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0.  SAMMENDRAG 
 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Re kommune har Vestfold Kommunerevisjon gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjett- og økonomistyring med fokus på offentlige 

anskaffelser. Revisjonskriteriene, som er lagt til grunn for revisjonens vurderinger, og 

fremgangsmåte og metodebruk, går fram av rapportens kapittel 3. For faktagrunnlag og en 

mer utfyllende versjon av revisjonens vurderinger vises det til kapittel 4 i rapporten.  

I dette prosjektet har vi gjennomført kontroll av kommunens risikovurderinger i 

budsjettstyringen. Vi har foretatt analyse av budsjett/regnskap for årene 2011- 2013. Vår 

undersøkelsene av etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, er avgrenset til å 

omhandle et representativt utvalg anskaffelser fra perioden 2012-2014. 

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 

Formålet med prosjektet har vært å vurdere intern kontroll og risikohåndtering knyttet til 

økonomistyring med fokus på offentlig anskaffelser innenfor drift og investering. 

 

Oppsummering av revisjonens vurderinger 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende fire problemstillinger: 

 

Tema 1: Budsjett og økonomistyring 

 

 

 

 

 

Revisors hovedinntrykk er at Re kommune har tilrettelagt gode rutiner for budsjettprosessen, 

gjennom et godt fundament i økonomireglementet. Videre vurderer vi at Re kommune i 

hovedsak har tilrettelagt budsjettprosessen i tråd med Coso-modellens tankegang om 

risikostyring. 

 

Overordnede mål og strategier 

Re kommune har utarbeidet og vedtatt strategiske styringsdokumenter, som overordnede mål 

og strategier.  

 

Risikostyringselementer i kommunale prosesser 

Videre har vi registrert at Re kommune har etablert mål på virksomhetsnivå, som defineres 

som risikostyringselementer i kommunale prosesser.  Målsettinger på virksomhetsnivå er 

nedfelt med tiltak og målene skal evalueres ved årets slutt. Målene bygger på kommunens 

overordnede mål og strategier.  

 

Revisor vurderer at vedtatt budsjett i Re kommune i hovedsak er basert på behov for 

kommunale tjenester og risikoreduserende tiltak. Vi har registrert at Re kommune har god 

oversikt over de utfordringer og risikoområder som Re kommune står overfor de kommende 

årene. Vi har imidlertid registrert at Re kommune har hatt merforbruk innenfor tre områder 

over tid; pleie- og omsorg, barnevern og teknisk. Revisor stiller spørsmål om dette er områder 

hvor behov for kommunale tjenester kunne vært bedre kartlagt, for å budsjettere 

”riktigere”/mer realistisk, eventuelt i større grad vurdert tiltak for å dempe risikoen for 

Problemstilling 1: Hvilke risikovurderinger i budsjettstyringen gjøres av 

kommunen og hvordan styres risiko? 
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merforbruk på disse områdene. Vi vil derfor anbefale at Re kommune vurderer å foreta 

systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med budsjettprosessen. 

 

Styring av budsjettprosessen 

Revisor vurderer at budsjettprosessen i Re kommune følges opp med styring av kommunens 

drift gjennom året. Budsjett- og rapporteringsrutiner som Re kommune har etablert, vurderes 

å være en viktig del av budsjettstyringen. Styringen gjennom året skjer gjennom 

virksomhetenes månedsrapportering og rapportering til rådmannens ledergruppe og 

formannskapet. Vi vurderer at rådmannens ledergruppe følger opp økonomistyringen 

gjennom året. Det rapporteres på avvik på rammeområdene/virksomhetene, som rapporteres 

videre til politisk organ, gjennom tertialrapporteringer. Re kommune har imidlertid ikke 

fremmet politisk sak om budsjettendringer på rammeområder med merforbruk i 2013 eller 1. 

tertial 2014. Revisor anbefaler at det vurderes å fremme forslag om budsjettendring til 

kommunestyret ved behov for endringer på rammeområdene, i tråd med kommuneloven § 47, 

pkt. 3 og COSO-modellens tankegang om styring av kommunens drift gjennom året.  

 

Revisor registrerer at Re kommune følger opp prosjekter løpende og regulerer budsjettet ved 

behov. Årlig rapporteres det, som vedlegg til årsregnskapet, en oversikt over 

investeringsprosjekter som viser kostnader brukt på det enkelte prosjekt.  

 

Tema 2: Offentlige anskaffelser 

 

 

 

 

 

Revisors helhetsinntrykk er at Re kommune har et godt fundament i form av et 

innkjøpsreglement som beskriver anskaffelsesprosessen på en ryddig måte. Re kommune har 

interne regelverk og VOIS-samarbeid for å begrense brudd på offentlig anskaffelser.  

 

Revisor vurderer at innkjøpsreglementet kan styrkes med ytterligere punkter rundt roller, 

ansvar, fullmaktsstrukturer og kontrollmiljø. Videre kan kompetanse styrkes for alle som har 

ansvar for innkjøp. Spørreundersøkelsen viser at få har gått på kurs innen området og dette 

utgjør høy risiko for brudd på regelverk om offentlig anskaffelse. 

 

 

 

 

 

 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav til at innkjøp i offentlig sektor skal 

baseres på konkurranse, så langt dette er mulig. Dette er et av hovedelementene i regelverket, 

og gjennomgangen av anskaffelsene viser varierende grad av etterlevelse. Det er vår 

vurdering at det foreligger flere innkjøp som er omfattet av regelverket, men som ikke er 

konkurranseutsatt.  

 

Det er også et generelt krav i lov om offentlige anskaffelser om at offentlige oppdragsgivere 

skal sikre at hensyn til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ivaretas i offentlige innkjøp. I 

forskrift om offentlige anskaffelser presiseres det at oppdragsgiver fortløpende skal sikre at de 

Problemstilling 2: Hvilke tiltak er tilrettelagt for å dempe risiko for brudd på 

regleverk for offentlige anskaffelser, innen drift og investering?  

 

Problemstilling 3: I hvilken grad overholder Re kommune eget og nasjonalt 

regelverk for offentlige anskaffelser? 
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vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen er 

skriftlig. Gjennomgangen viser at dette mangler i de fleste anskaffelsene vi har undersøkt.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å understreke at det finnes mange eksempler på brudd 

og mangler i forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, som ikke nødvendigvis vil 

føre til at selve anskaffelsen blir dårligere, eller at valget av leverandør ville blitt forskjellig 

dersom regelverket ble fulgt. Samtidig er dette et lovverk man ikke kan velge å se bort fra.  

 

 

 

 

 

 

Re kommune har begrensede ressurser til å gjennomføre offentlige anskaffelser og søker 

derfor ofte bistand, enten via VOIS eller fra andre konsulenter. Der Re kommune 

gjennomfører egne konkurranser, brukes maler fra VOIS. Dette betyr at Re kommune i stor 

grad benytter seg av ekstern kompetanse som hjelper dem med kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. Re kommune vet best hvilke krav de har og det kan være en risiko for at 

anskaffelser fullt ut ikke er tilpasset Re kommunes krav og behov. Slik anskaffelser 

gjennomføres i Re kommune, er det risiko for at de kan miste handlefriheten i prosessen siden 

det er andre som i stor grad definerer kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. I intervju med 

sentrale personer i kommunen, tyder imidlertid tilbakemeldingene på at de ikke har erfart at 

de har mistet handlefrihet i forbindelse med offentlige anskaffelser.  

 

Anbefalinger: 

 

Tema 1: Budsjett og økonomistyring 

 

 Re kommune bør vurdere å foreta systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i 

forbindelse med budsjettprosessen som en del av kommunens intern kontroll system. 

Dette bør implementeres i økonomireglementet.  

 Re kommune bør vurdere å fremme forslag om budsjettendring til kommunestyret ved 

behov for endringer på rammeområdene. 

 

Tema 2: Offentlige anskaffelser 

 

 Re kommune må utarbeide protokoll ved offentlige anskaffelser i tråd med 

regelverket. 

 Re kommune bør sørge for et system for arkivering av protokoll og øvrig 

anskaffelsesdokumentasjon.  

 Re kommune bør styrke innkjøpsreglementet med ytterligere punkter rundt roller, 

ansvar, fullmaktsstrukturer og kontrollmiljø. 

 Re kommune bør styrke kompetansen til alle som har ansvar for innkjøp, gjennomføre 

kompetansekartlegging og sette et mål om å øke antallet som har gjennomført kurs om 

offentlige anskaffelser.  

 Re kommune bør øke kommunens egenkontroll i innkjøpsfunksjonen for å sikre at lov 

om offentlige anskaffelser etterleves i kommunen.  

 Re kommune bør vurdere om anskaffelse av Brukerstyrt personlig assistanse faller inn 

under tjenestekonsesjon som etter FOA 1-3 (2) j er unntatt regelverk for anskaffelser.  

Problemstilling 4: Hvordan sikres tilstrekkelig handlefrihet i forbindelse med 

anskaffelsesprosesser? 
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1. INNLEDNING 
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2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG 

AVGRENSNING  
 

2.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Re kommune har vedtatt at det skal gjennomføres et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler ”Budsjett- og økonomistyring med fokus på 

offentlige anskaffelser”.  

 

2.2 Problemstilling 
Kontrollutvalget i Re kommune har skissert følgende tema for forvaltningsrevisjonen: 

Budsjett- og økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser. Formålet med prosjektet er 

å vurdere intern kontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring med fokus på 

offentlig anskaffelser innenfor drift og investering. 
 

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget utarbeidet revisor forslag til prosjektplan 

og problemstillinger, som ble godkjent av kontrollutvalget den 27. februar 2014: 
 

Tema 1: Budsjett- og økonomistyring 
 

1. Hvilke risikovurderinger i budsjettstyringen gjøres av kommunen og hvordan styres risiko? 
 

Tema 2: Offentlige anskaffelser 
 

2. Hvilke tiltak er tilrettelagt for å dempe risiko for brudd på regleverk for offentlige 
anskaffelser, innen drift og investering?  

3. I hvilken grad overholder Re kommune eget og nasjonalt regelverk for offentlige 
anskaffelser? 

4. Hvordan sikres tilstrekkelig handlefrihet i forbindelse med anskaffelsesprosesser? 
 

 

2.3 Avgrensning 
 

I dette prosjektet har vi gjennomført kontroll av kommunens risikovurderinger i 

budsjettstyringen. Vi har foretatt analyse av budsjett/regnskap for årene 2011- 2013.   

 

Prosjektet er avgrenset til å omhandle etterlevelse av lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser i et utvalg anskaffelser.  Når det gjelder undersøkelsene av etterlevelse av lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser, er dette avgrenset til å omhandle et representativt utvalg 

anskaffelser fra perioden 2012-2014. 
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3. METODE OG KVALITET 
 

3.1 Metodevalg 
Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter gruppeintervju, dokumentanalyse 

og anonym spørreundersøkelse. Det har i tillegg vært løpende dialog, på epost og telefon, 

mellom revisor og sentrale personer i kommunen for avklaringer om enkelte spørsmål.  

 

3.2. Praktisk gjennomføring  
 

Revisjonen er gjennomført i august - oktober 2014. Tidsrammen for prosjektet var ca. 300 

timer. 

 

Vestfold Kommunerevisjon har: 

 

 sendt oppstartsbrev til rådmann i Re kommune 

 hatt oppstartsmøte med rådmann og kommunalsjef økonomi og fellesområdet 

(økonomisjef)  

 intervjuet sentrale personer i Re kommune; rådmann, økonomisjef, to kommunalsjefer, 

virksomhetsleder TNT og controller/innkjøpsansvarlig 

 gjennomført dokumentanalyse 

 gjennomført regnskapsanalyse 

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til virksomhetsledere, se vedlegg 4. Vi 

sendte spørreundersøkelsen til 14 personer og mottok 12 svar.  

 foretatt stikkprøver på enkeltanskaffelser opp mot regelverket for offentlige anskaffelser 

 sluttmøte med rådmann og kommunalsjef økonomi og fellesområdet 

 

3.3. Revisjonskriterier  
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket.  

 

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som vil brukes i dette prosjektet knyttet til 

ovennevnte problemstillinger. Følgende revisjonskriterier er benyttet i dette prosjektet: 

 

 Økonomireglement for Re kommune (vedtatt i kommunestyret 11. september 2012) 

 Re kommunes innkjøpsreglement (av 1. juni 2012) 

 Re kommune byggereglement (sist revidert 7. februar 2014) 

 Kommuneloven med forskrift 

 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

 God praksis for risikostyring og intern kontroll (fra COSO modellen) 

 Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI) veileder for internkontroll i offentlige 

anskaffelser som revisjonskriterium 
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3.4 Pålitelighet og gyldighet 
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 

dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 

problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet 

er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som 

ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av validitet og 

reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm 

med innsamlet dokumentasjon, som er benyttet i rapporten.  

 

3.5. Høring og verifikasjon  
Opplysninger fra intervjuene som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort 

i denne revisjonsrapporten, er verifisert ved at administrasjonen har fått et utkast av rapport til 

høring. De er med dette gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser. Vi 

har også hatt løpende dialog med kommunen der vi har hatt behov for avklaringer eller 

nærmere forklaring til opplysninger funnet. I tillegg har vi hatt en oppsummeringsmøte med 

sentrale personer i kommunen ved avslutning av prosjektet. 

 

3.6. Kvalitetssikring  
Den løpende kvalitetssikringen i prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet 

om metode, veivalg og vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av 

revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill 

på den endelige rapportens utforming og innhold. Rådmannens uttalelse, mottatt på e-mail 30. 

oktober 2014, er vedlagt rapporten i sin helhet, se kapittel 6. Eventuelle faktafeil påpekt i 

rådmannens/administrasjonens gjennomgang av utkastet, er korrigert i endelig rapport. 
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4. FAKTADEL OG REVISORS 

VURDERINGER 
 

I dette kapittelet vil vi belyse problemstillingene, presentere innhentet fakta knyttet til 

problemstillingene og vurdere disse opp mot revisjonskriteriene. 

 

4.1 Problemstilling 1: 

Hvilke risikovurderinger i budsjettstyringen gjøres av 

kommunen og hvordan styres risiko? 
 

For å få svar på denne problemstillingen så har vi valgt å se på rutiner og praksis for 

risikostyring og budsjettprosessen i Re kommune, samt hvilke rapporteringer som gjøres 

gjennom året. Vi starter med å presentere en analyse av budsjett/regnskap. 

