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Forord 

 

Kontrollutvalget har etter kommuneloven § 77 nr. 4 plikt til å påse at forvaltningsrevisjon 

gjennomføres. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjons-

forskriften) § 7 er forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. På 

grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon innenfor innkjøpsområdet i kommunen.   

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Balsfjord kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD takker Balsfjord kommune v/enhetsledere for Byggforvaltning og Plan og 

forvaltning for samarbeidet i forbindelse med denne undersøkelsen. 
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Sammendrag 

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon knyttet til offentlige anskaffelser. Undersøkelsens problemstilling er: 

 

Etterlever Balsfjord kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens 

innkjøpsreglement/-retningslinjer om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser 

innenfor teknisk, plan og utvikling? 

 

Vi har undersøkt anskaffelser ved enhetene Byggforvaltning og Plan og forvaltning1. Utvalget av 

anskaffelser ved de to enhetene er gjort på bakgrunn av analyse av regnskapstall for 2014. Enkelte 

av de undersøkte anskaffelsene ble gjort flere år tilbake i tid og leverandørens tjeneste etter 

kontrakten er levert/arbeidet er avsluttet, mens andre leverandører leverer fortsatt tjenester til 

kommunen basert på innkjøpet vi har undersøkt. Til sammen har vi undersøkt elleve anskaffelser.  

 

Ved Byggforvaltningen har vi undersøkt til sammen seks anskaffelser, og ved Plan og forvalting 

har vi undersøkt til sammen fem anskaffelser. 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstillingen at Balsfjord 

kommune for de undersøkte anskaffelsene i noen grad har etterlevd sentrale bestemmelser i 

anskaffelsesregelverket og kommunens innkjøpsreglement/-retningslinjer om konkurranse og 

etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser innenfor teknisk, plan og utvikling. 

 

Revisors konklusjon bygger på følgende vurderinger: 

 

Undersøkte anskaffelser ved Byggforvaltning 

For alle de undersøkte anskaffelsene har vi i liten grad fått tilsendt opplysninger som viser om 

Balsfjord kommune har gjort beregninger av anskaffelsenes verdi og hva anskaffelsenes verdi ble 

anslått til. Med utgangspunkt i de opplysningene som har vært tilgjengelige for oss, har vi tatt stilling 

til om anskaffelsens verdi må betraktes å ligge mellom kr 100 000 og kr 500 000, over kr 500 000 

eller over kr 1,6 millioner (kr 40 millioner for bygge- og anleggskontrakter). Verdien har betydning 

for hvilken del av forskrift om offentlige anskaffelser den enkelte anskaffelsen skal vurderes etter. 

To av anskaffelsene ved Byggforvaltning har vi vurdert etter revisjonskriterier vi utledet fra forskrift 

om offentlige anskaffelser del I, tre anskaffelser har vi vurdert etter revisjonskriteriet utledet fra 

forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II og én anskaffelse hadde verdi over kr 1,6 millioner 

og er derfor vurdert etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. 

 

Konkurransekravet  

For alle de undersøkte anskaffelsene ved Byggforvaltning har vi vurdert at Balsfjord kommune har 

gjennomført konkurranse ved å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. Vi har ikke opplysninger som 

tilsier at kommunen ikke har gjennomført konkurransene i henhold til den prosedyre som de 

opprinnelig valgte. 

 

For alle undersøkte anskaffelser ved Byggforvaltning har vi vurdert at Balsfjord kommune har 

informert leverandører om anskaffelsen. Alle undersøkte anskaffelser med verdi over kr 500 000 

var ifølge dokumentasjonen kunngjort i Doffin slik som forskriften krever. Vi fant imidlertid ikke 

dokumentert at anskaffelsen med verdi over EØS-terskelverdi var kunngjort også i TED-databasen. 

I det tilfellet at anskaffelsen ikke var kunngjort i TED-databasen, utgjør det ifølge forskrift om 

offentlige anskaffelser § 4-2 bokstav q en ulovlig direkte anskaffelse. 

                                                 
1 Tidligere, og for perioden de undersøkte anskaffelsene ble gjort, het etaten Plan og næring. 



 

Med unntak av én av de undersøkte anskaffelsene har vi vurdert at Balsfjord kommune har beskrevet 

konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag. 

