtale eller kontrakt, 

etter forespørsel hos flere leverandører eller direkte hos den enkelte leverandør. Vi ba også om å få 

tilsendt relevant dokumentasjon. I første omgang ønsket vi å få tilsendt protokoller, eller en 

begrunnelse for direkte anskaffelser. Etter dette har vi hatt samtaler med flere av lederne. 
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3. REVISJONSKRITERIER 
Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig 

anskaffelser med tilhørende forskrifter.  

 

Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg 

internasjonalt til å følge bestemte fremgangsmåter ved anskaffelser 

over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende forskrifter, 

gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. 

 

Formålet2 med loven og tilhørende forskrifter er å bidra til økt 

verdiskapning i samfunnet gjennom å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk. Dette skal nås gjennom offentlige anskaffelser basert på 

forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra 

til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 

måte gjennom at det offentlige opptrer med stor integritet. 

 

Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet 

av regelverket, og det gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter 

som foretas av de nevnte oppdragsgivere. Som et grunnleggende krav skal en oppdragsgiver ikke 

diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser for å omgå 

bestemmelsene. Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser under planleggingen av 

anskaffelsen. 

 

Klagenemnd for offentlige anskaffelser3 (KOFA) er med hjemmel i loven opprettet som et 

rådgivende organ for løsning av tvister. Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. KOFA hadde tidligere myndighet til å fatte vedtak 

om overtredelsesgebyr med inntil 15 % av kontraktssum, men etter 01.07.2012 må saker om 

ulovlige direkte anskaffelser behandles i rettsapparatet. 

 

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene4 gjelder for vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester. Forskriften kan også gjelde for oppdragsgivere som ikke er offentligrettslig organ 

eller offentlig foretak. Den vil gjelde dersom det drives aktiviteter som er omfattet av forskriften på 

grunnlag av enerett eller særrett gitt av vedkommende myndighet i en EØS-stat, og det dermed i 

vesentlig grad påvirker andre selskapers mulighet til å utføre slik aktivitet. 

 

Forskriften skiller i hovedsak mellom to typer anskaffelser. Del I tar for seg alminnelige 

bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser. Del II tar for seg bestemmelser som gjelder 

anskaffelser over EØS-terskelverdiene. I forsyningssektoren er terskelverdien med virkning fra 1. 

mars 2006 satt til 3,3 mill kr eks mva for vare- og tjenestekontrakter og 41 mill kr eks mva for 

bygge- og anleggskontrakter. Fra 2014 ble disse terskelverdiene justert til henholdsvis 3,1 og 39 

mill kr eks mva.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser5 får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter 

(anskaffelser) om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Den 

gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, offentligrettslige organer og 

sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. Den kan også gjelde enkelte bygge- og 

anleggskontrakter fra andre oppdragsgivere, dersom de er direkte subsidiert med mer en 50 % fra en 

                                                
2 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser - § 1 Formål 
3 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 
4 FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester) 
5 FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser 

Revisjonskriterier er en 
samlebetegnelse for krav 
og forventninger som 
benyttes for å vurdere 
kommunens virksomhet, 
økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse osv. 
Sammenholdt med 
faktabeskrivelsen danner 
revisjonskriteriene basis for 
de analyser og vurderinger 
som foretas, de 
konklusjoner som trekkes, 
og de er et viktig grunnlag 
for å kunne dokumentere 
avvik eller svakheter. 
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oppdragsgiver som er omfattet av forskriften. Den får ikke anvendelse på oppdragsgivere som 

kommer inn under forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. 

 

Forskriften skiller i hovedsak mellom tre typer anskaffelser. Del I tar for seg alminnelige 

bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser. Del II tar for seg anskaffelser under EØS-

terskelverdiene og uprioriterte tjenester6. Som hovedregel er dette anskaffelser som overstiger den 

nasjonale grenseverdien på 500.000,- kr, men ikke overstiger EØS-terskelverdiene. Del III tar for 

seg bestemmelser som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Terskelverdien i forskrift om 

offentlige anskaffelser kan endres etter en årlig evaluering. For 2009 var terskelverdiene satt til 1,65 

mill kr eks mva for vare- og tjenestekontrakter og 41 mill kr eks mva for bygge- og 

anleggskontrakter. Fra 2014 ble disse terskelverdiene justert til henholdsvis 1,55 og 39 mill kr eks 

mva. I tillegg ble det fra 1. januar 2007 innført et krav til protokollførsel ved anskaffelser som 

overstiger 100.000,- kr. 

 

Med virkning fra 1. mars 2008 ble forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter7 

innført. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og 

anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 

som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for 

vedkommende sted og yrke8. 

 

Forskriftene for offentlige anskaffelser og innkjøpsreglene for forsyningssektoren gir en rekke krav 

til prosedyrene for å gjennomføre en anskaffelse. Avhengig av verdi og type vil disse variere, men 

det stilles krav til blant annet; valg av anskaffelsesprosedyre, innhenting av tilbud eller utlysning / 

kunngjøring, konkurransegrunnlag, frister, gjennomføring og avslutning av konkurransen. Det 

påpekes også hvor viktig det er med dokumentasjon, protokollføring og innhenting av HMS-

egenerklæring og skatteattest for både mva og skatt. 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder til reglene om 

offentlige anskaffelser som et supplement av rådgivende karakter. Nærings- og 

handelsdepartementet har utgitt en veileder som tar for seg ”Miljø og regelverket for offentlige 

anskaffelser”, og et veiledningshefte med ”Beste praksis – offentlige anskaffelser”. Sosial- og 

Helsedirektoratet / Deltasenteret9 har utgitt en veileder for ”Universell utforming i offentlige 

anskaffelser”. 

 

  

                                                
6 FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser – vedlegg 6 
7 FOR 2008-02-08 nr 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
8 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/forskrifter/2008/forskrift-om-lonns--og-arbeidsvilkar-i-

o.html?id=521631 
9 Deltasenteret – Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming. 
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4. UTVALGTE ANSKAFFELSER 
Regnskapsfiler vi tok ut fra Sande kommunes regnskapssystem på hovedpost 1 -3 for 2014 viser 

totale utgifter på ca kr 101,6 mill i driftsregnskapet og ca kr 73,6 mill i investeringsregnskapet. 

Dette beløpet er utgangspunktet for videre databehandling og utvalg av anskaffelser for nærmere 

kontroll. Med hovedpost 1-3 menes kjøp av varer og tjenester. 

 

Som nevnt under pkt 1.3 har vi i de tilfeller hvor anskaffelsen er gjort via rammeavtaler ikke gått 

inn og sett på om selve rammeavtalen er korrekt inngått. Vi har sammenholdt rammeavtaleoversikt 

med fil som viser kjøp fra leverandører over kr 100.000 i 2014. Vår gjennomgang viste at 

rammeavtalene med enkelte av leverandørene i stor grad blir benyttet, mens enkelte avtaler er 

mindre benyttet. Filuttrekket viser at det er registrert kjøp hos ca 200 leverandører. Et så stort antall 

leverandører kan indikere at det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler, selv 

om vi er klar over at ikke alle er leverandører i alminnelig forstand. Eksempler her er andre 

kommuner, interkommunale selskaper mv. Filuttrekket kan også indikere at det kan være behov for 

ytterligere rammeavtaler. 