 

4.1.1 Analyse av budsjett/regnskap 2011-2013 – Re kommune  

 

Driftsregnskapet 

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over regnskap og budsjett for rammeområdene, for 

de aktuelle årene: 

 
Tabell 1 Oversikt over kommunens drift 2011 - 2013 Hentet fra Re kommunes regnskapet 

Alle tall i hele tusen REGN 2011 REG.BUD 2011 REGN 2012 REG.BUD 2012 REGN 2013 REV.BUD 2013

Rådmann og stab 26 473           28 605           28 221           28 824           28 467           30 397           

Oppvekst og kultur 160 614        158 673        165 869        167 412        204 911        203 661        

Helse- og velferd 152 629        149 438        173 371        163 853        150 395        144 017        

Teknikk og næring 29 553           26 215           26 016           25 628           26 656           25 598           
Sum fire rammeområder 369 269                 362 931                 393 477                 385 717                 410 429                 403 673                 

Mindre-/merforbruk i kr -6 338                    -7 760                    -6 756                    

Fellesområdet -1 780           6 028             -1 473           5 960             1 325             5 142             
Sum alle rammeområder 367 489                 368 959                 392 004                 391 677                 411 754                 408 815                 

Mindre-/merforbruk i kr 1 470                     -327                       -2 939                    

Mindre-/merforbruk i % 0,4                          -0,1                        -0,7                         
 

Tabellen viser at Re kommune hadde budsjettoverskridelser samlet for fire rammeområdene 

(uten fellesområdet), for årene 2011 – 2013. Ut fra regnskapstallene brukte kommunen 6,3 

mill. kroner mer enn budsjett for 2011, 7,8 mill. kroner mer enn budsjett for 2012 og 6,8 mill. 

kroner mer enn budsjett i 2013.  

 

Samlet for alle rammeområdene er det mindre forbruk på 0,4 % for 2011 og merforbruk på 

henholdsvis 0,1 og 0,7 % for årene 2012 og 2013. Fellesområdet inneholder reserverte 

tilleggsbevilgninger, lønnspott, reservert til formannskapets disposisjon, merverdiavgift 

(drift/investering) og premieavvik pensjon. 

 

Vi har uthevet tallene på de rammeområdene hvor overskridelsene i hovedsak forekommer. 

Merforbruket samlet for de fire (første) rammeområdene, er nær 2 % for hvert av årene. Ser vi 
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på de enkelte rammeområde, har Helse- og velferd gjennomgående merforbruk for alle tre 

årene, hvor 2012 var høyest med kr 9,5 mill. kroner eller 6 %. I 2011 hadde Teknikk og 

næring det høyeste merforbruk på 3,2 mill. kroner eller 13 %.  

 

Vi registrerer at kommunen har hatt områder med merforbruk over tid, se videre omtale av 

dette under pkt. 4.1.3. 

 

I følge administrasjonen i Re kommune har regnskapsrapporteringen til formannskapet 

gjennom året i 10 måneder, derav også 1. og 2, budsjettrevisjon, avdekket større avvik i 

forhold til budsjett på rammeområdene. Merforbruket har derfor vært varslet og redegjort 

grundig for gjennom året, inklusiv tiltak for å redusere dette. Avvikene er derfor ingen 

overraskelse ved årets slutt. De senere år har prognosen for kommunen vært et samlet 

underskudd. Fordi det ikke har vært tilstrekkelige midler til å øke alle rammer, har det vært 

valgt og ikke øke noen av rammene, men å arbeide for å minimere avvikene og underskuddet.  

Fordi budsjettet er uendret gjennom året, blir avvikene store ift opprinnelig budsjett og det er 

omtalt i årsrapportene.  Det er i stor grad områder som pensjon, mva-refusjon fra 

investeringer på drift, og finans som har bidradd til regnskapsoverskudd, samt større 

innsparinger på barnehager, NAV og stabstjenester basert på oppfordringer om å bidra til 

innsparing. 

 

Investeringsregnskapet 

I årsregnskapene for 2012 og 2013 var det vedlagt Oversikt over investeringsprosjekter, 

summert for årene 2007 – 2012 (2012 regnskap) og 2007 – 2013 (2013 regnskap). Totalt 30 

prosjekter var ferdigstilt i 2012 og 8 prosjekter i 2013.  

 

Vi tok utgangspunkt i disse oversiktene og valgte ut fem ferdigstilte prosjekter, hvor vi 

sammenlignet regnskap mot opprinnelig budsjett (kalkyle for prosjektet) og regulert budsjett, 

som er vist i tabell nedenfor: 

 
Tabell 2 Utvalg investeringsprosjekter ferdigstilt 2012 - 2013 Hentet fra Re kommunes regnskapet 

PROSJ.NR PROSEJKT NAVN FERDIGSTILLT OPPR. BUDSJETT REV.BUDSJETT REGNSKAP AVVIK I KR AVVIK I %

258 Barnehage Vivestad 2012 13 000         18 000         16 262                1 738          10         

352 Plasser for heldøgnspleie 2013 5 000           5 700           7 656                  -1 956         -34       

354 Barnehage Brekkeåsen 2012 11 000         14 250         14 191                59                0           

470 Revetal sentr vei, vann, avl 2012 6 900           6 900           16 796                -9 896         -143     

605 Oppgradering komm.veier 2012 2 000           3 337           4 998                  -1 661         -50       

Alle tall i hele tusen  
 

Det er et mindreforbruk på Vivestad barnehage i forhold til regulert budsjett. Men ser vi på 

opprinnelig budsjett er det et merforbruk på 3,3 mill. kroner eller 25 % - årsaken er at arbeidet 

gikk litt raskt i starten og at tomtevalget burde vært forankeret i et formelt politisk vedtak. 

Plasser til heldøgnspleie hadde et merforbruk på 2 mill. kroner eller 34 %. Regnskapet for 

barnehagen i Brekkeåsen er i henhold til regulert budsjett, i forhold til opprinnelig budsjett 

var merforbruket 3,2 mill. kroner eller 29 % - årsaken var 2,5 mill. kroner til dekning av 

nødvendige brannkrav i eksisterende barnehage, samt inventar og utstyr, videre 0,750 mill. 

kroner til omlegging av vannledning og fjerning av høyspentmast. Revetal sentrum vei, vann 

og avløp har en regulert rammebevilgning i 2005 på 6,9 mill. kroner, mot regnskapet er det 

her et merforbruk på 9,9 mill. kroner. Oppgradering av kommunale veier har merforbruk i 

forhold til regulert og opprinnelig budsjett, med henholdsvis 50 % og 150 %.  
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I følge administrasjonen har Re kommune nå god kontroll på byggeprosjekter, og nesten alltid 

noen besparelser. Tidligere har de hatt prosjekter med merforbruk, da prosjektene har blitt 

igangsatt med gamle kalkyler pga. lang tid mellom vedtak av budsjett og praktisk realisering.  

 

4.1.2 Revisjonskriterier 

Under denne problemstillingen har vi følgende revisjonskriterier: 

 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet 

o Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

o Kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

rapportering 

o Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

 God praksis for risikostyring og internkontroll 

o Her anvendes tilpasninger fra det internasjonale COSO ERM-rammeverket
1
 og 

eksempler fra kommunal sektor– se vedlegg 1. 

 Re kommune - økonomireglement  

   

I kommunelovens § 23.2 står det: ”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll.” 

 

I kommunelovens kapittel 8, § 46 om årsbudsjettets innhold stilles det krav til fullstendighet, 

realisme og oversiktlighet. Kommunelovens § 47 om årsbudsjettets bindende virkning, har 

krav om budsjettendringer når dette er nødvendig. I den kommunale budsjettforskriften er det 

satt opp nærmere bestemmelser om årsbudsjettet. I forskriftens § 10 står følgende: 

”Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret, 

som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 

vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan 

oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 

til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 COSO ERM står her for Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk. COSO er mye bruk ved vurdering av 

en virksomhets internkontroll. Det er skrevet mye om COSO (også på norsk). Vi kan eksempelvis viser til 

Norges Interne Revisorers Forening NIRF (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk – 

sammendrag COSO ERM. 
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Budsjettprosessen kan settes inn i en COSO ERM tankegang. Vi kan dele budsjettprosessen 

inn i disse dimensjonene/punktene: 
 

 
1. Strategisk (i toppen av rammeverket): Budsjettet er en transformering av kommunens 

overordnede mål og strategier til målsetninger.  
 

2. Det er mange risikostyringselementer i kommunale prosesser: 
- Etablere målsettinger  
- Utarbeide oversikt over behov for kommunale tjenester - utarbeide forslag til budsjett 

på bakgrunn av kartleggingen/beregningene 
- Vedta et budsjett som er basert på behovet/beregningene i pkt. 2 og de tiltak 

kommunen må sette inn for å overholde budsjettet (Risikohåndtering)    
 

3. Budsjettprosessen følges opp med styring av kommunens drift i budsjettåret: 
- Definere hvilke aktiviteter som skal settes i gang for å følge med om vurderingene i 

budsjettet var riktig. Har kommunen satt av nok/for mye ressurser til rammeområdene. 
- Informasjonen om avvik på rammeområdene/virksomhetene blir fanget opp og 

kommunisert (informasjon og kommunikasjon) 
- At det blir ledet slik at avvik blir fulgt opp og beslutninger tas for å flytte midler dit som 

de nå vil gjøre best nytte (oppfølging).  
 

 

  
Denne listen over budsjettprosessen er ikke uttømmende, men den viser at COSO ERM er et 

rammeverk, altså en form for systematisering av prosesser. I motsetning til i privat 

virksomhet er kommunens primæroppgaver å yte tjenester som innbyggerne har rett til med 

hjemmel i lov. Mens rapporteringen i et selskap er svært fokusert på bunnlinjen, så er 

kommunens rapportering fokusert på ressursforbruk og resultat av hva som er ytt pr. 

tjenesteområde. Vi har under problemstilling 1 valgt å undersøke om Re kommune har 

tilrettelagt budsjettprosessen i tråd med punktene 1-3 over.  

 

  4.1.3 Budsjettprosessen i Re kommune 

 

4.1.3.1 Re kommunes overordnede mål og strategier 

 

Det fremgår av Re kommunes Økonomireglement, datert 11.09.2012, at det skal utarbeides en 

kommuneplan, langsiktig del – med et 12-års perspektiv, som trekker opp målsettinger og  

hovedprioriteringer for kommunen. Denne planen skal rulleres hvert fjerde år, dvs i hver 

kommunestyreperiode. Videre skal kommuneplanens kortsiktige del – 

handlingsprogrammet/økonomiplanen – ha et 4-årig perspektiv og rulleres hvert år.  

Det fremgår av budsjettdokumentet for 2014, som ble vedtatt av kommunestyret 10. desember 

2013, at Re kommune har utarbeidet overordnede mål og strategier. Kommuneplanens visjon, 

satsningsområder og hovedmålsettinger er følgende
2
;  

                                                 
2
 Fullstendig oversikt over satsningsområdene med hoved- og delmål, samt mål for økonomiplanperioden 2014 

– 2017, ligger som vedlegg 2 til rapporten. 
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VISJON; Re kommune – ny og varm 
 
SATSNINGSOMRÅDE 1 – Barn og unge 
Hovedmål: Alle barn og unge har gode og trygge oppvekstmiljøer 
  
SATSNINGSOMRÅDE 2 – Trygghet, trivsel, helse og omsorg 
Hovedmål: Re kommunes innbyggere har gode levekår, trivsel og trygghet i et inkluderende 
lokalsamfunn 
 
SATSNINGSOMRÅDE 3 – Naturressurser, miljø, kommunalteknikk og næring 
Hovedmål: Re kommunes mål er en bærekraftig samfunnsutvikling der naturressursene og miljøet 
forvaltes til feste for dagens og fremtidens generasjoner 
 
SATSNINGSOMRÅDE 4 – Intern ressursforvaltning 
Hovedmål: Re kommune har en effektiv ressursforvaltning til innbyggernes beste 
 
MÅL fra økonomiplanperioden 
Økonomiske mål: Driftsutgiftene skal stabiliseres slik at inntil 3 % av driftsinntektene kan avsettes 
til investeringer eller til bufferfond 
 

  
Videre fremkommer felles mål for alle rammeområdene for økonomiplanperioden 2014 – 

2017, og mål spesielt for de ulike kommunalområdene. I tillegg til ovennevnte definerte mål 

og strategier, beskriver rådmannen i budsjettdokumentet 2014, kommentarer til budsjettet på 

et overordnet nivå for hele kommunen. Rådmannen beskriver også utfordringer og grep 

innenfor de ulike rammeområdene.  

 

Gjennom intervju med ledelsen i Re kommune, har vi fått opplyst at ledelsen er kjent med de 

viktigste risikoområdene i kommunen.  

 

Revisors vurdering: 

Vi vurderer at Re kommune har utarbeidet og vedtatt strategiske styringsdokumenter, som 

overordnede mål og strategier, i tråd med COSO-modellens tankegang om budsjettprosessen 

pkt. 1. Vi har også registrert at Re kommunes økonomireglement, pkt. 2.1 er utarbeidet i tråd 

med dette.   

 

4.1.3.2 Re kommunes risikostyringselementer i budsjettprosessen 

 

Følgende hovedområder er vurdert: 

- er det utarbeidet målsettinger på virksomhetsnivå? 

- er det utarbeidet oversikt over behov for kommunale tjenester? 

- er vedtatt budsjettet basert på behov for kommunale tjenester og risikoreduserende 

tiltak? 

 

Er det utarbeidet målsettinger på virksomhetsnivå? 

Budsjettdokumentet for 2014 viser, som nevnt over, at det er utarbeidet mål spesielt for de 

ulike kommunalområdene, se vedlegg 2.  

 

For å kunne vurdere om Re kommune har utarbeidet mål på virksomhetsnivå, etterspurte vi 

virksomhetsplan for to virksomheter, henholdsvis for Ramnes skole og virksomhet Pleie og 

omsorg. Vi mottok virksomhetsplan 2014 for Ramnes skole og virksomhetsplan 2013 for 
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pleie og omsorg (omorganisert til to virksomheter i 2014; helse og omsorg og psykisk helse 

og miljøarbeid.) Det fremgår av begge virksomhetsplanene at det er utarbeidet målsettinger 

med tiltak på virksomhetsnivå. Virksomhetsplanene bygger på sentralt lovverk, samt lokale 

dokumenter og føringer. Virksomhetsplanene er styringsdokumenter, som viser hvilke mål og 

tiltak virksomhetene skal jobbe etter. Ved årets slutt skal virksomheten evalueres i forhold 

måloppnåelse.  

 

Vi har registrert at det rapporteres på ulike mål, både for hele kommunen og de ulike 

kommunalområdene, i årsberetningen for 2013.  