 

For to av de undersøkte anskaffelsene har vi vurdert at Balsfjord kommune har evaluert 

leverandørene på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene, kjente kvalifikasjonskrav. For disse 

anskaffelsene er vår vurdering også at Balsfjord kommune har oppfylt revisjonskriteriet om å tildele 

kontrakt på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier. For de øvrige fire 

anskaffelsene i undersøkelsesutvalget har vi vurdert at manglende dokumentasjon ikke har gitt oss 

grunnlag for å etterprøve om kriterier tilknyttet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er oppfylt. 

 

Etterprøvbarhetskravet 

For alle de undersøkte anskaffelsene gjelder kravet i forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 om 

føring av anskaffelsesprotokoll. I tillegg krever Balsfjord kommunes anskaffelsesreglement at det 

skal føres protokoll fra tilbudsåpning for anskaffelser over kr 100 000. For to av de undersøkte 

anskaffelsene er revisors vurdering at Balsfjord kommune ikke har overholdt revisjonskriteriet om 

at det skal føres anskaffelsesprotokoll for anskaffelser med verdi over kr 100 000. 

Anskaffelsesprosessen er likevel noe dokumentert. For to av anskaffelsene er revisors vurdering at 

protokollene oppfyller forskriftens innholdskrav i og med at de beskriver alle vesentlige forhold og 

viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. To av anskaffelsesprotokollene som var 

utarbeidet, tilfredsstiller ikke kravene som forskriften stiller til protokollens innhold. Manglende 

dokumentasjon har medført at revisor ikke har kunnet få en god forståelse for oppdragsgivers 

vurderinger gjennom anskaffelsesprosessen.  

 

Undersøkte anskaffelser ved Plan og forvaltning 

For fire av de fem undersøkte anskaffelsene ved Plan og forvaltning (tidligere Plan og næring) har 

Balsfjord kommune ikke overholdt anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse. 

For to av de fire anskaffelsene har vi imidlertid fått dokumentasjon som gir oss innsyn i hvordan 

anskaffelsen er gjort. For de to øvrige anskaffelsene hvor Balsfjord kommune ikke hadde 

gjennomført konkurranse, har vi vurdert at kommunen ikke har overholdt regelverkets 

grunnleggende krav til etterprøvbarhet. 

 

Balsfjord kommunes anskaffelse av sommervedlikehold av kommunale veier er i stor grad 

etterprøvbar, men protokollen inneholder ikke alle opplysninger som kreves etter forskrift om 

offentlige anskaffelser. For denne anskaffelsen påpeker vi at kunngjøring bare i Doffin bryter med 

forskriftens krav om kunngjøring også i TED-databasen når kontraktens verdi overstiger 1,6 

millioner kroner, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 18-1. Manglende konkurransekunngjøring 

i TED er ifølge FOA § 4-2 bokstav q en ulovlig direkte anskaffelse. 

 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har vi følgende anbefalinger: 

 

 Balsfjord kommune bør sikre at kommunens anskaffelser så langt det er mulig er basert på 

konkurranse.  

 

 Balsfjord kommune bør sørge for at anskaffelsesprosesser blir dokumentert i en protokoll 

og i en slik grad at prosessen – fra beregning av anskaffelsens verdi til signering av 

kontrakt – blir etterprøvbar. 
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1 INNLEDNING 

 

Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser inngår i Balsfjord kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon 2012-2016 som kommunestyret vedtok 26.9.2012 i sak 88/12.  

 

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune vedtok i møte 7.11.2014, under sak 42/14, å bestille et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser. I møte 11.12.2014, under sak 45/14, 

vedtok kontrollutvalget KomRev NORDs overordnede prosjektskisse.   

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å sikre at Balsfjord kommune har 

prosedyrer som er egnet til å sikre at kommunen følger gjeldende regelverk om offentlige 

anskaffelser og foretar økonomisk fordelaktige innkjøp. Videre er kontrollutvalgets formål at 

prosjektet skal bidra med kunnskap om offentlige anskaffelser i kommunens egen organisasjon og 

bidra til at kommunen setter fokus på anskaffelser som tema og blir bevisstgjort på viktigheten med 

å ha gode prosesser, rutiner og regelverk for gjennomføring av offentlige anskaffelser. 

 

 

2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling 

 

Etterlever Balsfjord kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens 

innkjøpsreglement/-retningslinjer om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser 

innenfor teknisk, plan og utvikling? 