 

Nedenfor fremgår de anskaffelser vi har gjennomgått, fordelt på ansvarsområder. Beløp er avrundet 

til nærmeste tusen NOK. 

 

4.1. Budsjettansvar 5200 Vann og avløp  

4.1.1. ØPD Subsea AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 9,031 mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.   

 

Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann og avløpsrørledninger. 

Kommunen har med bistand fra VA Consult AS kunngjort konkurransen på Doffin 6.6.2014 med 

tilbudsfrist 2.7.2014. Av anskaffelsesprotokoll fremkommer oversikt over 13 leverandører som har 

blitt forespurt av kommunen, og de 4 leverandørene som har levert tilbud. Protokollen inneholder 

også en kort begrunnelse for valg av leverandør. Det er fra kommunens side oppgitt at det ble stilt 

krav om skatteattester og HMS-egenerklæring samt at det ble kommunisert via epost og telefon til 

tilbydere om hvem som ble valgt med dokumentert begrunnelse. Kommunen har inngått avtale med 

ØPD Subsea AS 18.8.2014.  

 

Det går frem av protokollen at en av leverandørene har klagd til KOFA om avvisning av tilbud. På 

nettsiden til KOFA10 står det at klagen er avvist på grunn av at saken er ubegrunnet.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.1.2. Drammen Drift KB 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 5.915’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.    

 

Anskaffelsen gjelder rammeavtale entreprenørtjenester og graveoppdrag. Anskaffelsen er utlyst i 

Doffin 26.6.14. Det går ikke frem av åpningsprotokollen hvor mange og hvilke leverandører som 

har deltatt i konkurransen. I evalueringen ved tildelingen har Kjeldaas AS fått høyest rangering, 

etterfulgt av Drammen Drift KF. Kommunen har valgt å inngå rammeavtale med begge 

leverandørene med en varighet på 4 år. Avtalen trådte ikke i kraft før 27.10.14.  

 

                                                
10 http://www.kofa.no/avgjorte-saker/2015/201488/ 
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Kommunen hadde også rammeavtale med denne leverandøren fram til 18.11.14, men har sagt opp 

avtalen på grunn av at avtalte oppdragsmengde på 13,5 mill kr var nådd. Anskaffelsesprotokoll 

datert 23.12.11 viser at konkurransen var utlyst på Doffin 6.7.2011 og totalt 5 leverandører har 

levert tilbud av 11 forespurte. Kommunen har inngått rammeavtale med både Kjeldaas AS og 

Drammen Drift KF 18.11.11.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.1.3. Kjeldaas AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 4.502’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.  

 

Anskaffelsen gjelder rammeavtale entreprenørtjenester og graveoppdrag. Det går ikke frem av 

åpningsprotokollen hvor mange og hvilke leverandører som har deltatt i konkurransen. I 

evalueringen ved tildelingen har Kjeldaas AS fått høyest rangering, etterfulgt av Drammen Drift 

KF. Det virker som om kommunen har inngått rammeavtale med begge leverandørene. Kommunen 

har valgt å inngå rammeavtale med begge leverandørene med en varighet på 4 år. Avtalen trådte 

ikke i kraft før 27.10.2014.  

 

Kommunen hadde også rammeavtale med denne leverandøren fram til 18.11.14, men har sagt opp 

avtalen på grunn av at avtalte oppdragsmengde på 13,5 mill kr var nådd. Anskaffelsesprotokoll 

datert 23.12.11 viser at konkurransen var utlyst på Doffin 6.7.2011 og totalt 5 leverandører har 

levert tilbud av 11 forespurte. Kommunen har inngått rammeavtale med både Kjeldaas AS og 

Drammen Drift KF 18.11.11.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi bemerker 

oss svak dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprotokollen.  

 

 

4.1.4. VA Consult AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 2.703’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.    

 

Sande kommune har inngått rammeavtale med VA Consult AS vedrørende konsulenttjenester innen 

Bygg og anlegg. Anskaffelsesprotokollen viser at anskaffelsen er utlyst i Doffin som åpen 

anbudskonkurranse, med kunngjøringsdato 11.6.2016 og innleveringsfrist 21.7.2014.  Det er 

kommet tilbud fra 13 leverandører, og oppdraget ble tildelt leverandørene VA Consult AS (vann og 

avløp) og Asplan Viak (vei og bygg). I følge evalueringsskjemaet hadde disse leverandørene de 

høyeste poengscorene på tildelingskriteriene knyttet til kompetanse, erfaring, erstatningspersonell, 

samarbeid og ansvar/retting av feil.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.1.5. Xylem Water Solutions 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1.606’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.    

 

Anskaffelsen gjelder avløpspumpestasjoner knyttet til overføring til renseanlegget i Holmestrand.  
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Anskaffelsesprotokollen viser at konkurransen er utlyst i Doffin 13.9.2013 med innleveringsfrist 

14.10.2013. Det er foretatt konkurranse med forhandling, hvor 14 leverandører ble forespurt om 

tilbud. Av disse er det 3 leverandører som leverte tilbud og deltok i forhandlingene. Oppdraget ble 

tildelt Xylem Water Solutions som kom med det mest økonomiske fordelaktige tilbudet i henhold til 

tildelingskriteriene. Avtalen med leverandøren ble inngått 7.4.2014.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.1.6. Holland Boring AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1.303’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5200.    

 

Anskaffelsen gjelder bygge og anleggsarbeid, og er utlyst i Doffin 24.4.2014 med innleveringsfrist 

15.5.2014. Mottatte anskaffelsesprotokoll viser at det var til sammen 4 tilbydere i konkurransen, 

hvorav Holland Boring ble valgt på grunn av laveste pristilbud. Partene har undertegnet avtale den 

27.6.2014.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.2. Budsjettansvar 5300 Drift og eiendom: 

4.2.1. Våle Bygg AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 26,9 mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300. 

 

Våle Bygg AS ble valgt som entreprenør for bygging av Kjeldås barnehage som stod ferdig i 2014. 

Leverandøren er også brukt i forbindelse med utbygging av Selvik skole. Kommunen opplyser at 

anskaffelsen er utlyst i Doffin. Søk i Doffin har vist at anskaffelsen er kunngjort 27.8.2013 med 

tittelen «Utbygging og rehabilitering av Kjeldås barnehage».  

   
Ifølge anskaffelsesprotokollen vedrørende Selvik skole, er konkurransen utlyst i Doffin og TED den 

5.3.2015. Det er kommet inn tre tilbud, hvorav tilbudet fra Våle Bygg AS ble vurdert til å være det 

økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Valget er begrunnet med lavest pris, akseptert kvalitet, 

kortest fremdrift i protokollen. Videre går det frem at avtalen er inngått den 22.9.2014.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen synes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi bemerker oss 

svak dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprotokoll.   

 
 

4.2.2. Christensen Teppe & Tapet 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1. 239’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300.  