 

Revisors vurdering: 

Gjennom kontroll av to virksomhetsplaner, har vi registrert at Re kommune har etablert 

målsettinger på virksomhetsnivå, i tråd med COSO ERM-tankegangen. Målsettingene er 

nedfelt med tiltak og målene skal ved årets slutt evalueres i forhold til måloppnåelse. Revisor 

vurderer at målsettingene i virksomhetsplanene, bygger på Re kommunes overordnede mål og 

strategier.  

 

Er det utarbeidet oversikt over behov for kommunale tjenester? 
I følge Økonomireglementet skal Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for 

utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende:
3
 

- sektorplaner/områdeplaner 

- konsekvensjustert budsjett 

- årsregnskap 

- årsberetning 

- evaluering av drift og vedtatte mål 

- nasjonal rapportering KOSTRA 

 

Rådmannen utarbeider i mars en fremdriftsplan for utarbeidelse av økonomiplanen. Etter at 

økonomiplanen er vedtatt sender rådmannen ut budsjettskriv for utarbeidelse av årsbudsjettet 

med vedtak i desember, jf. Økonomisystemets årssyklus.  

 

Revisjonen har fått opplyst at det er noe ulik praksis for hvordan forslag til budsjettet for hver 

virksomhet i kommunen blir beregnet. Innenfor skole blir budsjettet bygget opp nedenfra, 

dvs. med beregninger i et program hvor antall elever på hvert trinn, behov for 

spesialundervisning osv., danner grunnlagt for antall pedagoger/ lønnskostnader med mer. I 

tillegg til disse beregningene legges det også inn noe skjønn i vurderingene av 

budsjettforslaget.  

 

Alt budsjettarbeid er basert på at virksomheten gjennomgår alle løpende forpliktelser og 

kostnader ved videreføring av dagens drift. Alle fremtidige behov skal kartlegges og 

beskrives i en tekstdel. Alle lønnsberegninger som er benyttet arkiveres i eBudsjett med 

foreslått bemanning og oppdatert lønn pensjon. Samtidig skal virksomheten levere et samlet 

forslag innenfor en tildelt netto utgiftsramme. De kan da ta inn tiltak som kostnadskutt eller 

økning av inntektene for å klare dette. Dette beskrives. 

 

Dersom det ikke er mulig eller svært uønsket å holde tildelt ramme fra økonomiplanen, blir 

notatet en søknad til rådmannen om å få budsjett som er høyere enn tildelt ramme. Men de 

senere år har rådmannen vært klar på at budsjettene har vært basert på dagens nivå på antall 

                                                 
3
 Fra 2. Årsbudsjett og økonomiplan – Re kommunes økonomireglement. 
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brukere, på brukernes behov og de eksterne betalingssatser. Det har ikke vært reserver til nye 

brukere innen barnevern, nye ressurskrevende brukere innen skole, barnehage, pleie og 

bemannede boliger. 

 

Det er veksten i antall og omfang innen ressurskrevende brukere som har vært utfordringen, 

særlig med brukere som mottar tjenester inntil terskelverdien for refusjon, ca 1 mill.kroner. 

For barnevern er det ingen refusjon. Det omfatter også elever og fosterbarn i andre kommuner 

med spesiell behov som Re betaler for. 

 

Revisors vurdering: 
Revisor har registrert at det er noe ulik praksis hvordan for forslag til budsjett for de ulike 

virksomhetene i kommunen blir beregnet. Rådmannen i Re kommune har imidlertid vært klar 

på at budsjettene skal være basert på dagens nivå på antall brukere, på brukernes behov og 

eksterne betalingssatser. Dette vurderes å være i tråd med COSO ERM-tankegangen om det 

skal utarbeides oversikt over behov for kommunale tjenester som skal danne grunnlag for 

budsjettberegningen innenfor de ulike tjenesteområdene. Budsjettene i Re kommune er 

imidlertid svært stramme innenfor enkelt områder, og det er ikke satt av budsjettreserver til 

eventuelle nye brukere innen barnevern, nye ressurskrevende brukere innen skole, barnehage, 

pleie og bemannede boliger. 

 

Er vedtatt budsjettet basert på behov for kommunale tjenester og risikoreduserende 

tiltak? 

Revisors vurderinger i punktet over viser at budsjettet i Re kommune i hovedsak er basert på 

analyse av behov for kommunale tjenester.  

 

Revisor har registrert, gjennom dokumentasjon knyttet til budsjettprosessen, at 

budsjettprosessen i Re kommune er en grundig prosess hvor budsjettet gjennomarbeides og 

diskuteres i ulike fora, både administrativt og politisk, før det endelige budsjettet vedtas av 

kommunestyret i desember hvert år.  

 

Re kommune har, i følge økonomireglementet, følgende tidsplan for arbeid med økonomiplan 

og budsjett: 
 

ØKONOMIPLAN 
 

Tidspunkt 

Rådmannen utarbeider forslag til fremdrift 

økonomiplan/budsjett 
Innen mars 

Administrativ behandling i stab- og virksomheter April 
Frist for områdene Mai 
Konsekvensene ved kommuneproposisjonen innarbeides  

Innen mai 
Rådmannens forslag presenteres Mai/juni 
Behandling i formannskapet Mai/juni 
Behandling i kommunestyret Mai/ juni 

BUDSJETT  
 

Rundskriv fra rådmannen  etter beh. av øk.plan 
Administrativ behandling i stab- og virksomheter. Juli – september 
Frist for områdene Oktober 
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Rådmannens forslag presenteres November 
Siste behandling i formannskapet November/desember 
Endelig behandling i kommunestyret Desember 

 

Videre sier økonomireglementet følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår videre av økonomireglementet at det legges opp til et nært samarbeid mellom det 

administrative og politiske nivået, særlig økonomiutvalget, ved utarbeidelse av økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

Iflg. økonomireglementet skal økonomiplanen og årsbudsjettet utarbeides etter en fastsatt mal 

og skal inneholde: 

 

- forventede endringer i perioden (ny virksomhet og lignende) 

- målsettinger for sektorens virksomhet 

- resultater som forventes nådd i planperioden 

- endringer i stillinger (nye/omgjøringer/reduksjoner) 

 

Videre sier økonomireglementet at kommunestyret i Re har vedtatt at driftsbudsjettet skal 

vedtas på følgende rammeområder: 

 

- stab/støttefunksjoner 

- skole-barnehage-kultur 

- helse og sosial 

- næring og kommunalteknikk 

- fellesområdet (eks. lønnspott, pensjon, mva-refusjon) 

 

Hvert rammeområde består av flere virksomheter. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar en 

innsparing for et rammeområde, skal denne så langt mulig spesifiseres med minst hvilken 

virksomhet det gjelder og hvilken type utgifter som skal reduseres.  

 

Rådmannens rolle og fullmakter 

I følge økonomireglementet har rådmannen ansvaret for å utarbeide et forslag til en balansert 

og helhetlig økonomiplan og årsbudsjett. Rådmannen har ansvaret for å utarbeide et forslag til 

formannskapets innstilling til kommunestyret i økonomiplan, årsbudsjett og regnskap med 

årsberetning.  

 

Kommunen mener å ha god oversikt over de utfordringer og risikoområder som de står 

overfor de kommende årene og har satt inn risikoreduserende tiltak på utsatte områder. I følge 

ÅRSBUDSJETTET skal 
 gjelde for ett år 

 bygge på prioriteringer og tiltakene i økonomiplanen 

 unntaksvis kan nye tiltak innen drift og investering tas inn i årsbudsjettet uten å 

være behandlet i økonomiplanen. Dette krever at det er fremkommet nye 

forutsetninger eller gitt statlige pålegg siden økonomiplanens behandling.  

 Være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer 

kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. 

Rammene er bindende for rammeområdene.  
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ledelsen er det tre områder som har hatt merforbruk over tid; pleie- og omsorg, barnevern og 

teknisk. Innen pleie- og omsorg er det lønn, som er hovedårsaken til merforbruk, i tillegg til  

kjøp av eksterne tjenester ifm. plasser til tunge brukere.  

Kommunen opplyser at de har hatt store utfordringen innenfor barnevern. Av tiltak på dette 

området har kommunen bestilt en ekstern evaluering, foretatt av PWC, som viser at Re 

kommune bruker 8 mill. kroner mer pr. år, enn sammenlignbare kommuner. Re kommune 

opplyser at de har innført programmet ”Smart Oppvekst” som et risikoreduserende tiltak som 

innenfor barnevern.  

 

Vi har fått opplyst at skifte av virksomhetsledere vurderes å være en risiko.  

 

Videre har vi fått opplyst at budsjettetterslepet på teknisk øker fra år til år grunnet for lite 

avsatte midler til vedlikehold.  

 

I rådmannens forslag til budsjett for 2014, beskrives risikovurderinger knyttet til 

forutsetningene i budsjettet på områdene; pensjon, befolkningsvekst, barnehageplasser, 

lovmessige ytelser, lønns- og prisvekst, skatteanslag, renter/avdrag, og finansiering av nytt 

omsorgsbygg.  

 

Rådmannen avslutter sine kommentarer med at selv om situasjonen i 2014 er rimelig under 

kontroll er det større utfordringer som venter i årene som kommer. Etter rådmannens 

oppfatning er utfordringene i hovedsak knyttet til følgende forhold, vi har listet opp et utdrag 

av disse: 

 

 Det generelle tjenestenivået er for høyt/for kostbart i forhold til disponible inntekter. 

 Rettighetsbaserte tjenester øker samtidig som staten reduserer sin andel av 

utgiftdekningen. 

 Sykefraværet er høyt, både fordi arbeidspresset er høyt og forhold som ligger utenfor 

arbeidsgivers påvirkningsmulighet. 

 Pensjonsutgiftene øker betydelig i årene framover, utover det som er avsatt i 

økonomiplanen. 

 Vedlikeholdsetterslepet for bygninger, veger og anlegg er fortsatt stort. 

 Nytt omsorgsbygg skal tas i bruk høsten 2014, og anslagene for driftsutgiftene i 

bygget er redusert gjennom kommunestyres vedtak i økonomiplanen. Forutsetter 

optimal drift fra dag 1. 

 For 2015 er alle driftsmidler fordelt, det er ingen avsetninger til uforutsette hendelser 

eller nye brukere med rettighetsbaserte tjenester. 

 Mer inntekt knyttet til opprettholdelse av to inndelingstilskudd nedtrappes i perioden 

2017 – 2021. 

 Varsler fra ny regjering om omlegging av inntektssystemet for kommunesektoren. En 

endret selskapsskatt, og endret fordeling mellom skatt og rammetilskudd gir negativ 

effekt for Re kommune. 

 

Rådmannen skriver videre at selv om overstående er en beskrivelse av utfordringer, og gir et 

dystert framtidsbilde, inneholder budsjettet også en rekke positive elementer: 

 

 Satsingen på forebyggende arbeid ovenfor barn og unge opprettholdes og videreføres. 

 Grunnbemanningen i barnehagene opprettholdes. 

 Bygging av barnehage i Skjeggestadåsen gjennomføres. 
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 Skolehelsetjenesten styrkes. 

 Rammen til pleie- og omsorg er økt utover økonomiplanen. 

 Rammen til barnevernet øket. 

 Vedlikeholdsbudsjettet er øket. 

 Kommunaltekniske gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing reduseres. 

 

Rådmannen er tilbakeholden med å øke rammene, selv om behovet for øking er kjent. Det er 

hele tiden en vurdering om rammene er realistiske.  

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at vedtatt budsjett i Re kommune i hovedsak er basert på behov for 

kommunale tjenester og risikoreduserende tiltak. Vi har registrert, gjennom 

budsjettdokumentet og intervju med ledelsen i Re kommune, at Re kommune har god oversikt 

over de utfordringer og risikoområder som Re kommune står overfor de kommende årene.  

 

Vi har imidlertid ikke registrert at Re kommune foretar systematiske risiko- og 

sårbarhetsanalyser i forbindelse med budsjettprosessen og vil anbefale kommune å vurdere å 

innføre dette som en del av kommunens internkontroll system.   

 

Re kommune har hatt merforbruk innenfor tre områder over tid; pleie- og omsorg, barnevern 

og teknisk. Revisor stiller spørsmål om dette er områder hvor behov for kommunale tjenester 

kunne vært bedre kartlagt, for å budsjettere ”riktigere”/mer realistisk, eventuelt i større grad 

vurdere tiltak for å dempe risikoen for merforbruk på disse områdene. 

 

4.1.3.3 Re kommunes styring av budsjettprosessen 

Budsjett- og rapporteringsrutinene som kommunen har etablert og praktiserer, vil være en 

viktig del av budsjettstyringen. Rutinene vil også inneholde ulike typer risikovurderinger, som 

er knyttet til budsjetterings- og rapportering av Re kommunes drift og investeringer. 

Kommunen behandler økonomiplan og årsbudsjettet. Årsbudsjettet er da det første året i den 

vedtatte økonomiplanen. Vi vurderer at risiko for mangelfull budsjettoverholdelse og 

risikovurdering (internkontroll) er mest relevant ved budsjettstyringen gjennom året.  

 

Rapportering  

Re kommune har følgende rutiner knyttet til periodisk rapportering, jf Økonomireglementet 

pk 8.1; 
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Følgende er hentet fra Økonomireglementet pkr 2.3.5 knyttet til virksomhetenes 

resultatansvar: 

 

 

 
 

Månedsrapportering 

Det fremgår av rutinen pkt. 8.1. over at det skal rapporteres månedlig, med unntak av januar 

og juni, og at innrapportering skjer på avtalt standardskjema.  

 

For å kunne vurdere månedsrapporteringen i Re kommune, foretok vi en kontroll av 

månedsrapportering for juli måned 2014. Vi innhentet månedsrapportene fra alle 

virksomhetenes for denne måneden og månedsrapporten samlet for Re kommune.  

 

Rapporteringsskjemaet som benyttes er et standardskjema som viser; regnskap, prognose 

årsregnskap, revidert budsjett, avvik, eventuelt korrigerende tiltak og forventet resultat/avvik 

fra budsjett. Dersom avvik fra budsjett er merforbruk, blir det markert med rødt og utløser 

”Tiltak må iverksettes for å holde budsjett”. Tekstdelen i rapporten blir fylt ut med årsak til 

avvik og tiltak som skal iverksettes for å holde rammen. Rapporteringsskjema fra 

virksomhetslederne blir kvalitetssikret av controller, samlet til en rapport Driftsregnskap – 

forventet resultat for perioden. Denne rapporten oversendes rådmannens ledergruppe hver 

måned. Rådmannen rapporterer videre til formannskapet 10 ganger i året. 