 

At det skal være konkurranse om anskaffelser og at anskaffelser skal være etterprøvbare, er 

grunnleggende krav etter «anskaffelsesregelverket». I henhold til problemstillingen skal vi 

undersøke hvorvidt sentrale bestemmelser til disse kravene er overholdt, og i neste kapittel utleder 

vi kriterier fra bestemmelser med relevans for ulike deler av anskaffelsesprosessen som særskilt har 

betydning for å vurdere om oppdragsgiver – her Balsfjord kommune – har gjort anskaffelser i 

henhold til nevnte krav. 

 

Undersøkelsen gjelder tjenesteanskaffelser, og typiske tjenesteanskaffelser vil være kommunens 

kjøp av konsulenttjenester (rådgivning, utredning, advokattjenester) og håndverkertjenester 

(rørleggertjenester, utbedringstjenester). Når vi skal undersøke tjenesteanskaffelser innenfor 

teknisk, plan og utvikling, forstår vi at det er anskaffelser gjort av kommunens enheter Plan og 

næring2 og Byggforvaltning som skal undersøkes. 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 7. april nr. 402 om offentlige 

anskaffelser (FOA) gjelder ved tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester 

                                                 
2 Enheten heter nå Plan og forvaltning.  
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eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider3, og vi utleder derfor revisjonskriterier fra disse kildene. 

Balsfjord kommunes innkjøp skal også gjennomføres i henhold til kommunens retningslinjer, og vi 

utleder derfor kriterier også fra Anskaffelsesreglement for Balsfjord kommune del I og del II4.  

 

Gjeldende «anskaffelsesregelverk» - lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige 

anskaffelser – er en kombinasjon av EU/EØS-rett og nasjonal rett. Flertallet av bestemmelsene i 

regelverket er begrunnet i våre forpliktelser etter EØS- avtalen, men Norge har i tillegg innført 

nasjonale regler som går lenger enn det EU/EØS- retten krever.5 Lov om offentlige anskaffelser 

inneholder grunnleggende krav for alle offentlige anskaffelser, og det finnes en egen lov for 

håndheving på området. Øvrig regulering skjer i forskrift om offentlige anskaffelser, og det er derfor 

primært forskriften brukerne av regelverket må forholde seg til.6 

 

Grunnleggende krav til offentlige anskaffelser fremgår også av forskriften, men forskriftens 

anvendelse er avhengig av verdien på anskaffelsen.7 Frem til 1. juli 2015 gjaldt forskriften fra 

«første krone», men fra nevnte tidspunkt får ikke forskriften anvendelse på kontrakter med en anslått 

verdi under 100 000 kroner eks. mva.   

 

Verdiene som oppdragsgiver må være oppmerksomme på ved kjøp av tjenester, er kr 100 000, kr 

500 000 (nasjonal terskelverdi) og kr 1,6 million (EØS-terskelverdi)8. For anskaffelser med anslått 

verdi på mellom kr 100 000 og kr 500 000 gjelder loven og del I av forskrift om offentlige 

anskaffelser. For anskaffelser med anslått verdi mellom den nasjonale terskelverdien og EØS-

terskelverdi gjelder loven samt forskriften del I og del II. Loven og forskriften del I og del III må 

følges for anskaffelser over EØS-terskelverdi.9 Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt 

anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriften kommer til anvendelse10. 

 

Det ble gjort endringer i forskrift om offentlige anskaffelser med virkning fra 1. juli 201511. 

Anskaffelsene som inngår i denne undersøkelsen ble gjort før forskriften ble endret, og 

forskriftendringene har derfor ikke relevans for de utvalgte anskaffelsene. Revisor ser det imidlertid 

ikke som hensiktsmessig å utlede revisjonskriterier for å vurdere praksis opp mot bestemmelser som 

er endret eller opphevet, og vi har derfor vært oppmerksom på forskriftsendringene ved utledning 

av revisjonskriterier12. Våren 2016 trer en ny forskrift om offentlige anskaffelser i kraft, og lov om 

offentlige anskaffelser endres13.  