 

Anskaffelsen gjelder byggtapetsering og malerarbeid i forbindelse med byggeprosjekter.  

 

Kommunen har utlyst anskaffelsen i Doffin 13.3.2012 med innleveringsfrist 16.4.2012. I følge 

skjemaet vedrørende evaluering av tilbydere knyttet til anskaffelsen som vedlegg til 

anskaffelsesprotokollen, har kommunen mottatt tilbud fra 4 leverandører. Christensen Teppe & 

Tapet har scoret høyest på tildelingskriteriene pris og kvalitet. Det er i eget skjema bekreftet at 
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skatteattest, HMS-attest og firmaattest er innhentet på samtlige leverandører.  På bakgrunn av 

utlysningen, ble det inngått rammeavtale med leverandøren for perioden 1.6.2012 til 31.5.2014 med 

mulighet for inntil 2 års forlengelse. Avtalen er prolongert med 2 år fra denne dato.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.2.3. Lemminkainen Norge AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1. 219’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300.  
 

Det blir opplyst fra kommunen at leverandøren er en samarbeidspartner gjennom VOIS på 

asfaltarbeider. Mottatte rammeavtaleoversikter fra VOIS bekrefter dette.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.2.4. Cowi AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1. 239’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300.  

 

Sande kommune har inngått rammeavtale med Cowi AS som leverandør av konsulenttjenester 

innenfor området vei, gang- og sykkelvei m.m. Avtalens varighet var i perioden 1.1.2013 – 

1.1.2016, og anslått verdi for anskaffelsen var på 1,6 mill. kr.  

 

Det er opplyst fra kommunen at kontraktssummen ble brukt opp på grunn av større prosjekter før 

kontraktens utløp. Etter avklaringer med leverandøren, har kommunen utlyst ny avtale i Doffin. 

Etter innkomne tilbud ble Asplan Viak valgt som ny rammeleverandør fra 7.7.14. Avtalen 

omhandler både budsjettansvarsområdene Drift og eiendom og Vann og avløp med et volum på 2 

mill. kr. på hver av avdelingene.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

  

 

4.2.5. Kjeldaas AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 1. 109’ mill fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300.  

 

Anskaffelsen gjelder rammeavtale entreprenørtjenester og graveoppdrag. Det går ikke frem av 

åpningsprotokollen hvor mange og hvilke leverandører som har deltatt i konkurransen. I 

evalueringen ved tildelingen har Kjeldaas AS fått høyest rangering, etterfulgt av Drammen Drift 

KF. Det virker som om kommunen har inngått rammeavtale med begge leverandørene. Kommunen 

har valgt å inngå rammeavtale med begge leverandørene med en varighet på 4 år. Avtalen trådte 

ikke i kraft før 27.10.2014.  Kommunen hadde også rammeavtale med denne leverandøren fram til 

ny utlysning og avtaleinngåelse.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi bemerker 

oss svak dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprotokollen.  
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4.2.6. Atlant AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 836’ fra denne leverandøren på budsjettansvar 5300.  

 

Atlant AS ble valgt som entreprenør til å sette opp tilbygg med toaletter på Haga skole, samt 

vognskur på Nordre Jarlsberg barnehage som stod ferdig våren 2014.  

 

I følge kontaktpersonen har denne anskaffelsen vært utlyst i Doffin. Søk på nettsiden til Doffin 

bekrefter dette, og viser at konkurransen er kunngjort 19.3.2013 med innleveringsfrist 3.5.2013. 

Anskaffelsesprotokoll viser at kommunen har utlyst konkurransen 7.7.2013 med innleveringsfrist 

18.8.2013. Avtalens varighet ble satt til 6 måneder og anslått verdi til 3 mill. kr.  

 

Det står i protokollen at kommunen har hatt andregangsutlysning grunnet ingen tilbydere på første 

utlysningen. Det er kommet inn tilbud fra 2 leverandører, og kommunen har valgt å inngå avtale 

med Atlant AS da det var den eneste leverandøren som hadde et komplett tilbud. 

 

Vurdering 
Anskaffelsen synes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

 

4.3. Budsjettansvar 3200 Sandetun  

4.3.1. Skagerak Consulting AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 740’ fra denne leverandøren på budsjettansvar 3200.  

 

Anskaffelsen gjelder lederutvikling i Sande kommune.  

Anskaffelsesprotokollen viser at kommunen har inngått rammeavtale med leverandøren 17.12.2012 

(undertegnet). Avtalen har en varighet på 4 år, fra 2014 til og med desember 2012- desember 2016, 

og anslått verdi for anskaffelsen er satt til 1,2 mill. kr.  

 

Det fremgår av protokollen at anskaffelsen er utlyst i Doffin 28.6.2012 med innleveringsfrist 

31.8.2012.  Kommunen har mottatt tilbud fra 15 leverandører, og det ble gjennomført forhandlinger 

med 4 tilbydere, hvorav Skagerak Consulting var en av disse.   

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.3.2. Pema Miljøteknikk AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 305’ fra denne leverandøren på budsjettansvar 3200. 

 

Vi har etterspurt opplysninger om denne anskaffelsen, for eksempel kopi av anskaffelsesprotokoll, 

men vi har ikke mottatt noe.  

 

Vurdering 
Vi har ikke mottatt noen opplysninger om denne anskaffelsen, for eksempel anskaffelsesprotokoll, 

og vi kan derfor ikke uttale oss om anskaffelsen er foretatt i samsvar med regelverket for offentlige 

anskaffelser.  

 

4.3.3. KS Drammen Papir Engros AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca kr 763’ fra denne leverandøren på budsjettansvar 3200. 
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Anskaffelsene gjelder i stor grad medisinske forbruksmateriell, men vi har ikke mottatt 

opplysninger fra kommunen på disse anskaffelsene. Av rammeavtaloversikter fra VOIS, fremgår 

det at kommunen har rammeavtale med Nor Engros Olafsen. På nettsiden til Nor Engros11 står det 

at Olafsen Engros AS er et heleid datterselskap av Drammen Papir Engros AS. Vi anser at 

kommunen har gjort avrop på rammeavtalen.  

 

Vurdering 
Vi anser at anskaffelsen har skjedd i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 

4.4. Budsjettansvar 5100 Plan og byggesak   

4.4.1. Dahl Sundal Ingeniørtjenester AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 814’ på budsjettansvar 5100.  

 

Det er inngått rammeavtale med Dahl Sunndal Ingeniørtjenester AS for konsulenttjenester knyttet 

til byggesak for perioden 2014-2015 med mulighet for forlengelse til 31.12.2016.  

 

Anskaffelsesprotokoll viser at kommunen har gjennomført en åpen anbudskonkurranse på Doffin, 

kunngjort 29.10.13 med innleveringsfrist 02.12.13. Kommunen har mottatt tilbud fra 3 

leverandører; Siv. Ark. Nils J. Lugg AS, Dahl – Sundal Ingeniørtjenester AS og HR Prosjekt AS.  

 

Anskaffelsesprotokollen er ikke fremlagt i undertegnet stand.   