 

Rapportering til rådmannens ledergruppe 

Vi har fått opplyst at samlet månedsrapport for hele kommunen sendes til rådmannens 

ledergruppe (10 mnd. i året).  

 

Vi har innhentet referat fra to møter i rådmannens ledergruppe. Det fremgår av referatene at 

ledermøtene har hatt egne saker knyttet til økonomistyring og budsjettsituasjonen 2014.  
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Vi har fått opplyst at ledergruppen vurderer løpende om økonomiplanen er riktig, det vil si om 

rammene er riktig fordelt. Ledergruppen mener at de har god kontroll på avvik og årsaken til 

disse.  

 

I lovpålagte oppgaver, ligger det at tilbudet skal være forsvarlig. Dersom lovpålagte oppgaver 

må reduseres, tas virksomhetsleder inn til samtale i ledergruppen. Vedkommende må 

redegjøre skriftlig for hvordan reduksjonen kan gjennomføres.  

  

Vi har fått opplyst at for de tre virksomhetene, som har hatt merforbruk over tid; barnevern, 

pleie- og omsorg og teknisk, har virksomhetslederne i perioder møtt månedlig i rådmannens 

ledergruppe, for å redegjøre årsaken til merforbruket og komme med tiltak for å holde 

budsjettet/rammen for året. 

 

Tertialrapporter 

I tertialrapportene blir det gjennomført budsjettjusteringer. Prosjekter i budsjettet blir 

behandlet i særsaker. Dersom et område, som er rettighetsstyrt, over tid har merforbruk, må 

rammen endres og dette får da konsekvenser for de andre områdene, som må redusere 

tilsvarende. Revisor har innhentet to tertialrapporter, som kommunestyret har behandlet; 

budsjettrevisjon for 2. tertial 2013 og 1. tertial 2014 i møter, henholdsvis 29.10.2013 og 

19.06.2014. 

 

Budsjettrevisjon 2. tertial 2013 har en prognose for avvik/underskudd på driftsbudsjettet 

samlet for hele kommunen, med vurderinger. Det er også vist oversikt over 

tjenesteproduksjonen i virksomhetene med samlet avvik/merforbruk ordinær drift, hvor det 

foreligger beskrivelse av avviket for hver virksomhet, med innsparing, merforbruk eller at de 

holder rammen. Vedtaket i kommunestyret ble at det ikke skulle fortas budsjettendringer i 

driften for tjenesteområdene. Videre fikk rådmannen i oppdrag å iverksette tiltak for å holde 

budsjettramme, med særlig vekt på virksomhetene som varslet merforbruk og sikre at 

driftsregnskapet minimum skulle gå i balanse. Det ble vedtatt samlet reduksjon på 

investeringsutgiftene og tilsvarende reduksjon av finansieringen av disse. 

 

Budsjettrevisjon 1. tertial 2014 inneholdt prognose for avvik/underskudd på driftsbudsjettet 

for kommunen samlet. Det var også en beskrivelse for hvert område, og en generell 

oppfølging av budsjettet, hvor rådmannen har forsterket budsjettkontrollarbeidet i gruppen av 

virksomhetsledere. I egen samling ble virksomhetslederne pålagt å ha så stram drift som 

mulig og å informere alle ansatte om budsjettsituasjonen. Tillitsvalgte ble også informert i 

samme møte. Virksomhetslederne ble fram til neste møte pålagt å fremlegge forslag på 

mulige innsparingsmål for sin virksomhet, disse ble lagt til grunn i denne tertialrapporten og 

ga mulighet for at driftsbudsjettet kunne komme i balanse. Tiltakene innbar en stram drift, 

uten bortfall av tjenester. Kommunestyret tok saken til orientering og det skulle ikke foretas 

budsjettendringer i driften på tjenesteområdene. Rådmannen fikk i oppdrag å iverksette tiltak 

for å holde budsjettrammene, særlig mot virksomheter som varslet merforbruk, samt videre 

sikre at driftsregnskapet for kommunen skulle gå i balanse. Det ble gjennomført 

budsjettendringer vedrørende driften på; skatteanslag, rammetilskudd, kalkulatoriske renter, 

renteutgifter, avdragsutgifter og reservene til uforutsett. I tillegg ble det vedtatt økte 

investeringsutgifter og tilsvarende endring i finansiering av disse.      

 

Vi har mottatt to saker vedrørende merforbruket på de tre områdene, som kommunestyret har 

behandlet;  
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 Kommunestyresak 108/13 Vurdering av tiltak for å bringe virksomheter som over tid 

har hatt merforbruk i balanse 

 Kommunestyresak 048/14 Virksomheter som har hatt merforbruk over tid – 

oppfølging av tiltak 

 

Sakene belyser merforbruket over tid, årsaken, rådmannens tiltaksplan og kommunestyrets 

vedtak. I det siste vedtaket skal rådmannen vurdere behovet for endrede rammer for disse 

virksomhetene i økonomiplanarbeidet for 2015 – 2018, inkludert budsjettforslaget for 2015.   

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at budsjettprosessen i Re kommune følges opp med styring av kommunens 

drift gjennom året. Budsjett- og rapporteringsrutiner som Re kommune har etablert, vurderes 

å være en viktig del av budsjettstyringen. Styringen gjennom året skjer gjennom 

virksomhetenes månedsrapportering og rapportering til rådmannens ledergruppe. 

Virksomhetene skal rapportere på avvik i forhold til budsjett. Dersom avvik fra budsjett er 

merforbruk, skal årsak til avvik beskrives og tiltak som skal iverksettes for å holde rammen. 

Kontrollert månedsrapportering vurderes å være i tråd med Re kommunes økonomireglement, 

pkt. 8.1. 

 

Vi vurderer at rådmannens ledergruppe følger opp økonomistyringen gjennom året.  

Det rapporteres på avvik på rammeområdene/virksomhetene, som rapporteres videre til 

politisk organ, gjennom tertialrapporteringer. Re kommune har imidlertid ikke fremmet 

politisk sak om budsjettendringer på rammeområder med merforbruk i 2013 eller 1. tertial 

2014. Revisor anbefaler at det vurderes å fremme forslag om budsjettendring ved behov for 

endringer på rammeområdene, i tråd med kommuneloven § 47, pkt. 3 og COSO-modellens 

tankegang om styring av kommunens drift gjennom året.  

 

4.1.4 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1 

Hvilke risikovurderinger i budsjettstyringen gjøres av kommunen 

og hvordan styres risiko? 
 

Revisors hovedinntrykk er at Re kommune har tilrettelagt gode rutiner for budsjettprosessen, 

gjennom et godt fundament i økonomireglementet. Videre vurderer vi at Re kommune i 

hovedsak har tilrettelagt budsjettprosessen i tråd med Coso-modellens tankegang om 

budsjettprosessen. 

 

Re kommune har utarbeidet og vedtatt strategiske styringsdokumenter, som overordnede mål 

og strategier. Videre har vi registrert at Re kommune har etablert mål på virksomhetsnivå, 

som defineres som risikostyringselementer i kommunale prosesser.  Målsettingen på 

virksomhetsnivå er nedfelt med tiltak og målene skal evalueres ved årets slutt. Målene bygger 

på kommunens overordnede mål og strategier.  

 

Revisor vurderer at vedtatt budsjett i Re kommune i hovedsak er basert på behov for 

kommunale tjenester og risikoreduserende tiltak. Vi har registrert at Re kommune har god 

oversikt over de utfordringer og risikoområder som Re kommune står overfor de kommende 

årene. Vi har imidlertid registrert at Re kommune har hatt merforbruk innenfor tre områder 

over tid; pleie- og omsorg, barnevern og teknisk. Revisor stiller spørsmål om dette er områder 

hvor behov for kommunale tjenester kunne vært bedre kartlagt, for å budsjettere 

”riktigere”/mer realistisk, eventuelt i større grad vurdert tiltak for å dempe risikoen for 
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merforbruk på disse områdene. Vi vil derfor anbefale at Re kommune vurderer å foreta 

systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med budsjettprosessen. 

 

Revisor vurderer at budsjettprosessen i Re kommune følges opp med styring av kommunens 

drift gjennom året. Budsjett- og rapporteringsrutiner som Re kommune har etablert, vurderes 

å være en viktig del av budsjettstyringen. Styringen gjennom året skjer gjennom 

virksomhetenes månedsrapportering og rapportering til rådmannens ledergruppe. 

Virksomhetene skal rapportere på avvik i forhold til budsjett. Dersom avvik fra budsjett er 

merforbruk, skal årsak til avvik beskrives og tiltak som skal iverksettes for å holde rammen. 

 

Vi vurderer at rådmannens ledergruppe følger opp økonomistyringen gjennom året.  

Det rapporteres på avvik på rammeområdene/virksomhetene, som rapporteres videre til 

politisk organ, gjennom tertialrapporteringer. Re kommune har imidlertid ikke fremmet 

politisk sak om budsjettendringer på rammeområder med merforbruk i 2013 eller 1. tertial 

2014. Revisor anbefaler at det vurderes å fremme forslag om budsjettendring ved behov for 

endringer på rammeområdene, i tråd med kommuneloven § 47, pkt. 3 og COSO-modellens 

tankegang om styring av kommunens drift gjennom året.  

 

Revisor registrerer at Re kommune følger opp prosjekter løpende og regulerer budsjettet ved 

behov. Årlig rapporteres det som vedlegg til årsregnskapet en oversikt over 

investeringsprosjekter som viser kostnader brukt på det enkelte prosjekt.  

 

4.2 Problemstilling 2: Hvilke tiltak er tilrettelagt for å 

dempe risiko for brudd på regelverk for offentlige 

anskaffelser, innen drift og investering?  
 

4.2.1 Revisjonskriterier 

Under denne problemstillingen brukes Difi (Direktorat for forvaltning og IKT) sin veileder 

for internkontroll i offentlige anskaffelser som revisjonskriterium. Denne veilederen er 

utarbeidet for å gi offentlige virksomheter en metodikk og et verktøy til å implementere god 

internkontroll innenfor anskaffelsesområdet.  

 

Difi har bygget opp et rammeverk og en metodikk innenfor anskaffelsesområdet. Dette 

rammeverket er basert på 9 dimensjoner som alle henger sammen og er essensielle elementer 

for å få til ”Det gode innkjøp”, jf figur under. 
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Difis anskaffelsesmodell har en visjon om at man gjennom modellen har med de dimensjoner 

som bidrar til at ”Det gode innkjøp” gjennomføres. Det gode innkjøp innebærer at man 

hensyntar lov og forskrift om offentlige anskaffelser, offentlighetslova, andre aktuelle lover 

og de forventninger som legges på offentlige virksomheter i forhold til å sikre effektiv 

utnyttelse av offentlige midler. Fra denne modellen brukes organisasjon og ledelse, policy og 

strategi, kompetanse og mennesket og måling, rapportering og resultater som 

revisjonskriterier for denne problemstillingen.  

 

Organisasjon og ledelse 

Organisasjon og ledelse legger føringer for organisering og plassering av innkjøpsfunksjonen, 

og ikke minst at ansvaret for anskaffelsesfunksjonen er tydelig plassert i virksomheten. 

Videre legges en klar og tydelig fullmaktsstruktur og klare rapporteringslinjer.  En god 

organisering gir et godt samsvar mellom ansvar, myndighet og ressurser.  

 

Policy og strategi 

Overordnede målsettinger i form av anskaffelsesstrategi og policies for anskaffelsesområdet 

staker ut retningen og definerer overordnete mål. En god strategi vil ivareta en viss 

internkontroll på anskaffelsesområdet, samt ivareta både strategiske og driftsrelaterte 

elementer i tillegg til pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler.  

 

Mennesker og kompetanse 

Det er viktig at virksomhetene har utarbeidet en kompetansemodell for anskaffelsesområdet 

som synliggjør hvilken kompetanse som er nødvendig å inneha innenfor de ulike 

stillingskategorier som berører anskaffelsesområdet, det være seg bestiller, leder med 

budsjettfullmakt, innkjøper, innkjøpssjef mv. Virksomheten bør kjenne til hvilken 

kompetanse den innehar (kan oppnås gjennom en kompetansekartlegging), samt planlegge 

hvordan virksomheten skal komme til ønsket kompetansenivå.  

 

Måling og rapportering av resultat 

Etablering av konkrete mål og måleparametre innebærer utvikling og oppfølging av 

måleparametre for å sikre effektivitet i anskaffelsesfunksjonen og anskaffelsesprosessene. 

Måling er i seg selv en form for internkontroll. 

 

4.2.2 Fakta med vurderinger 

 

Organisasjon og ledelse 

 

Fakta 

Anskaffelsesfunksjonen i Re kommune er desentralisert. Dette innebærer at hver virksomhet 

har ansvar for å foreta anskaffelser innenfor sine områder, basert på behov og budsjettmessig 

dekning. Det er virksomheten som definerer behov for anskaffelsen gjennom sin 

fagkompetanse. Økonomiavdelingen kan bistå med rådgivning i selve anskaffelsesprosessen, 

mens virksomhetene selv definerer de faglige behovene og kvalitetskravene i anskaffelsen. 

Kommunen sentralt har en controller som opptrer som innkjøpsansvarlig. 
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Retningslinjer for innkjøp og anskaffelser i Re kommune inneholder ikke, og henviser heller 

ikke til, en fullmaktsoversikt med beløpsgrenser. Vår kartlegging blant virksomhetsledere i 

kommunen viser at 67 % mener at “det er utarbeidet klare retningslinjer for hvem som kan 

foreta anskaffelser i Re kommune og hvilke beløpsgrenser som gjelder”, mens 17 % er uenig 

eller helt uenig i dette, mens de resterende 17 % stiller seg nøytrale til påstanden. Alle 

virksomhetsledere oppgir at de har oversikt over hvor mange som i deres virksomhet har 

fullmakt til å foreta innkjøp. Av disse oppgir 28 % at fullmakten er delegert skriftlig, og 45 % 

oppgir at det følger beløpsgrense med fullmakten. 

 

Ansvaret for kontroll og oppfølging av hvorvidt innkjøp er gjort etter gjeldende reglement er 

ikke definert.  

 

Revisors vurdering 

En desentralisert innkjøpsfunksjon hvor de som er ute på virksomhetene har ansvar for 

anskaffelser, kan være en hensiktsmessig måte å organisere innkjøpene på. De som er 

nærmest, er de som best kan gjøre gode vurderinger på hva som er nødvendig i den 

virksomheten de er satt til å styre. Dette forutsetter at kommunen kan drive tilstrekkelig 

egenkontroll og at hver medarbeider har kompetanse innen internt og eksternt regelverk.  