 

Nedenfor redegjør vi for konkrete krav og bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

som skal sikre oppfyllelse av grunnleggende krav om konkurranse- og etterprøvbarhet, og som er 

relevante for den foreliggende undersøkelsen. Ettersom vi er på et område som er regulert ved lov 

                                                 
3 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3 (1) 
4 Vedtatt 29.9.2010 av kommunestyret i sak 10/124 
5 Jf. NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, pkt. 6.1 
6 Jf. NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, pkt. 6.2 
7 Forenklingsutvalget har i NOU 2014:4 foreslått å gjøre endringer i LOA § 5 og FOA § 3-1. Utvalget understreker at 

forslaget ikke er ment å innebære realitetsendringer, men bare endringer av lov- og forskriftsteknisk karakter. Revisor 

behandler derfor ikke nærmere de foreslåtte endringer, og bygger utledningen av kriterier opp etter reglene som 

gjelder i skrivende stund.  
8 For bygge- og anleggskontrakt er EØS-terskelverdi kr 40 millioner. 
9 Det finnes unntak, men det er ikke relevant for denne undersøkelsen å gjøre nærmere rede for disse. 
10 FOA § 3-1 (3) 
11 Som følge av Forenklingsutvalgets forslag til endringer i forskriften 
12 Til sammenligning har vi ved likelydende undersøkelser i andre kommuner undersøkt om kommunen har krevet og 

innhentet dokumentasjon etter FOA §§ 3-3 og 3-4, men disse bestemmelsene ble opphevet i 2015. 
13 Som følge av tre EØS-direktiver som Norge er forpliktet til å innføre i norsk rett innen 18. april 2016 
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og ved en detaljert forskrift, får bestemmelser i kommunens eget anskaffelsesreglement liten 

selvstendig betydning. Vi utleder derfor revisjonskriterier fra kommunens anskaffelsesreglement 

bare i den grad kommunens bestemmelser om konkurranse og etterprøvbarhet går lenger enn lovens 

og forskriftens krav. 

 

Konkurranse  

Det er et grunnleggende krav at enhver anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på 

konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes, jf. LOA § 5 og FOA § 3-1(1).  

 

Anskaffelsesprosedyrer 

Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000, som følger FOA del I, er det i stor grad 

opp til oppdragsgiver å avgjøre hvordan konkurransen om anskaffelsen skal gjennomføres. For 

anskaffelser som i tillegg skal gjøres etter reglene i forskriften del II, skal anskaffelsen foretas ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. I visse 

unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriften del I, selv om den 

i utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 annet ledd bokstav a til f og tredje ledd. 

Anskaffelser etter forskriften del III skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 

Dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt, har oppdragsgiver mulighet til å benytte prosedyrene 

konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling for anskaffelser etter del III. 

Uavhengig av anskaffelsens art og verdi, er oppdragsgiver som har informert om, annonsert eller 

kunngjort en valgt konkurranseform, bundet av valget om konkurranseform.  

 

Informasjon til leverandører om anskaffelsen14 

For at det skal bli faktisk konkurranse om en anskaffelse, er det av betydning at leverandører blir 

informert om at en bestemt oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. For anskaffelser under kr 

500 000 er det ikke krav om at konkurransen må kunngjøres. Oppdragsgiver kan for disse 

anskaffelsene velge å annonsere konkurransen i aviser eller på internett eller foreta en frivillig 

kunngjøring i Doffin. Oppdragsgiver kan også invitere leverandører til å delta i konkurransen. Antall 

leverandører som inviteres, bør være tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse. Anskaffelser med 

verdi over kr 500 000 må gjøres kjent gjennom en kunngjøring i Doffin. For anskaffelser over EØS-

terskelverdi er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen15. Operatøren av Doffin har 

ansvaret for kontroll og videresending til TED-databasen, men oppdragsgiveren må selv oversette 

kunngjøringen til et av EUs offisielle språk, eller kjøpe oversettelsestjenesten fra Doffin. Ifølge 

forskrift om offentlige anskaffelser § 4-2 bokstav q er det en ulovlig direkte anskaffelser dersom 

oppdragsgiver i strid med reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurransen, eller bare har 

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

 

Beskrivelse av konkurransen og kontrakten16 

Oppdragsgiver må beskrive for leverandørene hvilke krav og kriterier som gjelder for konkurransen 

og for kontrakten. For anskaffelser under kr 500 000 er det ikke krav til hvordan oppdragsgiver 

beskriver konkurransen eller kontrakten. For anskaffelser over kr 500 000 plikter oppdragsgiver å 

utarbeide et konkurransegrunnlag med slike opplysninger. Dette skal opplyse om hvilken ytelse som 

skal anskaffes og hvordan konkurransen skal gjennomføres. Konkurransegrunnlaget skal minst 

opplyse blant annet om anskaffelsesprosedyre, frister og tildelingskriterier. Sammen med 

kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er nødvendige for 

                                                 
14 Reglene om kunngjøring fremgår av FOA §§ 9-1 og 18-1 
15 Doffin = Database for offentlig innkjøpsinformasjon. TED = EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige 

innkjøp i hele EØS-området 
16 Reglene for konkurransegrunnlag følger av FOA §§ 8-1 og 17-1 
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at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell mulighet til å nå opp i 

konkurransen. 