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

Anskaffelsesprotokollen bør oppbevares i signert utgave.  

 

 

4.4.2. Rambøll Norge AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 592’ på budsjettansvar 5100.  

 

Anskaffelsen gjelder konsulentbistand i forbindelse med utvikling av områdeplan for Sande 

sentrum.  

 

Anskaffelsesprotokollen viser at anskaffelsen har skjedd gjennom en åpen anbudskonkurranse i 

Doffin, kunngjort 23.01.13 med innleveringsfrist 28.2.13. Anslått verdi på anskaffelsen lå på 1,6 

mill. kr. Kommunen har mottatt tilbud fra 11 leverandører, og Rambøll Norge AS er blitt tildelt 

oppdraget. I følge protokollen ble tildelingsbrev til Rambøll, og avslagsbrev til de øvrige 

leverandørene sendt 13.3.15.   

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

                                                
11 http://www.norengros.no/drammen-1 
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4.5. Budsjettansvar 2301 Barnevern   

4.5.1. PlanB Sosial 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 425’ på budsjettansvar 2301.  

 

Kommunen har bekreftet at det ikke er gjennomført anbudsrunder eller gjort rammeavtaler på 

virksomhet/budsjettansvar 2301 Barnevern.  

 

Det er opplyst at når barnevernet har behov for tiltakstjenester, drøftes sakene og behovene 

konkretiseres og det tas en beslutning på hvilke firma kommunen har kjennskap til og erfaring med, 

som innehar den råd- og veiledningskompetansen, eller annen spisskompetanse som kontoret 

mangler.  

 

I utvelgelsen av leverandører oppgir kommunen å ha vektlagt å bruke firmaer som kommunen 

mener å vite er godkjente for bruk av de kommunene som har avtaler; eller fagpersoner som 

eventuelt har utgått fra disse.  I deres vurdering ved bestilling blir både konkurransedyktighet på 

kvalitet og pris vektlagt.  

 

Videre opplyser kommunen at de har et mål å få på plass avtaler innenfor barnevern-område for 

Sande barnevern. Dette er tatt opp i barnevernledermøte i Drammensregionen 06.11.15 der Sande 

meldte ønske og behov for å delta i de nye rundene for anbud på barnevernområdet som skal starte i 

2016. Det er også rettet en henvendelse til VOIS i Vestfold for å høre om det foreligger 

barnevernavtaler i Vestfold.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å ikke være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

  

 

4.5.2. Meta C AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 138’ på budsjettansvar 2301.  

 

Kommunen har bekreftet at det ikke er gjennomført anbudsrunder eller gjort rammeavtaler på 

virksomhet/budsjettansvar 2301 Barnevern.  

 

Viser til omtale i kap. 4.5.2 ovenfor, noe som er felles for anskaffelsene i budsjettansvaret.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å ikke være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.6. Budsjettansvar 1003 IKT 

4.6.1. Dustin Norway AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 1 458’ på budsjettansvar 1003.  

 

Sande kommune har gjennom samarbeidet med Drammensregionen IKT (D-IKT) inngått 

rammeavtale med Norsk Datasenter AS. Ifølge Brønnøysundregisteret har leverandøren endret navn 

i 2015 – til Dustin Norway AS.  

 

Konkurransegrunnlaget viser at det ble utlyst en konkurranse om kjøp av pc, perieferiutstyr og 

tilknyttede tjenester som resulterte i kontrakt med Norsk Data AS. Varighet på kontrakten var 2 år 

med mulig opsjon på inntil 2 år. Avtalen trådte i kraft 4.9.2013. 
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Vurdering 
Anskaffelsen vurderes å være i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

4.6.2. NIVI Analyse AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp fra denne leverandøren ca. kr 225’ på budsjettansvar 1003.  

 

Vi har etterspurt opplysninger om denne anskaffelsen, for eksempel kopi av anskaffelsesprotokoll, 

men vi har ikke mottatt noe.  

 

Vurdering 
Vi har ikke mottatt noen opplysninger om denne anskaffelsen, for eksempel anskaffelsesprotokoll, 

og vi kan derfor ikke uttale oss om anskaffelsen er foretatt i samsvar med regelverket for offentlige 

anskaffelser. 

 

 

4.7. Budsjettansvar 4000 Kulturtjenesten: 

4.7.1. Brandtsgård Minibuss AS 

I 2014 utgjorde kommunens kjøp ca. kr 121` fra denne leverandøren på budsjettansvar 4000.   

Anskaffelsen gjelder busstransport i ulike aktiviteter i kommunens regi.  

 

Opplysninger fra kommunen tilsier at kommunen har gått til direkteanskaffelse fra leverandøren, og 

dette er begrunnet med at det har vært noen ekstraordinære tiltak som gjorde at grensen ble 

overskredet.  

 

Vurdering 
Anskaffelsen er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.  

 

 

5. ANDRE FORHOLD 
Vi har fått opplyst at inngåelse av nye avtaler i regi av VOIS har vært noe forsinket i 2014 som 

følge av at kommunens kontaktperson i VOIS har vært sykemeldt en stund.  
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6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 
En stor del av kommunens anskaffelser skjer gjennom rammeavtaler, inngått av kommunen sentralt, 

interkommunalt og kommunalt/fylkeskommunalt og vil trolig være i tråd med regelverket om 

offentlig anskaffelser. Som tidligere nevnt har vi ikke sett på inngåelsen av slike rammeavtaler, men 

avtalene som er inngått hos den enkelte virksomhet i kommunen. Ut fra antall leverandører i 

kommunens leverandørreskontro kan det være behov for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler 

eller behov for ytterligere rammeavtaler. 

 

I alt har vi valgt ut 22 poster/anskaffelser fra kommunens leverandørreskontro for 2014. 

Anskaffelsene utgjorde ca kr 63 mill. Utvelgelsene var ikke tilfeldig utvalgt, men basert på en 

risikovurdering ut fra vår erfaring og gjaldt kjøp over kr 100 000 (ekskl.mva.). 

 

Disse 22 anskaffelsene fordeler seg på flere ansvar i kommunen. 17 av anskaffelsene er etter vår 

vurdering i det vesentlige i tråd med anskaffelsesregelverket. Vi har imidlertid ved enkelte av disse 

anskaffelsene gjort merknad om svak dokumentasjon. Vi har blant annet ikke mottatt 

anskaffelsesprotokoll som viser hvordan anskaffelsen har skjedd. Videre viser vår gjennomgang at 

3 anskaffelser vurderes å være foretatt direkte med leverandør uten noen form for konkurranse og 

slikt sett bryter med anskaffelsesregelverket.  

 

I tillegg kan vi ikke uttale oss om to særskilte anskaffelser er ihht til lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser som følge av manglende dokumentasjon. 

 

Sammenlignet med resultatene fra forrige forvaltningsrevisjon av anskaffelser i 2011, så ser vi klare 

forbedringer når det gjelder utarbeidelse av anskaffelsesprotokoller og annen dokumentasjon av 

anskaffelser. Det ser også ut til at bruken av rammeavtaler er blitt mer bevisst. 