Vår spørreundersøkelse viser at det er en viss usikkerhet knyttet til om fullmakter er delegert 

skriftlig. Dette er ikke i tråd med veileder fra Difi. Det kan føre til uklarhet om hvem som kan 

påføre kommunen økonomiske forpliktelser ved å bestille varer, og hvilke plikter og 

begrensninger som følger med fullmakten.  

 

Policy og strategi 

 

Fakta 

Re kommune har et eget reglement, ”Retningslinjer for innkjøp og anskaffelser i Re 

kommune”, heretter benevnt som Innkjøpsreglement. Reglementet er bygget opp slik 

1. Anskaffelser 

2. Etikk 

3. Målgruppe 

4. Organisasjon 

5. Innkjøpsstrategi 

6. Innkjøpsfunksjonens oppgaver og roller 

7. Prinsipper for anskaffelsesprosessen 

8. Gjennomføring av åpne anbudskonkurranser 

 Anskaffelser under kr 100 000 eks mva 

 Anskaffelser mellom kr 100 000 – 500 000 eks mva 

 Anskaffelser mellom kr 500 000 – 1600 000 eks mva 

 Anskaffelser over kr 1 600 000 eks mva.  

 

Dokumentet er datert 1.6.2012.  

 

Under anskaffelser er kjøp definert og skal følge lov og forskrift om offentlig anskaffelser. I 

tillegg skal det følge kommunes egne interne reglementer. Reglementet sier at man skal følge 

etiske prinsipper som gjør at integritet og troverdighet ikke kan trekkes i tvil.  

Innkjøpsstrategien er basert på at de skal ha helhetlig perspektiv på anskaffelsen. Under punkt 

6 er innkjøpsfunksjonens oppgaver og roller definert. Punkt 7 i reglementet angir flere 

prinsipper for hvordan anskaffelsesprosessen skal være, blant annet fri konkurranse, 
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definering av behov, krav til etikk fra leverandør, meddelelse til de leverandørene som ikke 

nådde opp.  

 

Til slutt er det beskrevet hvordan en åpen anbudskonkurranse skal gjennomføres. Her står det 

”Innkjøpsansvarlig skal henvende seg til minst tre potensielle tilbydere med likelydende 

skriftlig tilbudsforespørsel og nødvendige vedlegg”. Dette er en beskrivelse som ikke passer 

til prosedyren åpen anbudskonkurranse, men begrenset anbudskonkurranse. Forskriften 

beskriver prosedyrene i § 4-2. 

Kommunen ønsker at anskaffelser under 100 000 kroner skal dokumenteres, og angir en liste 

over andre opplysninger som skal dokumenteres i forbindelse med anskaffelsene. Det 

fremkommer ikke av retningslinjer hvor det skal arkiveres.  

 

Økonomireglementet for Re kommune skiller mellom rollene attestant og anviser. 

Reglementet for attestasjon eller anvisning inneholder ikke punkter for internkontroll 

vedrørende offentlig anskaffelser. Reglementet sier ingenting om offentlig anskaffelser. 

Kommunen har et byggereglement som ikke inneholder bestemmelser om offentlig 

anskaffelser.  

 

Revisors vurdering 

Innkjøpsreglementet tar for seg flere forhold knyttet til anskaffelser/innkjøp. Forutsatt at de 

som foretar innkjøp har tilgang til dokumentet, og etterlever det som står der, vil det styrende 

dokumentet etter revisors vurdering bidra til at brudd fra lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser helt eller delvis unngås.  

 

Styringsdokumentene omtaler miljø- og samfunnsansvar særskilt, mens korrupsjon og 

misligheter er ikke er nevnt i reglementet. Veilederen anbefaler å utarbeide prosedyre for 

økonomiske misligheter og korrupsjon, som inkluderes i retningslinjer for innkjøp.  

 

Difi anbefaler at alt vedrørende innkjøp og anskaffelser er definert i ett reglement. At 

økonomireglement eller byggereglement ikke inneholder noe om offentlig anskaffelser, men i 

et eget reglement, er således i tråd med veilederen.  

 

Mennesker og kompetanse 

 

Fakta 

Kommunen har ikke foretatt en kompetansekartlegging av hvor mange som har deltatt på kurs 

vedrørende offentlig anskaffelser. Vår spørreundersøkelse til virksomhetsledere viser at 25 % 

av de spurte har deltatt på kurs om offentlige anskaffelser mens 75 % har ikke deltatt. 83 % 

svarer at de ikke har fått tilbud om å delta på kurs om offentlig anskaffelser det siste året. 

Conrtroller sier det er frivillig å dra på kurs.  

 

67 % svarer at de er helt enig eller delvis enige i at “Jeg og min avdeling har tilstrekkelig 

kompetanse innen anskaffelsesområdet”, og 75 % svarer at de har “God kjennskap til 

innholdet i Innkjøpsreglement for Re kommune”. Øvrige er nøytrale eller uenige i disse 

påstandene. 83 % svarer at de har tilgang på støtte fra controller eller andre ressurser på 

spørsmål om regelverk for innkjøp. Resterende svarer nøytralt.  

 

Re kommune er medlem av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid). Formålet med 

VOIS er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for 

innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og 
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innkjøpssammenslutninger. VOIS har avtaler som medlemmene kan delta på innen de fleste 

områdene i kommunens virksomheter. Kontormøbler, IT-utstyr, bøker, energi, forsikring, 

medisinsk utstyr, tjenestebiler og en rekke andre områder blir dekket av VOIS.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at Re kommune ikke har bygget opp tilstrekkelig innkjøpskompetanse. 

Controlleren, som har hovedansvar for å yte veiledning til de som gjør innkjøp, har denne 

oppgaven i tillegg til andre arbeidsoppgaver. I en kommune, som gjør årlige innkjøp for over 

100 mill. kroner, er det risiko når få personer har kompetanse innen området. Revisor 

vurderer at kommunen burde satt seg tydeligere mål om hvilken grunnleggende kompetanse 

virksomhetsledere og andre med ansvar for innkjøp burde ha med tanke på regelverk om 

offentlige anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet VOIS er med på å sikre kommunen mot 

lovbrudd mot offentlige anskaffelser både når det gjelder inngåelse av rammeavtaler og 

kompetanse. I tillegg spares kommunen for kostnader siden rammeavtalene oppnår fordeler 

som Re kommune ikke ville oppnådd selv.  

 

Måling og rapportering av resultat 

 

Fakta 

Re kommune har ikke internt system som sikrer at anskaffelser følger regelverket for offentlig 

anskaffelser. Controller ser på leverandørstatistikk og ser om virksomheter bruker VOIS-

avtalene, men ut over dette er det ingen som kontrollerer om internt og eksternt reglement 

følges.  

 

Revisors vurdering 

Re kommune bør vurdere om det skal etableres rutiner for å se om regelverk om offentlig 

anskaffelser blir fulgt. Virksomheten bør ha definert kompetansebehov innenfor internkontroll 

og anskaffelser, samt etablert opplæringstiltak. 

 

4.2.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2 

Hvilke tiltak er tilrettelagt for å dempe risiko for brudd på regelverk for offentlige 

anskaffelser, innen drift og investering? 

 

Revisors helhetsinntrykk er at Re kommune har et godt fundament i form av et 

innkjøpsreglement som beskriver anskaffelsesprosessen på en ryddig måte. Re kommune har 

interne regelverk og VOIS-samarbeid for å begrense brudd på offentlig anskaffelser.  

 

Revisor vurderer at innkjøpsreglementet kan styrkes med ytterligere punkter rundt roller, 

ansvar, fullmaktsstrukturer og kontrollmiljø. Videre kan kompetanse styrkes for alle som har 

ansvar for innkjøp. Spørreundersøkelsen viser at få har gått på kurs innen området og dette 

utgjør høy risiko for brudd på regelverk om offentlig anskaffelse. 
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4.3 Problemstilling 3: I hvilken grad overholder Re 

kommune eget og nasjonalt regelverk for offentlige 

anskaffelser? 
 

Hovedmålet med denne problemstillingen er å finne ut om Re kommune overholder 

regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen har avgrenset undersøkelsen ved å se på 

kjøp i perioden 2012 og 2014.  Revisor har tatt utgangspunkt i følgende spørsmål for å belyse 

om Re kommune etterlever regelverket om offentlig anskaffelser:  

 

 Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser? 

 Er konkurranse kunngjort i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser? 

 Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser? 

 Er protokollføring i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser? 

 

4.3.1 Revisjonskriterier 

Alle anskaffelser skal være gjennomført i tråd med lov (LOA) og forskrift (FOA) for 

offentlige anskaffelser og internt regelverk. Loven skal bidra til økt verdiskapning i 

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

forretningsmessighet og likebehandling. Anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert 

på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet 

og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver skal ikke dele opp 

en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at lovbestemmelser kommer til anvendelse. Re 

kommune har et innkjøpsreglement. Reglementet omhandler også anskaffelser under 100 000 

kroner og er datert 1.6.12. Utdrag fra regelverket om offentlige anskaffelser ligger under 

vedlegg 3. 
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4.3.2 Valg av metode 

Med utgangspunkt i liste over leverandører, er leveranser under 100 000, mellom 100 000 og 

500 000, over kr 500 000, samt leveranser over EØS-terskelverdier, valgt ut for kontroll. Vi 

har valgt ut til sammen 14 bilag i flere virksomheter slik at så stor del av kommunen ble 

dekket.  

 

* Beløp * Samlet

utvalgt fakturert

Type anskaffelse Ansvar faktura 2012-2014

Vikarbyrå 2260 Brekkåsen barnehage 66 301           2 772 663   

Opphold bofelleskap 2520 Barnevern 174 220         2 566 943   

Personlig assistanse 3415 Tiltak for funksjonsh 328 747         5 206 585   

Kart oppmåling 4100 Areal og byggesazktj. 314 847         1 499 891   

Mat 2170 Revetal ungd.skole 15 480           616 178       

Produksjon bok "Slaget på Re" 2315 Lokalhistorie 89 500           143 200       

Advokattjenester 2520 Barnevern 105 000         758 935       

Psykologtjenester 2520 Barnevern 159 141         269 200       

Tømming av tanker 4427 Slam 51 255           770 761       

Datautstyr 1200 Stabstjenester 30 966           421 208       

Kjøp av smartboard. 2120 Ramnes skole 101 243         140 432        
 

 

 * Samlet

fakturert

Type anskaffelse Investeringsprosjekt 2013-2014

Entreprenør Omsorgsbygg 251 921 620   

Konsulent Omsorgsbygg 1 908 452       

Entreprenør Vann/avløp Revetal sentrum 3 037 638        
 

*Tallene er inklusiv mva.  

 

I forbindelsen med disse anskaffelsene har revisor bedt om følgende dokumentasjon: 

 Tilbudsinvitasjon/ konkurransegrunnlag 

 Informasjon om hvem som har utformet konkurransegrunnlaget eller på andre måter 

bidratt til å spesifisere konkurransen 

 Leverandørenes tilbud 

 Evalueringsskjema med dokumenterte underliggende vurderinger på leverandørenes 

“score” 

 Meddelelse om tildeling av kontrakt (til samtlige tilbydere) 

 Anskaffelsesprotokoll 

 Kontrakt med leverandøren 
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4.3.3 Kontroll av anskaffelser  

 

4.3.3.1 Vikarbyrå barnehage 

 

Fakta 

En barnehage har brukt et vikarbyrå for leie av arbeidskraft. Barnehagen har mellom 2012 og  

1.sept 2014 blitt fakturert for over 2,7 mill kroner av samme vikarbyrå. De fleste fakturaene er 

på under 100 000 kr. Barnehagen sier at rammeavtale/innkjøpsavtale har vært tema flere 

ganger. Spørsmålet er om det er en enkelt bestilling, totalinnkjøp i hver barnehage, i for alle 

barnehager i Re, eller totalt i Re kommune. Barnehagen har fått forståelse for at det er hver 

enkelt bestilling som gjelder og at de forholder seg til dette.  

 

I følge forskrift om offentlig anskaffelser §2-3 11. ledd skal kontraktsverdien beregnes som 

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

av de tolv foregående månedene eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende 

kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av 

regnskapsåret dersom dette er lengre enn 12 måneder. 

 

Revisor har ikke mottatt dokumenter som viser at det er holdt konkurranse for denne 

anskaffelsen. 

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsens verdi må beregnes ut fra en samlet verdi over ett år. Det er klart at barnehagen 

har anskaffelser som overstiger 500 000 kr i året. Revisor vurderer at dette ikke er i tråd med 

forskriftens §2-3 11. ledd. Her angis det at dersom den samlede verdien av en kontrakt over 

12 mnd frem eller tilbake i tid er mer enn kr 500 000 eksklusiv mva, skal anskaffelsen lyses ut 

på Doffin. Ifølge forskriftens vedlegg 6 er rekruttering av personell en uprioritert tjeneste, 

som gjør at forskriftens del I og del II skal anvendes.  

 

Konklusjon 

Anskaffelsen er ikke gjennomført i henholdt til regelverk for offentlig anskaffelser. Det er 

gjennomført direkte anskaffelse uten konkurranse. Anskaffelsen bryter også med kommunens 

innkjøpsreglement.  

 

4.3.3.2 Opphold bofellesskap 

 

Fakta 

Fra 2012 til 1. sept 2014 har en leverandør av opphold bofellesskap/institusjoner fakturert 2,5 

mill kroner til Re kommune for ansvar 2520 Barnevern. Ved behov for institusjonsplass, 

søker Re kommune Bufetat som finner plass til barnet. Enkeltkjøp av institusjonsplasser til 

barn er ikke kunngjøringspliktig. Dette fastslo KOFA i sak 2010/364 i forbindelse med en 

klage på Bufetat enkeltkjøp av institusjonsplasser til barn. Kjøpene var ikke omfattet av 

forskrift fordi avtaler har helt spesielle særtrekk. Formålet er å finne det beste for det enkelte 

barnet som plasseres. Dette er overordnet økonomisk interesse. Avgjørelsen innebærer at 

Bufetat ikke skal kunngjøre anskaffelser av enkeltplasser til barn siden dette vil være omfattet 

av unntaket for offentlig myndighetsutøvelse etter forskriftens § 1-3, (2) k.  Dersom en 

offentlig oppdragsgiver skal inngå rammeavtale om institusjonsplassering av barn, vil man 

måtte kunngjøre en konkurranse. En rammeavtale vil inneholde generelle vilkår for senere 

avrop.  
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Ifølge opplysninger fra Re kommune, er det Bufetat som sørger for plasser til barn. Re 

kommune må ta det de blir tilbudt av Bufetat. Barnevernsloven § 2-3 sier at barne-, ungdoms- 

og familieetaten (Bufetat) skal, etter anmodning fra kommunen, bistå barneverntjenesten i 

kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet.  