 

Krav til leverandøren17 

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

aktuelle anskaffelsen. Noen krav er oppdragsgiver pålagt å stille til leverandørene, mens andre krav 

er valgfrie. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner, og til 

leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. Krav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i 

hovedtrekk angis i kunngjøringen og kan utdypes i eget kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver må 

ved evalueringen av leverandørene benyttes seg av lovlige, og for leverandørene, på forhånd kjente 

kvalifikasjonskrav. 

 

Kriterier for valg av tilbud18 

Tildelingskriterier er de kriterier leverandørenes tilbud vurderes etter. Tildeling 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 tildeling skjer etter andre kriterier enn laveste pris, skal 

disse oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget, om mulig i prioritert rekkefølge. Ved 

evaluering av tilbud har oppdragsgiver ikke lov til å vektlegge andre kriterier enn de som er oppgitt. 

Når kontrakt skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, skal tildelingskriteriene ha 

tilknytning til kontraktens gjenstand og være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet. Det sentrale når det gjelder vurderingen av hvorvidt et tildelingskriterium er lovlig, er at 

det ikke skal være sammenfallende med eller en gjentakelse av vurderingen av leverandørenes 

kvalifikasjoner (krav til leverandørene). 

 

Etterprøvbarhet 

Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen, er skriftlige, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid 

kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet19. 

 

Oppdragsgiver plikter å føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr 100 000 eks. mva20. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelses-

prosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 

eller 4, som gjelder for henholdsvis anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner eks. mva og 

anskaffelser som overstiger 500 000 eksl. mva. Protokollen skal inneholde opplysninger om blant 

annet virksomhetens navn, kort beskrivelse av hva som skal anskaffes, anslått verdi på kontrakten, 

hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre reell konkurranse om kontrakten, navn på leverandører 

som har levert tilbud og kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Protokollen skal 

også påføres dato og protokollførers signatur.  

 

Ifølge Balsfjord kommunes anskaffelsesregelverk del II pkt. 2 skal det for alle kjøp over kr 100 000, 

føres åpningsprotokoll. 

 

 

  

                                                 
17 FOA §§ 3-3, 3-4, 8-4, 8-5, 11-10, 17-4, 17-5 og 20-12 
18 FOA § 13-2 og § 22-2 
19 FOA § 3-1 (7) 
20 FOA § 3-2 
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På grunnlag av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for undersøkelsen at:  

 
Balsfjord kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi 

gjennomføre konkurranse ved å: 

 Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre 

 Informere leverandører om anskaffelsen 

- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over kr 1,6 millioner 

   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved skriftlig tilbudsforespørsel for anskaffelser under kr 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

 Evaluere leverandørene21 

- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav 

- og avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav 

   Tildele kontrakt  

- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier 

 

og Balsfjord kommunes anskaffelser skal være etterprøvbare ved at kommunen: 

 Fortløpende sikrer at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

 Fører anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100 000 

 I protokollen beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen 

 Fører protokoll fra tilbudsåpning for anskaffelser over kr 100 000 
 

  

 

De utledete revisjonskriteriene fremgår av tekstboksen innledningsvis i kapittel 5. 

 

 

  

                                                 
21 Fra og med juni 2015 har det ikke vært obligatorisk for oppdragsgiver å innhente skatteattester og HMS-

egenerklæring fra alle tilbyderne. For anskaffelsene som undersøkes i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gjelder 

disse kravene, men vi anser det som ikke hensiktsmessig å utlede revisjonskriterier fra bestemmelser som er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon22. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen og våre drøftinger 

av dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldige data menes at dataene som samles inn i 

undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte 

virksomheten opp imot revisjonskriteriene og problemstillingen. Med pålitelige data menes at 

dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Undersøkelsen er avgrenset i henhold til kontrollutvalgets bestilling med hensyn til type anskaffelse, 

undersøkte enheter og sentrale krav i regelverket. Vi har sett på tjenesteanskaffelser, noe som betyr 

at innkjøp av varer ikke inngår i undersøkelsen.  