 

Vi er imidlertid av den oppfatning at kommunen bør ta en gjennomgang av alle sine avtaler, også de 

som kun er aktuelle for deler av kommunen, for å ajourføre sentrale oversikter. Dette vil gi 

kommunen bedre kontroll med sine avtaler, både med tanke på bruk av avtaler og for å påse at disse 

ikke løper ut. 

 

Ut i fra den mottatte dokumentasjonen anser vi at kommunen i hovedsak følger prosedyrekravene i 

regelverket for offentlig anskaffelser. Kommunen bør imidlertid gjennomgå sine rutiner for 

dokumentasjon av anskaffelser, og sørge for at dokumentasjon blir oppbevart på en betryggende 

måte.  

 

Kommunens tilnærming til regelverket kan betegnes som et risikoområde, fordi det kan oppstå 

situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører hvis regelverket 

ikke er fulgt. Klageorganet (KOFA) behandler et stort antall klager, og media har i lang tid vist stor 

interesse for området.  

 

Med bakgrunn i opplysninger og dokumentasjon vi er blitt forelagt, så mener vi kommunen har en 

tilfredsstillende risikoprofil knyttet til regelverket.  
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7. ANBEFALINGER 
Et utkast av denne rapporten har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannen hadde ingen 

merknader til rapporten.  

 

Med bakgrunn i vår gjennomgang, vil vi anbefale rådmannen følgende: 

 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens tilnærming til 

regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen må være bevisst på at det kan 

oppstå situasjoner hvor kommunen blir ilagt bøter, eller blir erstatningspliktig overfor 

potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt.  

 

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av dokumentasjon av 

anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig system som gjør at anskaffelser er 

etterprøvbare.  

 

 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i henhold til regelverket 

for offentlige anskaffelser, spesielt der det foretas direktekjøp.  

 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er aktuelle for deler av 

kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale oversikt, for å gi kommunen bedre 

kontroll med sine avtaler med tanke på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut. 

 

 Vurdere om det er et potensial for ytterligere bruk av inngåtte rammeavtaler eller behov for 

flere rammeavtaler.  
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Vedlegg 1 – Anbudsprotokoll for anskaffelser mellom kr 100 000 og kr 
500 000 eks. mva.  

(Vedlegg 3 i forskrift om offentlige anskaffelser)  

 

 
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen1 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 kontrakten2  

 

 
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 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning 

til å delta i konkurransen  

 

 
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  

 

 
0 Vedlegg 3 endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1236.  

1 Oppdragsgiver kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den 

protokollen som benyttes. Denne protokollen finnes elektronisk på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets 
hjemmeside.  

2 Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen.  

3 For eksempel kunngjøring, annonse eller navn på leverandører som er blitt invitert til å gi tilbud.  

. 
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Vedlegg 2 – Anbudsprotokoll for anskaffelser over kr 500 000 eks. 

mva.  

(Vedlegg 4 i forskrift om offentlige anskaffelser)  

 
 
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen1 skal 
minst inneholde følgende opplysninger:  
 

1.1 Virksomhetens navn  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 kontrakten2  

 
 
1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt begrunnelse3  

 
 
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  

 
 
1.15 Dato og protokollførers signatur  

 
 

0 Vedlegg 4 endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1236.  

1 Oppdragsgiver kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den protokollen 

som benyttes. Denne protokollen finnes elektronisk på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets hjemmeside.  

2 Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen.  

3 For eksempel anvendelse av unntaksbestemmelsene i § 2-1 annet ledd eller konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling og 

hasteprosedyre i forskriftens del III.  

. 
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Arkivsak-dok. 15/00117-7 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

ENGASJEMENTSBREV - SANDE KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  

Engasjementsbrev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 12.januar 2016.  

 
Saksframstilling: 
 

Ved starten av hver valgperiode utarbeider Buskerud Kommunerevisjon IKS et 
engasjementsbrev til kontrollutvalget i Sande hvor det redegjøres nærmere for 

revisjonsoppdraget, rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. 
 
Revisor vil i møtet gjennomgå selve engasjementsbrevet og besvare eventuelle 

spørsmål. 
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Arkivsak-dok. 15/00117-9 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS 
UAVHENGIGHET 

 

Forslag til vedtak: 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet tas til orientering. 

 
Vedlegg:  

Uavhengighetserklæring datert 10.februar 2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 

objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 

 
Buskerud Kommunerevisjon IKS har to oppdragsansvarlige knyttet til Sande 

kommune: 
 
Inger Anne Fredriksen - daglig leder/oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon 

Torkild Halvorsen – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon 
 

Skriftlig egenvurdering for disse datert 10.februar 2016 framlegges for 
kontrollutvalget til orientering. 
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Arkivsak-dok. 15/00117-10 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

KOMMUNALE AVGIFTER - VURDERING AV LOVLIGHETEN AV DE 
AVGIFTSBEREGNINGER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR BUDSJETT 
2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak vil bli framlagt i møtet. 
 
Vedlegg:  

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert ….februar 2016.(ettersendes) 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med behandlingen av revisjonsplan for 2015, fattet kontrollutvalget bl.a. 

følgende vedtak: 
 

«Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2015 til orientering. 
Kontrollutvalget ber revisjonen se på lovligheten av den avgiftsberegning som 
ligger til grunn for forslag til kommunale avgifter for 2016.» 

 
Revisjonen er orientert om at Sande kommunestyre i møte 3.februar d.å. i sakene 

4/16 og 5/16 fattet vedtak som endrer forutsetningene i budsjettvedtaket. 
 
Revisjonen har bebudet en egen rapport om saken, og den vil bli ettersendt så snart 

den foreligger. 
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Arkivsak-dok. 15/00117-11 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

REGNSKAPSREVISJON 2015 - NUMMERERT BREV NR.1 TIL 
KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr.1 (17) fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 

vedrørende regnskapsrevisjonen 2015 til orientering. 
 
Vedlegg:  

Nummerert brev nr.1(17) til kontrollutvalget fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 
datert 22.2.2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS rapporterer i nummererte brev til kontrollutvalget to 
ganger årlig om den løpende regnskapsrevisjonen. Regnskapsrevisjonen bygger på 

de oppgaver og enkeltforhold som er omtalt i «Plan 2015 for revisjon mv.» 
Planen ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 2.desember 2015, sak 34/15. 

 
Revisor vil orientere nærmere i møtet om enkeltheter i brevet. 
 

De nummererte brev vedrørende regnskapsrevisjonen er viktige dokumenter for 
kontrollutvalget i forhold til utvalgets ansvar for å påse at det skjer en forsvarlig 

revisjon av kommunens regnskaper. 
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Arkivsak-dok. 15/00119-1 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

ÅRSRAPPORT 2015 FOR KONTROLLUTVALGET I SANDE 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Sande kommune vedtas. Årsrapporten 

oversendes kommunestyret. 
 