 

Revisors vurdering 

Re kommune har ikke mulighet til å arrangere konkurranse for opphold i bofellesskap da dette 

er Bufetats ansvar. Dersom det er snakk om kjøp av enkeltplasser, gjelder heller ikke forskrift 

om offentlig anskaffelser.  

 

Konklusjon 

Kommunen kan ikke arrangere konkurranse for området med mindre det er snakk om 

rammeavtale. Re kommune har ikke inngått rammeavtale for dette området.  

 

4.3.3.3 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

 

Fakta 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) omfattes av begrepet ”praktisk bistand” i lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8. BPA skiller seg ut fra de øvrige tjenestene ved 

at brukerne har egne, faste assistenter som de har arbeidslederansvar for. Innenfor de 

rammene kommunens vedtak om bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvilke 

oppgaver assistenten skal utføre, samt hvor og til hvilke tider oppgavene skal utføres. 

Brukeren har en mer aktiv rolle i organisering og innholdet av tjenestene, i tråd med sine 

behov. 

 

For helse- og sosialtjenester kan BPA være organisert som en tjenestekonsesjon. 

Kommunene kan inngå avtaler med flere leverandører som kan tilby assistanse til brukere. 

Det må foretas en konkret vurdering av de ulike ordningene for å vurdere om disse er 

tjenestekonsesjoner eller kontrakter som må inngås etter regelverket om offentlige 

anskaffelser. Hvis det er opp til brukerne å velge hvem av leverandørene de vil ha som 

assistent (fritt brukervalg) og det ikke er garantert noe minstevolum, har leverandøren risiko 

for etterspørselen. Dette trekker i retning av at dette er en tjenestekonsesjon. Dersom man 

betrakter dette som tjenestekonsesjon, gjelder ikke forskrift om offentlig anskaffelse jf § 1-3 

(2) j. 
4
 

Det finnes tre arbeidsgivermodeller for BPA. Kommunen, private selskap eller brukeren selv 

kan være arbeidsgiver. I følge opplysninger fra Re kommune er det brukeren selv som avtaler 

med selskapet som tilbyr BPA, mens Re kommune betaler. Annen dokumentasjon viser at Re 

kommune er i kontakt med leverandøren av BPA om å avvikle egenutviklet kontrakt. Det 

vurderes å erstatte denne med NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA. Mellom 

2012 og 1. sept 2014 er det fakturert over 5 mill kroner til selskapet som tilbyr BPA.  

 

Revisors vurdering 

Det er en juridisk vurdering hvorvidt BPA faller inn under tjenestekonsesjon og dermed ikke 

en offentlig anskaffelse, eller om reglene om offentlige anskaffelse skal brukes.  

 

 

 

                                                 
4
 Fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester, Utredning fra oppdrag fra Kommunenes sentralforbund (KS), 

utarbeidet av KLUGE Advokatfirma DA.  
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Konklusjon 

Re kommune må sørge for at de er innenfor lovverket, enten om de faller under 

tjenestekonsesjon eller ikke. Dersom ordningen faller inn under tjenestekonsesjon gjelder ikke 

forskrift om offentlig anskaffelse. Dersom ordningen ikke faller inn under tjenestekonsesjon, 

er dette en uprioritert tjeneste og må følge forskriftens del I og II.  

 

 

4.3.3.4 Kart og oppmåling 

 

Fakta 

Re kommune har invitert til en konkurranse på Doffin der man skulle inngå en rammeavtale 

for kart og oppmålingstjenester. Tildelingskriteriet er pris.  Anskaffelsesprosedyren var åpen 

anbudskonkurranse. FOA stiller i § 3-2 krav til protokoll for anskaffelser over 100 000 kr. 

Revisor er ikke forelagt protokoll for denne anskaffelsen. Tilbyderne skulle fylle ut et skjema 

med forskjellige priser på administrasjon og ulike typer målinger. Evaluering av dette er ikke 

dokumentert. Kontrollert faktura er på kr 314 8747. Det er fakturert kr 1 499 891 fra 2012 til 

1. september 2014.  

 

Revisors vurdering 

Det er holdt konkurranse etter gjeldende regler, men evaluering og protokoll som 

dokumentasjon foreligger ikke. Revisor vurderer at anskaffelsen tilfredsstiller krav til 

konkurranse. Kravet til forutberegnelighet er ivaretatt gjennom kriterier opplistet i 

tilbudsinvitasjonen. Revisor vurderer at dokumentering av evalueringen av tilbudene ville 

styrket gjennomsiktigheten og etterprøvbarheten i denne anskaffelsen. En protokoll for 

anskaffelse skulle vært fylt ut.  

 

Konklusjon 

Anskaffelsen er gjennomført med konkurranse, men etterprøvbarheten ville vært styrket 

dersom anskaffelsen hadde vært dokumentert med protokoll og evaluering.  

 

4.3.3.5 Mat til skole 

 

Fakta 

En skole i Re kommune har handlet for over kr 600 000 mellom 2012 og 1. september 2014 i 

en butikk. I følge notat fra økonomisjef har det vært interne diskusjoner om hvordan de skal 

løse anskaffelser av denne typen. De har forespurt VOIS om det kan inngås avtale om dette. 

Ifølge Re kommune har vurderingen vært at avtaleområdet vurderes som uegnet for avtale. 

Årsaken til dette er at frakt vil øke både kostnad og tidsbruk. Derfor har konklusjonen blitt at 

skoler/SFO og barnehager kjøper i deres nærbutikk.  

 

Revisors vurdering 

Revisor ser problemstillingen rundt frakt og at så lenge enhetene handler i nærmeste 

nærbutikk, vil de fleste butikkene bli brukt. Det er likevel ikke unntak i forskriften om at man 

kan la være å ha konkurranse selv om alle nærbutikker blir brukt. Et alternativ kan være en 

avtale med butikkjede som åpner for å bruke andre butikker der dette er hensiktsmessig.  

 

Konklusjon 

Etter reglene er dette en anskaffelse hvor det skal arrangeres konkurranse. Regelverk om 

offentlig anskaffelser er ikke fulgt i forbindelse med denne anskaffelsen.  
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4.3.3.6 Produksjon bok ”Slaget på Re” 

 

Fakta 

Re kommune har innhentet priser fra tre forlag i Vestfold og ett forlag fra vestlandet. 

Kommunen ba om priser etter angitte kriterier om kvalitet og antall sider. Re kommune 

kontakter de som er gitt lavest pris. Deretter fulgte det en dialog om ulike tilleggstjenester 

som Re kommune og tilbyder ble enige om. Den endelige prisen avviker fra det opprinnelige 

tilbudet. Det foreligger en del e-poster som til slutt ender opp i en avtale mellom Re 

kommune og de som er ansvarlig for produksjon. Det ble produsert 3000 bøker. Re kommune 

ba om pris for 1000 bøker og 1500 bøker på henholdsvis 100 og 150 sider. Re kommune 

oppgir ikke hvilken type konkurranseform som er valgt.  

 

Revisors vurdering 

Ut fra beskrivelsen fra Re kommune er det ikke snakk om åpen anbudskonkurranse når 4 

forlag er kontaktet for å gi tilbud. Begrenset anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre 

som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke 

tillater forhandling. I dokumentasjonen som Re kommune har gitt oss er det snakk om videre 

dialog/forhandling. Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre som er lovlig 

etter forskriftens del II hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere 

leverandører. I forskriften § 3-1 (4) heter det følgende; Konkurranser skal gjennomføres på en 

måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli 

kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. 

Revisor er ikke forelagt dokumentasjon på at alle forlagene har fått mulighet til å gi et tilbud 

med de nye vilkårene som det valgte forlaget som vant anbudskonkurransen til slutt fikk. 

Revisors oppfating er at vilkårene fra konkurransen til den endelige avtalen er endret. Her 

stiller forskriften krav til at alle tilbydere skal likebehandles og gis mulighet til å gi pris på 

disse vilkårene.  

 

Revisor anser at det er holdt en konkurranse der man gikk videre i en dialog med den som 

hadde lavest anbud innenfor de angitte spesifikasjonene som kommunen ba om. Dialogen 

angir en del ytterligere tjenester som kommunen og tilbyder blir enige om. Omfanget for 

anskaffelsen var kr 143 200 eksklusiv mva.  

 

Konklusjon 

Det er holdt konkurranse mellom ulike tilbydere men prosessen er ikke gjennomført etter 

forskriften. Uavhengig av hvilken konkurranseform som er valgt, er ikke forskrift om 

offentlig anskaffelser fulgt. Det er blant annet brudd på prinsippet om likebehandling der en 

tilbyder har fått levere tilbud på andre vilkår enn det som opprinnelig ble forespurt uten at de 

andre tilbyderne fikk mulighet til å gi pris på de nye vilkårene. Forlagene som ikke ble valgt, 

har ikke fått anledning til å gi tilbud på de endelige vilkårene.  

 

4.3.3.7 Advokattjenester barnevern 

 

Fakta 

En advokat fakturerte Re kommune med kr 105 000 for advokattjenester. Mellom 2012 og 1. 

september 2014 har advokatfirmaet fakturert kr 758 935 til barneverntjenesten i Re kommune. 

Det er ikke holdt konkurranse for denne anskaffelsen. Re kommune forklarer dette med at 

dette er en advokat de har brukt i mange år, også fra tiden før sammenslåingen av Våle og 

Ramnes kommune. Advokatfirmaet har ifølge Re kommune opparbeidet god kompetanse 

innenfor barnevernsområdet og prioriterer Re kommunes oppdrag på kort varsel.  
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Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at anskaffelser av denne typen må tilfredsstille krav til konkurranse. 

Juridiske tjenester er en uprioritert tjeneste (jf FOA vedlegg 6). Forskriftens del I og del II 

skal benyttes jf FOA § 2- 1, 5. ledd.  

 

Konklusjon 

Regelverket for offentlig anskaffelse er ikke fulgt for denne anskaffelsen. Det er ikke holdt 

konkurranse og det er ikke ført protokoll. Det at kommunen har hatt et tett samarbeid i mange 

år, er ikke relevant grunn til å la være å følge regelverk om offentlig anskaffelser.  

 

4.3.3.8 Psykologtjenester barnevern 

 

Fakta 

Flere psykologer er forespurt for dette oppdraget. De første psykologene hadde ikke ledig 

kapasitet innen rimelig tid. Den som fikk oppdraget hadde mulighet til å ta oppdaget i løpet av 

noen uker. De andre psykologene hadde flere måneders ventetid. Det foreligger ingen 

dokumentasjon eller protokoll for denne anskaffelsen. Kontrollert faktura var på kr 159 141, 

mens psykologen har fakturert kommunen for kr 269 200 kr mellom 2012 og 1. september 

2014 til barnevern.  

 

Revisors vurdering 

Revisor anser at protokoll for anskaffelse bør fylles ut der man redegjør for de valg man 

foretar. I utgangspunktet skal konkurranse avholdes, så langt det er mulig. 

 

Konklusjon 

Revisor anser at regelverk om offentlig anskaffelser ikke er fulgt for protokollføring, jf. FOA 

§ 3-2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen.  Det er holdt en type konkurranse der ledig kapasitet har vært 

tildelingskriterium.  

 

4.3.3.9 Tømming av tanker 

Fakta 

Revisor har fått opplyst at det foreligger en rammeavtale, men denne har gått ut på dato. Ny 

konkurranse for rammeavtaler skulle vært gjennomført. Denne anskaffelsen er en direkte 

anskaffelse fra en leverandør hvor man tidligere hadde en rammeavtale. Kontrollert faktura 

var på kr 51 255, mens det er fakturert for kr 770 761 mellom 2012 og 1. september 2014 av 

denne leverandøren.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen av tømming av tanker er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. 

Revisor vurderer at forskriftens del I og II, samt innkjøpsreglementet skulle vært fulgt i denne 

anskaffelsen.  

 

Konklusjon 

Regelverk om offentlig anskaffelse er ikke fulgt for denne anskaffelsen. Konkurranse er ikke 

holdt og det mangler protokoll for anskaffelse.  
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4.3.3.10 Datautstyr 

 

Fakta 

Re kommune har via VOIS avtale med tre leverandører av IKT-utstyr. Anskaffelsen er gjort 

med en av disse tre leverandørene. Re kommune sier de har sjekket pris på nettsidene for 

disse leverandørene, men at prosessen ikke er dokumentert.  

 

Revisors vurdering 

Revisor anser at rammeavtalen er brukt, men at det mangler dokumentasjon for hvorfor den 

ene leverandøren er valgt foran de to andre leverandørene i rammeavtalen. Anskaffelsen var 

under 100 000 eksklusiv mva. Dette medfører at man ikke er forpliktet til å føre protokoll 

etter forskriften. Re kommunes eget innkjøpsreglement sier at man bør skrive protokoll, men 

dette er revisor ikke forelagt. Denne anskaffelsen er på kr 24 773 eksklusiv mva. For 

anskaffelser rundt kr 5000 sier det interne reglementet at det er tilstrekkelig å sjekke priser på 

nett.  

 

Konklusjon 

Revisor vurderer at prosessen ikke er dokumentert og at det burde vært skrevet protokoll slik 

innkjøpsreglementet tilsier.  

 

4.3.3.11 Kjøp av smartboard 

 

Fakta 

Re kommune ga IKT-avdelingen et oppdrag å gjennomføre innkjøp av smartboard. Vilkåret 

var lik teknisk modell/standard som alle andre smartboard ved skolene. Re kommune har 

rammeavtaler med tre leverandører for IKT-utstyr. Denne anskaffelsen er gjort med en annen 

leverandør enn de tre som har avtale med VOIS. I avtalen er det nevnt spesifikt at den ikke 

gjelder smartboard til bruk i skolen. Det foreligger ingen dokumentasjon på holdt 

konkurranse. Det foreligger heller ingen protokoll for anskaffelsen. Kjøpet er på kr 80 994 

eksklusiv mva. Kommunen opplyser at det er gjort et direkte kjøp på grunnlag av en tidligere 

brukt leverandør til samme type smartboard til en egen gitt tilbudspris. Det foreligger ingen 

dokumentasjon for sammenligning med andre.  

 

Revisors vurdering 

Revisor anser at Smartboard ikke var en del av rammeavtalen. Det er ikke snakk om brudd på 

denne avtalen. Det foreligger derimot ingen dokumentasjon på at konkurranse er holdt. I følge 

kommunens interne reglement burde det vært fylt ut protokoll, men revisor er ikke forelagt et 

slikt dokument. Vilkåret for anskaffelsen var lik teknisk modell/standard som andre skoler.  

 

Konklusjon 

Dokumentasjon på konkurranse mangler, noe som gjør prosessen vanskelig å etterprøve. 

Protokoll for anskaffelse mangler. Dette medfører at kommunens interne retningslinjer ikke er 

fulgt.  

 

4.3.3.12 Entreprenør omsorgsbygg 

 

Fakta 

Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse der tilbudsinvitasjon er lagt ut på Doffin og 

TED. Tildelingskriterium var lavest nåverdikostnader (70 %), byggetid (15 %) og responstid 

(15 %). Konkurransegrunnlaget som revisor mottok fra administrasjonen i Re kommune, var 
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ikke det samme konkurransegrunnlaget som lå på www.doffin.no. Konkurransegrunnlagene 

hadde ulike tildelingskriterier. Anskaffelsen er evaluert av et konsulentfirma. Alle 

kvalifikasjonskrav oppgitt i utlysningen og konkurransegrunnlaget (som var lagt ut på Doffin) 

er vurdert. Kontrakten skal være en totalentreprise med samspill. Det var også mulighet for å 

levere et alternativt tilbud på en OPS-modell. Det kom inn tre tilbud på samspill i 

totalentreprise, mens ingen leverte anbud etter OPS-modell. Det foreligger en 

åpningsprotokoll, samt en protokoll for anskaffelse.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at konkurransen er i henhold til kravene som stilles. Tilbyderne har blitt 

evaluert etter tildelingskriterier og tilfredsstilte også kvalifikasjonskrav. Tildelingskriteriene 

er i henhold til regelverk om offentlig anskaffelser. Revisor har mottatt protokoll for 

anskaffelse i word-dokument som ikke er signert.  

 

Konklusjon 

Vår kontroll avdekket ingen avvik mot regelverk for offentlig anskaffelse.  

 

4.3.3.13 Konsulent omsorgsbygg 

 

Fakta 

Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse der tilbudsinvitasjon er lagt ut på Doffin og 

TED. Av konkurransegrunnlaget kommer det frem at forskriftens del I og III er fulgt. 

Tildelingskriterier er 40 % pris og 60 % kvalitet. Pris blir vurdert etter timepris på ulike roller 

i prosjektet. Kvalitet er splittet opp i 9 punkter som ble evaluert. Protokoll for anskaffelse 

foreligger.  

 

Revisors vurdering 

Det er vår vurdering at konkurransen er i henhold til kravene som stilles. Tilbyderne har blitt 

evaluert etter tildelingskriterier og tilfredsstilte også kvalifikasjonskrav. Anskaffelsen og 

konkurranse er dokumentert.  

 

Konklusjon:  

Vår kontroll avdekket ingen avvik mot regelverk for offentlig anskaffelse.  

 

4.3.3.14 Entreprenør vann/avløp Revetal sentrum 

 

Fakta 

Re kommune har utlyst rammeavtale på Doffin. De har inngått rammeavtale med tre firma. Vi 

har fått dokumentasjon for denne rammeavtalen. Forskriften sier at det skal holdes en egen 

konkurranse for vinnere av anbudskonkurranse for rammeavtale der flere har inngått avtale jf 

FOA §6-3, 2. ledd. Vi har ikke mottatt dokumentasjon for denne konkurransen.  

 

Revisors vurdering 

Et av firmaene som vant anbudskonkurranse for rammeavtalen for denne type 

entreprenørarbeid er brukt, men det er ikke mottatt dokumentasjon vedrørende dette 

prosjektet. Her skal det holdes en konkurranse blant leverandørene kommunen har 

rammeavtale med som har kompetanse til å utføre oppdraget jf FOA 6-3 (2). Dersom det kun 

er et firma som har kompetanse, skal dette begrunnes i en anbudsprotokoll.  
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Konklusjon 
Det er holdt konkurranse for graverarbeider der man har inngått rammeavtaler. Det er ikke 

holdt minikonkurranse for dette konkrete prosjektet. Det burde vært holdt konkurranse 

mellom de leverandørene som Re kommune har rammeavtale med.  

 

4.3.4 Revisors totalkonklusjon problemstilling 3 

I hvilken grad overholder Re kommune egent og nasjonalt  

regelverk for offentlige anskaffelser? 
 

Det er gjennomført kontroll med 14 oppføringer fra leverandørreskontroen som er, eller skulle 

vært, henført til en anskaffelse.  

 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav til at innkjøp i offentlig sektor skal 

baseres på konkurranse så langt dette er mulig. Dette er et av hovedelementene i regelverket, 

og gjennomgangen av anskaffelsene viser varierende grad av etterlevelse. Det er vår 

vurdering at det foreligger flere innkjøp som er omfattet av regelverket, men som ikke er 

konkurranseutsatt.  

 

Det er også et generelt krav i LOA om at offentlige oppdragsgivere skal sikre at hensyn til 

etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ivaretas i offentlige innkjøp. I FOA presiseres det at 

oppdragsgiver fortløpende skal sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig. Gjennomgangen viser at dette 

mangler i de fleste anskaffelsene vi har revidert.  

 

Revisor anbefaler at Re kommune strammer inn på rutinen om utarbeidelse og arkivering av 

protokoll og anskaffelsesdokumentasjon.  I tillegg bør kommunen vurdere å øke kommunens 

egenkontroll i innkjøpsfunksjonen for å sikre at lov om offentlige anskaffelser etterleves i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser resultatet av vår kontroll.  

Type anskaffelse

Holdt 

konkurranse

Korrekt 

prosedyre

Korrekt 

kunngjøring

Lovlige 

tildelings-

kriterier

Protokoll for 

anskaffelse

Vikarbyrå

Kart oppmåling

Mat 

Produksjon bok "Slaget på Re"

Advokattjenester

Psykologtjenester

Tømming av tanker

Datautstyr

Kjøp av smartboard. 

Entreprenør omsorgsbygg

Konsulent omsorgsbygg

Entreprenør Revetal sentrum

Opphold bofelleskap

Brukerstyrt personlig assistanse

Ikke aktuell for konkurranse

Kommunen må vurdere om BPA faller inn under tjenestekonsesjon
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Forklaring til tabellen: Grønn: fulgt regelverk, Gul: delvis fulgt regelverk, Rød: ikke fulgt regelverk 
 

Revisor ser positivt på at regelverket er fulgt for det store investeringsprosjektet 

Omsorgsbygg. Anskaffelsene, hvor det ikke er holdt konkurranse, medfører ”følgefeil” for 

resten av vår kontroll. 

 

4.4 Problemstilling 4: 
Hvordan sikres tilstrekkelig handlefrihet i 
forbindelse med anskaffelsesprosesser? 
 

4.4.1 Revisjonskriterier: 
Konkurransegrunnlaget kan hindre kommunens handlefrihet til å velge den beste leverandør. 

Revisjonskriteriene er hentet fra www.anskaffelser.no og veileder Hvordan er 

handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, utarbeidet av advokater i KS med økonomisk 

støtte fra kommunal- og regionaldepartementet
5
.  

 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet og sikre 

mest mulig effektiv ressursbruk ved at anskaffelsene baserer seg på forretningsmessighet og 

likebehandling. Anskaffelsene skal så langt det er mulig basere seg på konkurranse. Det skal 

sikres forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. 

 

Riktig behovsdekning til lavest mulig kostnad og risiko er målet når man utarbeider 

kravspesifikasjon. Det er viktig med en god gjennomgang av det reelle behovet, før man 

lager spesifikasjonen.  

 

Formålet med kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandørene er egnet til å gjennomføre 

kontrakten. For å sikre dette kan man stille minimumskrav til leverandøren med hensyn til 

organisatoriske, tekniske, økonomisk og finansielle forhold. 

 

Tildeling av kontrakt skal foretas på grunnlag av en vurdering av det mest økonomisk 

fordelaktige tilbudet, eller utelukkende på grunn av tilbudet med lavest pris. Utformingen av 

tildelingskriterier er avgjørende for en vellykket anskaffelse.  

Regelverket setter visse krav til tildelingskriteriene for at disse skal være lovlige. Følgende 

krav må være oppfylt: 

Tildelingskriteriet må 

 være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

 knytte seg til kontraktens gjenstand 

 ikke innebære at oppdragsgiver får et ubetinget fritt valg 

 være i samsvar med de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelsers § 5 

 være knyttet opp mot opplysninger som etter konkurransegrunnlaget skal gis i tilbudet 

 

Kriteriene må angis med den vekt de skal ha, ofte i prosent.  

                                                 
5
 Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket – en kort veileder. Utarbeidet av KS advokatene med støtte 

fra Kommunal- og regionaldepartementet februar 2012 
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Kvalifiseringsprosessen og tildelingsprosessen er to atskilte prosesser. Man må først ta stilling 

til om leverandørene er kvalifisert. En leverandør er enten kvalifisert eller ikke kvalifisert. 

Kvalifikasjonskrav kan ikke brukes til å rangere tilbudene. Bare de leverandører som 

oppfyller alle kvalifikasjonskravene får sine tilbud evaluert. Ved vurderingen av de 

kvalifiserte leverandørenes tilbud, er det kun tildelingskriteriene som gjelder. 

 

4.4.2 Fakta og vurderinger:  
 

Hvor mye handlefrihet tillater regelverket? 

Anskaffelsesregelverket er detaljert og det er strenge krav til hvilke prosedyrer som må 

følges. Likevel har kommunene et handlingsrom når de skal anskaffe varer, tjenester og 

bygge- og anleggsarbeider.  

 

Det er ingen krav i anskaffelsesregelverket om at en kommune må kjøpe den rimeligste varen 

eller tjenesten. Kommunen har full mulighet til å stille krav til produktet eller tjenesten, 

økonomisk fundament og kompetanse hos leverandør mv. Det er også full mulighet til å 

vektlegge andre elementer enn pris når det beste tilbud skal velges. Det kan for eksempel 

bestemmes at service, estetikk, leveringstid og kvalitet skal vektlegges. 

 

Det er viktig at det brukes tid og ressurser slik at anskaffelsen kan skje i tråd med kommunens 

behov. Andre vurderinger som kan gjøres kan være:  

 

 Er det noe som tyder på at det behovet vi ser i dag vil endre seg i den perioden 

kontrakten skal gjelde? 

 Hvordan kan vi forberede markedet på konkurransen vi skal gjennomføre? 

 Hva er risikofaktorene knyttet til kjøpet? (økonomisk risiko, risiko knyttet til svart 

økonomi eller sosial dumping, risiko knyttet til miljøutfordringer, risiko knyttet til 

rettssikkerhet for borgerne mv) 

 

Forholdet til lokale leverandører 

For mange kommuner er det viktig å sikre at lokale leverandører settes i stand til å delta i 

konkurransen om levering av varer og tjenester til kommunen. Det er ikke anledning til å 

favorisere lokale leverandører, men kommunen kan legge til rette for at disse skal kunne 

innlevere tilbud. Slik tilrettelegging kan for eksempel skje ved informasjon om hvordan man 

gir tilbud til kommunen, hvor konkurranser offentliggjøres og invitere til informasjonsmøter 

eller lignende. Det anbefales å legge ut slik informasjon på kommunens nettsider slik at det er 

åpen for alle (med tanke på likebehandling).  

Eksempler på hvordan krav kan stilles: 

 Krav til holdbarhet for produkter 

 Krav til hvordan arbeidet skal utføres. 

 Krav til bruk av miljøvennlige løsninger/produkter 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (kontraktskrav) 

 Krav til utdanning eller erfaring for ansatte som skal være involvert i leveransen. 

 Når og hvordan varer eller tjenester skal leveres. 

 

Re kommunen er medlem i det interkommunale innkjøpssamarbeidet VOIS og benytter seg 

av denne avtalen. Kommunen samarbeider også med konsulenter i utforming av 

kravspesifikasjon og tildelingskreiterier i anbudene. Ledergruppen opplyser at Re kommune 
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verken har kompetanse eller kapasitet til dette selv. Det ble opplyst at kommunen ikke hadde 

mottatt klager på offentlige anskaffelser (KOFA). Kommunen har ingen erfaring med at 

handlefriheten i valg av leverandør, har blitt begrenset. Alle virksomhetene skal bruke VOIS-

avtalen ved anskaffelser, men det er tilfeller hvor noen virksomhetsledere ønsker å bruke 

andre leverandører. Controller sier det er gode muligheter til å påvirke avtaler som blir inngått 

av VOIS. Det er få kommuner som stiller opp i brukerutvalg. Ut over dette er det ikke definert 

noen strategi for å utarbeide kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, men behov kartlegges 

og minimumskrav stilles. For investeringsprosjekter brukes det konsulenter som hjelper til 

med anbudskonkurranser.  

 

Problemstilling 3 viste at etterlevelse av regelverk for offentlig anskaffelse var mangelfull, 

spesielt for anskaffelser innen drift.  Med unntak av sektor for teknikk og næringstjenester 

(TNT) er det få i Re kommune som har erfaring med å utarbeide kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier uten støtte fra VOIS eller innleide konsulenter. TNT har en del 

rammeavtaler med håndverkere og andre typer virksomheter som de bruker ofte.  Leder for 

TNT sier at han ikke har erfart at Re kommune måtte velge en annen leverandør enn den han 

ønsket. Slik sett har de ikke erfaring med å miste handlefrihet. Lederen sier at de ofte velger å 

ha rammeavtale med flere innen samme bransje. Leder sier videre at han bruker maler fra 

VOIS til å lage kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.  

 

4.4.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 4 

Hvordan sikres tilstrekkelig handlefrihet i forbindelse med 

anskaffelsesprosesser? 
 

Re kommune har begrensede ressurser til å gjennomføre offentlige anskaffelser og søker 

derfor ofte bistand, enten via VOIS eller fra andre konsulenter. Der Re kommune 

gjennomfører egne konkurranser, brukes maler fra VOIS. Dette betyr at Re kommune i stor 

grad benytter seg av ekstern kompetanse som hjelper dem med kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. Re kommune vet best hvilke krav de har og det kan være en risiko for at 

anskaffelser fullt ut ikke er tilpasset Re kommunes krav og behov. Slik anskaffelser 

gjennomføres i Re kommune, er det risiko for at de mister handlefriheten i prosessen siden det 

er andre som i stor grad definerer kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. I intervju med 

sentrale personer i kommunen, tyder imidlertid tilbakemeldingene på at de ikke har erfart at 

de har mistet handlefrihet i forbindelse med offentlige anskaffelser.  
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5. REVISORS ANBEFALINGER 
 

Oppsummert har revisjonen følgende anbefalinger:  

 

Tema 1: Budsjett og økonomistyring 

 

 Re kommune bør vurdere å foreta systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i 

forbindelse med budsjettprosessen som en del av kommunens intern kontroll system. 