Vedlegg:  

Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Sande kommune. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 77, pkt. 6 i Kommuneloven informere 

kommunestyret om sitt arbeid. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste 
aktiviteter gjennom 2015. 
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Årsrapport 2015  
for  

Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
 
 

Hjemmel 

Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jfr. 

kommunelovens kapitel 12. I medhold av loven har Kommunal og 
moderniseringsdepartementet fastsatt  ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner” som nærmere definerer utvalgets oppgaver. 
 
 

Formål og oppgaver 

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 

Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 Påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-

prosjekter blir fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i kommunen 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne 

 Stille krav til kommunens etiske bevissthet  
 

Sammensetning 

Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer, og minst ett av medlemmene skal 

være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget i Sande hadde i valgperioden 2011-2015 følgende 

sammensetning: 
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Medlemmer     Varamedlemmer 

Tone Helgesen (H), leder   Ole Christian Gundesø (H) 

Paul Gregersen (Sp), nestleder  Unni Onsaker Berg (Sp) 
Ole Danielsen (Ap)    Kåre Myrvold (Ap) 

Jan Fredrik Vogt (FrP)   Runar Høydahl (FrP) 
Tone Bahus Rødningen (V)  Fred Fredriksen (V) 
 

I Tone Helgesens sykefravær i 2015, fungerte Paul Gregersen som leder. 
 

Kontrollutvalget for perioden 2015-2019 har følgende sammensetning: 
 
Medlemmer     Varamedlemmer 

 Aleksander Leet (H), leder   Steinar S.Hole (H) 
 Paul Gregersen (Sp), nestleder  Unni Onsaker Berg (Sp) 

 Kristine Flåtten (AP)   Ole Danielsen (AP) 
 Siv Mette Moa (H)    Knut Anders Berg (V) 
 Freddy Vogt (FrP)    Anne Cathrine Vogt (FrP) 

 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2015 

 

I 2015 ble det avholdt 5 møter og behandlet 39 saker. Til sammenligning ble 
 det i 2014 avholdt 5 møter og behandlet 44 saker.  

 
Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2015 er utført av Buskerud 
Kommunerevisjon IKS. Daglig leder Inger Anne Fredriksen er 

oppdragsansvarlig revisor for Sande kommune når det gjelder 
regnskapsrevisjon. Torkild Halvorsen er oppdragsansvarlig revisor for 

forvaltningsrevisjon f.o.m sommeren 2015. 
 

Regnskapsrelaterte saker 

Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding 2015. 
 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til, før 
formannskapet avgir innstilling til kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget behandlet Sande kommunes årsregnskap for 2014 i møte 20. 

april 2015 som sak 12/15 og avga uttalelse til formannskapet og 
kommunestyret.  
 

Regnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på kr.1,3 millioner. Netto 
driftsresultat var 5,5 millioner bedre enn revidert budsjett og utgjorde 1,47 % 

av driftsinntektene. Dette var en resultatforbedring sammenliknet med 
foregående år. 
 

 
 

 



 

 

 
 

  Side  3 av  7 

Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 
 

 Det var avdekket store svakheter i den interne kontrollen og 
avstemminger på lønnsområdet, noe som medførte at revisor tok 

forbehold i sin beretning. 

 Budsjettdisiplinen syntes i hovedsak å være god, selv om det var 
avdekket noen budsjettavvik på enkeltvirksomheter 

 I Investeringsregnskapet var det store avvik mellom regnskap og 
budsjett når det gjaldt investeringer i anleggsmidler og bruk av lån, noe 

som medførte at revisor tok forbehold i sin beretning også på dette 
punkt. 

 
Finansforvaltningen. 
 

Kontrollutvalget behandlet i møte 20.april 2015 revisors uavhengige 
attestasjonsrapport om rutiner og årsrapport for finansforvaltningen 2014, og 

hadde ingen merknader til denne.    
 
Plan for revisjon 

"Plan 2015 for revisjon mv." fra BKR ble lagt fram og behandlet i 
kontrollutvalgets møte 2.desember 2015. Planen omfatter perioden fram til 

april 2016 til revisjonsberetningen er avgitt, og gir en oversikt over hvilke 
oppgaver revisor har planlagt for regnskapsrevisjonen. Planen er viktig 
dokumentasjon for kontrollutvalget for å ivareta påseansvaret overfor 

regnskapsrevisor. 
 

Revisjonsrapporter: 
Buskerud kommunerevisjon har i tråd med avtalen oversendt kontrollutvalget 
to nummererte revisjonsbrev nr.15 og 16 om løpende regnskapsrevisjon i 

Sande kommune. Rapportene, datert henholdsvis 26.01.15 og 1.07.15 ga en 
oversikt over planlagte og utførte revisjoner. Brevene er dokumentasjon for 

kontrollutvalgets påseansvar og utvalget har tatt disse til orientering. 
 
Revisors uavhengighet. 

Revisor er etter revisjonsforskriften §15 forpliktet til å avgi en årlig erklæring 
om sin uavhengighet. Erklæringen er en vurdering av oppdragsansvarlig 

revisors forhold til Sande kommune. Kontrollutvalget behandlet revisors 
uavhengighetserklæring i møte 20.april og tok den til orientering.  

 

 
Forvaltningsrevisjon m.v. 
 

Kontrollutvalget har i 2015 behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter. 
 

1. «Oppfølging av kommunestyrevedtak».  
Denne rapporten ble behandlet i møte 11.februar 2015 og kontrollutvalget 
sluttet seg til anbefalingene om at: 

 



 

 

 
 

  Side  4 av  7 

 Forventningene til rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak 
bør i større grad formaliseres, dersom kommunestyret ønsker dette. 

 Systemet for overordnet oppfølging av og tilbakerapportering på 
kommunestyrevedtak bør videreutvikles. Alle punkter som innebærer 

oppfølging, bør inntas på en oversiktlig måte i systemet slik at de enkelt 
kan rapporteres på. Dette for å sikre at alle vedtak blir fulgt opp.  

 Kommunestyret ble anbefalt å sette konkrete frister i saker hvor de ber 

om tilbakerapportering. 
 

2. «Selvkostberegninger i Sande kommune» 
 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i møte 2.desember 2015 
Kontrollutvalget sluttet seg til anbefalingene i rapporten:  
 

 I saksfremstillingen om fastsettelse av gebyrer bør det fremgå et 
overslag over kommunens antatte gebyrinntekter, samt direkte og 

indirekte kostnader de nærmeste tre til fem årene. Det er opplyst at 
kommunen har iverksatt tiltak fra og med forkalkyler/gebyrfastsettelse 
for 2015.  

 

 Kommunen bør i tillegg til tett samarbeid med Momentum Selvkost AS, 

sørge for at egen kompetanse på området sikres.  
 

 Kommunen bør fortsatt ha et løpende fokus på selvkostfondene i 

henhold til 5-årsregelen.  
 

Oppfølging av tidligere forvaltningsprosjekter. 
 

«Dokumenthåndtering i Sande kommune». 
 
Denne forvaltningsrapporten ble opprinnelig behandlet i kontrollutvalgsmøte 

13.12.12. og følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten "Dokumenthåndtering i 
Sande kommune" fra BKR og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. 

 
Det anbefales at Sande kommune: 

 Utarbeider en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk. 