Dette bør implementeres i økonomireglementet.  

 

 Re kommune bør vurdere å fremme forslag om budsjettendring til kommunestyret ved 

behov for endringer på rammeområdene 

 

Tema 2: Offentlige anskaffelser 

 

 Re kommune må utarbeide protokoll ved offentlige anskaffelser i tråd med regelverket 

 

 Re kommune bør sørge for et system for arkivering av protokoll og øvrig 

anskaffelsesdokumentasjon.  

 

 Re kommune bør styrke innkjøpsreglementet med ytterligere punkter rundt roller, 

ansvar, fullmaktsstrukturer og kontrollmiljø. 

 

 Re kommune bør styrke kompetansen til alle som har ansvar for innkjøp, gjennomføre 

kompetansekartlegging og sette et mål om å øke antallet som har gjennomført kurs om 

offentlige anskaffelser.  

 

 Re kommune bør øke kommunens egenkontroll i innkjøpsfunksjonen for å sikre at lov 

om offentlige anskaffelser etterleves i kommunen.  

 

 Re kommune bør vurdere om anskaffelse av Brukerstyrt personlig assistanse faller inn 

under tjenestekonsesjon som etter FOA 1-3 (2) j er unntatt regelverk for anskaffelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett- og økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser – Re kommune. 

  

 

Utarbeidet av   Side 42 av 58 

 

6. RÅDMANNENS UTTALELSE 

 

Rådmannen berømmer revisjonen for god metodisk tilnærming og dermed godt 

dokumenterte funn og konklusjoner i rapporten. Prosessen har vært gjennomført 

på en god og lærende måte for organisasjonen. Rådmannen slutter seg til 

revisors anbefalinger og ser at det er et tydelig behov for forbedringer, spesielt 

på tiltak for å overholde eget og nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser. 

Rådmannen er tydelig på at all type internkontroll blir lavt prioritert når 

bemanningen holdes på et lavt nivå tilpasset kun for å løse løpende 

arbeidsoppgaver. 

Det vil bli planlagt et arbeid for å søke å følge opp revisors anbefalinger innen 

områdene ved å: 

Tema 1 Budsjett og økonomistyring: 

1. Utvikle en modell for systematiske risiko og sårbarhetsanalyser i 

budsjettprosessene og forankre dette i økonomireglementet våren 2015. 

Det vil være en videreutvikling av dagens praksis med risikovurderinger 

av områder i budsjettet, basert på avdekkede sårbare områder. 

2. Ved behov for endringer på rammeområdene underveis i året, i større 

grad enn de senere år å fremme forslag i kommunestyret om å endre 

budsjettet for rammeområdene.  

Tema 2 Offentlige anskaffelser:  

3. Utarbeide en plan for obligatorisk kompetanseheving på innkjøpsområdet 

rettet mot innkjøpere. Plan utarbeides i 2014. 

4. Styrke opplæring i utarbeidelse, lagring og internkontroll av protokoller 

og dokumentasjon. Fra 2015, jfr kompetanseplan pkt 3. 

5. Forbedre innkjøpsreglementet mhp protokoller, roller, ansvar og 

fullmakter og kontrollmiljø. Utarbeide en systematisk lagring av 

protokoller som letter gjenfinning. Frist våren 2015. 

6. Se etter muligheter for å styrke kommunens egenkontroll i 

innkjøpsfunksjonen. 

7. Avklare ved hjelp av VOIS om anskaffelse av Brukerstyrt personlig 

assistanse faller inn under tjenestekonsesjon etter FOA 1-3 (2) j og 

dermed unntatt regelverket for offentlige anskaffelser.  

Re kommune vil søke å etablere reglementer, rutiner og prosjekter i samarbeid 

med og på nivå med andre kommuner i Vestfold. Målsettingene bør ha stort 

fokus i prosessene med å inngå i en større kommune med mer robuste ressurser 

til disse oppgavene. Kommunen vil bruke revisjonen som rådgiver underveis. 
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Vedlegg 1: COSO ERM-rammeverk 

 
Budsjettstyring i COSO ERM

6
 er beskrevet i eget punkt nedenfor. Her er det også beskrevet 

kommunens budsjettprosess ut fra COSO (eksempel fra Oslo). 

 

Figur COSO ERM kuben (styringsdi ensjoner)  

 
 

Rådmannen (administrasjonssjefen) har ansvaret for å etablere internkontroll etter de 

retningslinjene kommunestyret har trukket opp, og sørge for at denne kontrollen blir 

gjennomført. Dette gjelder da også for kommunens styringssystem (budsjettstyring). Ansvaret 

følger av kommunelovens § 23.2. 

 

I praksis må et overvåkingssystem for internkontroll oppfylle følgende krav: 

 

- Sikre at administrasjonssjefen har tilstrekkelig oversikt over tjenesteområdene, 

risikoer og etablerte sikringstiltak 

- Gi en oversikt over nøkkelkontroller som administrasjonssjefen selv løpende må følge 

opp for å være rimelig trygg for det underliggende organisasjonsnivå har etablert 

forsvarlige rutiner på sentrale punkter og at disse funksjonerer som forutsatt. 

- Gjennomføres på alle lederplan med oversikt over de aktuelle nøkkelkontroller for de 

respektive ledere. Hva som her er en nøkkelkontroll, må vurderes ut fra områdens art 

og størrelse. 

- Innebære løpende rapportering gjennom året med tilstrekkelig frekvens fra 

mellomledere opp gjennom linjen til høyere ledelse hvordan de forutsatte kontroller 

funksjonerer. Dette kan skje ved formell rapportering, unntaksrapportering, 

møtevirksomhet og lignende. Det vil være naturlig å legge inn som del av de 

nøkkelkontroller den enkelte leder selv har ansvar for. 

                                                 
6
 COSO ERM står her for Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk. COSO er mye bruk ved vurdering av 

en virksomhets internkontroll. Det er skrevet mye om COSO (også på norsk). Vi kan eksempelvis viser til 

Norges Interne Revisorers Forening NIRF (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk – 

sammendrag COSO ERM. 
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- Gi administrasjonssjefen og øvrige ledere på overordnet nivå periodisk mer detaljert 

informasjon fra de ledere som er under deres organisasjonsdel om hvordan 

internkontrollen virker.  

- Gjennomføre tiltak ved svikt. 

 

I kommunen er målet produksjon av tjenester. Det er i budsjettprosessen ressursfordelingen 

for å dekke ulike behov for kommunale tjenester legges. Budsjettprosessen består av ulike 

metoder som til slutt gir et forslag til et budsjett som kommunestyret vedtar. Budsjettet 

begrenses ofte av lovkrav som krever at det settes av ressurser til lovpålagte tjenester. I 

kommunens regnskap er det ikke første og fremst resultatet som er viktig, men fordelingen 

mellom de ulike forbrukspostene. Forbrukspostene viser hvordan de økonomiske ressursene 

er fordelt mellom de oppgaver som kommunen utfører. Regnskapet danner grunnlag for 

sammenlikning med det som ble planlagt i budsjettet. 
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Vedlegg 2 – Kommuneplanens hovedmålsettinger og mål for 

økonomiplanperioden 2014-2017 

Følgende er hentet fra dokumentet Budsjett- og økonomiplan 2014-2017; 
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Vedlegg 3 Utdrag fra regelverket om offentlige anskaffelser  

 

Terskelverdier 

Terskelverdiene regulerer i stor grad hvilke anskaffelsesprosedyrer man kan benytte seg av 

ved anskaffelser. I tillegg regulerer de også hvilken del av forskriften som skal komme til 

anvendelse. Den nasjonale terskelverdien er kr 500.000 eks. mva. 

 

Terskelverdier etter EØS-avtalen (FOA § 2-2 (1)): 

Anskaffelser over kr 500.000 eks. mva (nasjonal terskelverdi) medfører pliktig kunngjøring i 

Doffin. Dersom anskaffelsen er over EØS-terskelverdier, skal den også lyses ut på EUs 

database TED.  

 

Ved anskaffelser under EØS-terskelverdier skal i hovedsak forskriftens del I og II anvendes. 

Unntak er nevnt i forskriften § 2-1 2. og 3. ledd. Dersom en leveranse er en uprioritert tjeneste 

jf vedlegg 6, skal del I og II anvendes selv om verdien på kontrakten overstiger EØS-

terskelverdiene jf FOA § 2-1 5. ledd.  

 

Kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,55 mill. kroner eks. mva. for vare- og 

tjenestekontrakter og 39 mill. kroner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter, skal 

forskriftens del I og III anvendes.  

 

Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsens anslåtte verdi er grunnlaget for valg av anskaffelsesprosedyre. Det er ulike 

regler for anskaffelser over og under EØS-terskelverdiene. Dette innebærer at verdien må 

beregnes for å kunne velge rett prosedyre. Det fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser 

(FOA) § 2-3 at verdien skal beregnes på grunnlag av den samlede verdi av de kontrakter som 

utgjør anskaffelsen på kunngjøringstidspunktet. Anslaget over anskaffelsens verdi må være 

forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen. Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved 

beregningen av anskaffelsens verdi. Tidligere anskaffelser av samme type, andre offentlige 

oppdragsgiveres anskaffelser og markedsundersøkelser, vil være momenter som er sentrale i 

en slik vurdering. Ved tvil bør man utarbeide et notat som synliggjør hvilke vurderinger som 

er foretatt. Dette gjelder særlig hvis man er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under 

aktuelle terskelverdier.  

 

I henhold til regelverket, (forskriftenes kapittel 5), er det tre ulike prosedyrer for anskaffelser 

(under EØS-terskelverdiene); åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller 

ved konkurranse med forhandlinger. Prosedyrene er kort forklart i tabellen: 

 

Åpen anbudskonkurranse  Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte 

leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater 

forhandling.  

Begrenset anbudskonkurranse  Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører 

som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som 

ikke tillater forhandling.  

Konkurranse med forhandling  Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til 

å forhandle med en eller flere leverandører.  

 

Hovedregelen ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene er i henhold til forskriftens del III at 

det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. forskriftens § 14-1 første ledd. 
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Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog kan kun benyttes i visse 

unntakstilfeller. Årsaken til dette er at anbudskonkurranser anses å være den 

konkurranseformen som best ivaretar de grunnleggende prinsippene om likebehandling, 

gjennomsiktighet, forutberegnlighet og etterprøvbarhet.  

 

Kunngjøring 

Som utgangspunkt skal alle offentlige anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr 500 000) 

kunngjøres i den nasjonale Doffin-databasen til Norsk Lysningsblad. Anskaffelser over EØS-

terskelverdien skal kunngjøres i EUs database (TED). Det er utarbeidet egne skjemaer til hver 

type kunngjøring som oppdragsgiver må benytte. Kunngjøringsskjemaene finnes tilgjengelig i 

elektronisk format.  

 

Tildelingskriterier 

Formålet med tildelingsvurderingen er å avgjøre hvilken tilbyder som skal vinne 

konkurransen, basert på hvilket tilbud som etter tildelingskriteriene er best. Tildelingen skal 

skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller 

utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildelingen av kontrakten 

skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som 

har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk 

verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, 

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

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

Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan 

angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag 

 

Protokollføring 

I følge forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2, skal oppdragsgiver føre protokoll for 

anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. mva. Protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen 

skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Vedlegg 3 

gjelder for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 kroner eks. mva. Vedlegg 4 gjelder for 

anskaffelser som overstiger 500.000 eks. mva.   
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Vedlegg 4: Resultat av spørreundersøkelsen 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt til alle virksomhetsledere. Av i alt 14, mottok revisor 12 svar. 

Undersøkelsen var anonym. Svarene er presentert i diagram.  

 

Er du leder med personalansvar? 

 
 

Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling? 

 
 

Har du oversikt over hvor mange anskaffelser din seksjon/avdeling har utført hittil i 

2014? 
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Har du oversikt over samlet verdi av anskaffelser utført i din seksjon/avdeling hittil i 

2014?   

 
 

Har du oversikt over hvor mange i din seksjon som har fullmakt til å foreta innkjøp? 

 
 

Hvis ja: 

Er fullmakten til å foreta innkjøp delegert skriftlig?  
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Følger det en beløpsgrense med fullmakten? 

 
 

Har du tilbudt kurs eller annen opplæring til den eller de som foretar innkjøp i din 

avdeling?  
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På en skala fra 1-5 hvor 1 er “Helg uenig” og 5 er “helt enig”, hvordan vurderer du følgende 

påstander?  

 

“Det er utarbeidet klare retningslinjer for hvem som kan foreta anskaffelser i 

kommunen, og hvilke beløpsgrenser som gjelder”   

 
    

“Kommunens innkjøpsreglement er lett tilgjengelig”  

 
 

“Det er enkelt å finne informasjon om kommunens inngåtte avtaler og rammeavtaler” 
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 På en skala fra 1-5 hvor 1 er “I svært liten grad” og 5 er “I svært stor grad”, hva er din 

vurdering av følgende forhold i kommunen som helhet?  

 

“I hvilken grad gjennomføres det systematisk utvikling av kompetanse (kurs og 

lignende) innenfor anskaffelsesområdet?”  

 
     

“I hvilken grad benyttes rammeavtalene kommunen har inngått eller er del av gjennom 

innkjøpssamarbeidet i Vestfold-kommunene?”   

 
    

“I hvilken grad følger rådmannen eller andre i administrasjonen opp hvorvidt innkjøp 

gjort i min avdeling er i tråd med kommunens egne retningslinjer og lov om offentlige 

anskaffelser?”      
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På en skala fra 1-5 hvor 1 er “Helt uenig” og 5 er “Helt enig”, hva er din subjektive vurdering 

av følgende påstander?  

 

“Jeg og min avdeling har tilstrekkelig kompetanse innen anskaffelsesområdet”  

 
 

“Jeg har god kjennskap til innholdet i Innkjøpsreglement for kommunen”   

 
“Jeg har tilgang til nødvendig støtte fra controller/innkjøpsansvarlig eller andre 

ressurspersoner på spørsmål knyttet til rutiner eller regelverk for innkjøp”  
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“Jeg har deltatt på kurs om offentlige anskaffelser”   

 
    

“Jeg har i løpet av det siste året fått tilbud om kurs eller opplæring i Lov om offentlige 

anskaffelser”      

 
 

“Jeg har tilgang til nødvendig støtte fra controller/innkjøpsansvarlig eller andre 

ressurspersoner på spørsmål knyttet til rutiner eller regelverk for innkjøp”   
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