 Innfører systematisk kvalitetssikring av dokumenthåndteringen/ 
saksbehandlingen som sikrer bedre etterlevelse av regelverket. 

 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om følgende: 

 Sørge for tilstrekkelig opplæring av den enkelte saksbehandler i 
henhold til arkivlov og forvaltningslov. 

 Sørge for opplæring og klargjøring av rutiner i forhold til 
arkivering av e-post og sms. 
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Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 
31.01.2013 hvor det konkret framgår hvilke tiltak som er iverksatt/vil bli 

iverksatt jfr. rådmannens uttalelse til rapporten. 
 

Saken oversendes kommunestyret for videre behandling. 
 

Kontrollutvalget har i løpet av 2013, 2014 og 2015 behandlet denne saken i alt 

seks ganger. Kontrollutvalget har fulgt nøye med på administrasjonens 
oppfølging av rapporten, da kommunen hadde problemer med å komme i mål 

med skriftlige rutiner for dokumenthåndtering og arkivplan. 
 
Administrasjonen oversendte 3.februar 2015 en statusrapport med nærmere 

orientering om brukerveiledning for lærerne for bruk av det fullelektroniske 
systemet ESA, dokumentasjon over opplæring av brukerne, samt en 

oppdatering av arbeidet med ny arkivplan. 
 
På denne bakgrunn fattet kontrollutvalget i møte 11.februar 2015 slikt vedtak: 

 
«Kontrollutvalget tar statusrapporten for oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten «Dokumenthåndtering i Sande kommune til 

orientering.»» 
   

 Nye bestillinger. 
Ved starten av hver valgperiode skal det utarbeides en overordnet analyse 
basert på risiko og vesentlighetsvurderinger. Kontrollutvalget skal, med 

utgangspunkt i overordnet analyse, utarbeide forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for fireårsperioden. 

 
Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse for perioden 2016-19 fra Buskerud 
Kommunerevisjon IKS i møte 11.februar 2015. Både det forrige 

kontrollutvalget og det nye kontrollutvalget har gitt innspill til overordnet 
analyse. 

 
Forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i Sande kommune» ble bestilt i møte 
20.november 2014, men har blitt forsinket og forventes levert tidlig i 2016. 

 
 Selskapskontroll 

Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. enten i form av eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon.  

 
Kontrollutvalget stiller seg generelt positiv til at det legges opp til samarbeid 

om selskapskontroll i interkommunale selskaper og vil i prinsippet delta i et 
slikt samarbeid.  
 

Det har ikke vært foretatt selskapskontroll i 2015. 
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Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  

 

Virksomhetsbesøk. 
Kontrollutvalget gjennomførte et besøk ved Sandetun 24.august 2015. Det ble 

gitt en grundig orientering om virksomheten, og situasjonen etter 
omorganiseringen var det sentrale tema. Etter en tung og krevende periode 
var det kontrollutvalgets oppfatning at situasjonen sakte, men sikkert beveget 

seg i riktig retning. 
Utvalget har utbytte av å besøke virksomheter i kommunen og får gjennom det 

et nyttig innblikk i organisering og tjenesteutøvelse, herunder de utfordringer 
virksomhetene står overfor.  

  

Elektronisk verktøy 
Medlemmene i kontrollutvalget ble høsten 2015 utstyrt med en digital løsning 

(Ipad) for på en effektiv og enkel måte å holde seg orientert om kommunens 
forskjellige utvalg og saker. Dette ble satt stor pris, da forrige valgperiode gikk 
uten at en anmodning om dette fikk sin løsning.  

 
Opplæring. 
Det nye kontrollutvalget har på sine to møter i 2015 fått en innføring i 

kontrollutvalgets mandat, oppgaver og funksjon, samt en tilsvarende innføring 
i revisjonens oppgaver og metoder. 

VIKS arrangerte 30.november 2015 en felles opplæringskonferanse for 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalgene i Vestfold, og fra Sande 
deltok 3 av de faste medlemmene.   

  
Budsjett 

Kontrollutvalget vedtok i møte 22.oktober forslag ti l budsjett 2016 for kontroll 
og tilsyn i Sande kommune med en samlet ramme på kr.947.000. 

 

Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). Kontrollutvalgsleder Tone Helgesen var 
medlem av styret og arbeidsutvalget i VIKS i forrige valgperiode. Aleksander 
Leet er valgt som styremedlem for perioden 2016-2019. 

 
VIKS har 3 ansatte i 100 % stillinger. Daglig leder i VIKS Orrvar Dalby er også 

sekretær for kontrollutvalget i Sande. 
 

  

Kontakt med administrasjonen: 
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har møtt i kontrollutvalget 

på forespørsel og gitt orienteringer om de saker og forhold kontrollutvalget har 
bedt om. 
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Revetal 12.01.2016 

For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet 
 

 
 
 

Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 16/00021-1 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

OVERSIKT OVER STATLIG TILSYN 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oversikten over statlig tilsyn i Sande kommune de senere årene til 
orientering.  

 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
I forbindelse med behandlingen av innspill til overordnet analyse for 2016-2019, fattet 

Kontrollutvalget på sitt møte 2.desember 2015, sak 35/15, bl.a. slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en oversikt over de statlige tilsyn 

som er gjennomført i Sande kommune de siste årene. Rapporter for nye tilsyn 
ønskes framlagt for kontrollutvalget til orientering.» 

 
Med bakgrunn i oversikten på fylkesmannens nettside, og nettsiden til Statens 
helsetilsyn, er det gjennomført følgende statlig tilsyn i Sande kommune de siste 

årene: 
 

 Prestegårdsallen avlastningsbolig – 2009. 

 Tilsyn med oppfølgingen av kvalifiseringsprogrammet i Sande kommune-2010 

 Uanmeldt tilsyn Sandetun - 2011 

 Tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A i 

sykehjem i Sande kommune – Sandetun – 2012 

 Tilsyn med økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV med vekt 
på forsørgeransvar for barn – 2013 

 Tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Sande 
kommune – 2013 

 Tilsyn med lov om sosiale tjenester i NAV – kvalifiseringsprogram Sande 
kommune – 2013 

 Barnehageloven §§ 8,16, 17, 18, 22 
 



 

  
2 

Jeg har fått en foreløpig tilsynskalender fra Fylkesmannen i Vestfold for 2016, og av 
den framgår at Sande kommune er satt opp med ett planlagt tilsyn i år, nemlig del av 
«Landsomfattende tilsyn – NAV». Endelig tilsynskalender forventes klar ved 

påsketider. 
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Arkivsak-dok. 15/00113-17 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

INNFØRING I KOMMUNEREGNSKAPET 

 

Forslag til vedtak: 
Tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
 

Kontrollutvalget vedtok i møte 22.oktober 2015, sak 26/15, å be om å få en innføring i 
kommunalt regnskap før behandlingen av årsregnskapet for 2015. 

 
Buskerud Kommunerevisjon IKS har forberedt et opplegg for dette til møtet 
29.februar 2016.  
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Arkivsak-dok. 15/00113-16 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Statusrapport nr.8 – Selvik skole – utbygging/flerbrukshall. 

2. Buskerud Kommunerevisjon IKS – spesifikasjon av honorar 2015. 
3. Utskrift av sak 83/15 fra kommunestyrets møte 9.desember 2015. 
4. Protokoll fra styremøte i VIKS 13.januar 2016. 

 
 













BEHANDLING/VEDTAK I Kommunestyret 09.12.2015 

 

Behandling: 

Repr. Claes Gilljam (AP) fremmet forslaget fra Formannskapet Pkt 1  

- Foreslått møteplan beholdes frem til sommeren 2016. 

 

Avstemming – vedtatt mot 10 stemmer. 

 

Repr. Paul Gregersen (SP) fremmet følgende to tilleggspunkter: 

3. Det bes om at Kontrollutvalgets møteplan innarbeides i kommunens møteplan og at møtene 

kunngjøres på lovlig måte. 

 

4.Det bes om at utvalgets saksdokumenter og protokoller gjøres tilgjengelig på kommunens 

nettsider på tilsvarende måte som for øvrige politiske organer. 

 

Repr. Vogt (Frp) fremmet følgende forslag:  

NMK holder sine møter på kveldstid i likhet med øvrige utvalg. 

- Forslaget oversendes NMK-utvalget uten realitetsbehandling. 

 

Formannskapets innstilling – gjeldende fra høsten 2016 - enstemmig vedtatt. 

 

Nytt Pkt 3 fra repr. Gregersen - enstemmig vedtatt. 

 

Nytt Pkt 4 fra repr. Gregersen – enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Rådmannens innstilling for møteplan 2016 beholdes frem til sommeren 2016. 

 

2. Møteplan for høsten 2016 godkjennes med følgende endringer: 

    Rådene møtedag onsdager. 

    Hovedutvalgene møtedag mandager uken etter. 

    Formannskapet møtedag tirsdag samme uken som hovedutvalgene. 

    Kommunestyret møtedag tirsdager uken etter formannskapet. 

 

3.Det bes om at Kontrollutvalgets møteplan innarbeides i kommunens møteplan og at møter      

   kunngjøres på lovlig måte. 

 

4.Det bes om at Kontrollutvalgets saksdokumenter og protokoller gjøres tilgjengelig på     

   kommunens nettsider på tilsvarende måte som for øvrige politiske organer. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 13.01.2016 kl. 18:00 
Sted: Selskapets kontor, Revetalgt. 10, 3174 Revetal 
Arkivsak: 15/00164 

  
Tilstede:  Jan Nærsnes, Heidi Ørnlo, Aleksander Leet, Ulf L.Halvorsen, 

Stig Atle Vange, Terje Fuglevik, Dag Erichsrud, Gjert Gjertsen, 

Olav Bjørnli, Jon Henrik Grindlia og Ivar Dillan 
  

Møtende 
varamedlemmer: 

Gry Aas 

  

Forfall:  Lars Egeland 
  

Andre: Heidi Wulf Jacobsen, ansattes observatør 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Protokollfører: Orrvar Dalby 

  
 
 

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00165-1 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.2015 2 

2/16 15/00165-2 Valg av leder og nestleder i styret 2 

3/16 15/00165-3 Valg av arbeidsutvalg 3 

4/16 15/00165-4 Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS 3 

5/16 15/00165-5 VIKS - status og utfordringer 4 

6/16 15/00165-6 Eventuelt 4 

7/16 15/00165-8 
Valg av observatører i interkommunale selskap og 
aksjeselskap 

5 
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Styreleder i forrige periode Jan Nærsnes åpnet møtet og ønsket medlemmene 
velkommen. 

Møtet ble satt kl.1800. Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden. 
 

 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 1/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 godkjennes. 

 
 
Møtebehandling 

Møteleder kommenterte kort enkelte punkter i protokollen. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 godkjennes. 
 

 
 

 
 
 

2/16 Valg av leder og nestleder i styret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 2/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Som leder i styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) velges: 

Som nestleder i styret velges: 
 
 
Møtebehandling 

Terje Fuglevik foreslo at Jan Nærsnes ble valgt til styreleder.  
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Jan Nærsnes fremmet forslag om at Terje Fuglevik velges til nestleder. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Som leder i styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges Jan 

Nærsnes. 
Som nestleder i styret velges Terje Fuglevik. 

 
 
 

 
 

3/16 Valg av arbeidsutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 3/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Som medlem av styrets arbeidsutvalg velges: 
 

 
Møtebehandling 

Jan Nærsnes fremmet forslag om Heidi Ørnlo som medlem av arbeidsutvalget, i 

tillegg til leder og nestleder 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Heidi Ørnlo velges som medlem av arbeidsutvalget i tillegg til leder og nestleder. 

 
 
 

 
 

4/16 Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 4/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS godkjennes. 



 4  

 
 
Møtebehandling 

Saken ble drøftet 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS godkjennes med følgende møtedatoer: 

 13.januar 

 15.mars 

 13.juni (ved behov) 

 05.september  
 

 
 

 
 
 

5/16 VIKS - status og utfordringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 5/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 

 
 
Møtebehandling 

Daglig leder delte ut en skriftlig presentasjon og gikk igjennom denne. Spørsmål fra 
styret ble besvart. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Daglig leders redegjørelse tas til orientering 
 
 

 
 

 

6/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 6/16 
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Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Møtebehandling 

Terje Fuglevik rapporterte fra siste møte i representanskapet i Vestfold Vann IKS. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen fra Terje Fuglevik tas til orientering. 

 
 
 

 
 

7/16 Valg av observatører i interkommunale selskap og 
aksjeselskap 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 7/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret oppnevner følgende observatører m/vara i flg. selskap: 

• Vestfold Vann IKS: 
• Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS: 

• Tønsberg Renseanlegg IKS: 
• Vestfold Krematorium IKS: 
• Vesar AS: 

• Vestfold Festspillene AS: 
 

Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2019 
 
 

 
 
Møtebehandling 

Med bakgrunn i en skriftlig henvendelse fra styremedlem Heidi Ørnlo, hadde styret 
en prinsipiell drøfting omkring ordningen med at styret oppnevner observatører til 

representantskap og generalforsamling i interkommunale selskap og aksjeselskap. 
 
Votering 
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Heidi Ørnlo fremmet følgende forslag: «Saken utsettes». Forslaget falt med 11 mot 1 
stemme. 
Deretter ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt, 
Vedtak  

Styret oppnevner følgende observatører  i flg. selskap: 

• Vestfold Vann IKS: Terje Fuglevik 
• Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS:Jan Nærsnes 
• Tønsberg Renseanlegg IKS:Lars Egeland 

• Vestfold Krematorium IKS:Gjert Gjertsen 
• Vesar AS:Ulf L. Halvorsen 

• Vestfold Festspillene AS:Heidi Ørnlo 
 
Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2019 

 
 

 
Møtet slutt kl.2030. 
 

 
Revetal 18.januar 2016 

 
For leder i styret, Jan Nærsnes 
 

 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
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Arkivsak-dok. 15/00113-15 

Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 29.02.2016 
 

 
 

   

 
 

EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  

Ingen 
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