 

For å besvare problemstillingen, har vi gjort et utvalg av kjøp for nærmere undersøkelse av hvorvidt 

grunnleggende krav til konkurranse og etterprøvbarhet er oppfylt. For utvelgelsen tok vi 

utgangspunkt i Balsfjord kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014. Gjennom regnskaps-

opplysningene identifiserte vi ulike tjenestekjøp foretatt av virksomhetene Plan og næring og 

Byggforvaltning. Følgende arter i regnskapet (utgiftskontoer) gjelder tjenesteanskaffelser, og var 

således utgangspunktet for nærmere utvelgelse23: 

- 123002   Vedlikeholdstjenester av veier - vinter   

- 123003   Vedlikeholdstjenester av veier - sommer 

- 127001   Konsulenttjenester 

- 027001   Konsulenttjenester 

- 023000    Vedlikehold av bygninger 

- 023001   Vedlikehold utstyr/bygninger 

 

Balsfjord kommune har inngått rammeavtale med flere firmaer for levering av håndverkertjenester, 

og vi har derfor valgt å undersøke kommunens anskaffelse av rammeavtale om 

håndverkertjenester24. I tillegg har vi gjort et tilfeldig utvalg av kjøp regnskapsført på de ovennevnte 

artene (utgiftskontoene).  

 

Plan og næring har ikke gjort investeringer i 2014. I driftsregnskapet for Balsfjord kommune v/plan 

og næring så vi at av en totalsum i 2014 på ca. kr 18 millioner utgjorde ca. kr 15 millioner utgifter 

til veivedlikehold (ansvar 1406 kommunale veier/vei- og gatelys). Den store andelen utgifter til 

nevnte formål tilsa at det var naturlig å velge ut denne typen tjenesteanskaffelse for nærmere 

undersøkelse. Kommunens utgifter til veivedlikehold gjelder vedlikehold både vinter og sommer. 

Anskaffelsen av vedlikeholdstjenester av veier vinter har imidlertid vært til behandling i KOFA25, 

og det er ikke hensiktsmessig at revisjonen vurderer anskaffelser som klageorganet innenfor 

anskaffelsesreglementet har hatt til behandling. For å inkludere denne typen innkjøp – som etaten 

har høye kostnader med – valgte vi å ta med i undersøkelsen kommunens anskaffelser av 

vedlikeholdstjenester av veier sommer. Øvrige tjenesteanskaffelser for nærmere undersøkelse valgte 

vi ut blant leverandører som ifølge driftsregnskapet for 2014 hadde fått utbetalt mer enn kr 50 000 

                                                 
22 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
23 Tjenesteanskaffelser kan være regnskapsført også på andre arter, men de nevnte er de mest sentrale artene/kontoene 

i regnskapet for identifikasjon av tjenesteanskaffelser. 
24 Det innebærer at vi i denne undersøkelsen belyser og vurderer Balsfjord kommunens etterlevelse av sentrale 

konkurranse- og etterprøvbarhetskrav når det gjelder anskaffelse av rammeavtale med JM Hansen Installasjon AS, 

Spider Industries AS, Kanstad El.Service AS, Balsfjord Maskin&Servicetjeneste, Complettbygg Ltd, Balsfjord VVS 

AS. 
25 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
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i 201426. Vi fant da kjøp ført på ansvarene 1400 næring og forvaltningsservice, 1401 oppmåling, 

1402 plan og regulering og 1405 havn. 

 

I tabell 1 nedenfor er regnskapsopplysninger for anskaffelsene som vi valgte ut fra Plan og nærings 

driftsregnskap.  

 
Tabell 1. Plan og næring – anskaffelser valgt ut fra driftsregnskapet 2014 

LEVERANDØR ART ANSVAR BELØP  
(Totalt 2014) 

3949* 
Nord vei og anlegg AS27 

123003 
Vedlikeholdstjenester av veier – sommer 

1406 
Kommunale veier/veg- og gatelys 

126 906,25 

4304 
Arnt-Erik Hansen 

123003 
Vedlikeholdstjenester av veier – sommer 

1406 
Kommunale veier/veg- og gatelys 

828 084,80 

4434* 
Stormo Maskin og Transport AS 

123003 
Vedlikeholdstjenester av veier – sommer 

1406 
Kommunale veier/veg- og gatelys 

79 800 

4576 
Safe Control Engineering AS 

127001 
Konsulenttjenester 

1406 
Kommunale veier/veg- og gatelys 
 

99 000 

4528 
Arctic Maritime Services AS 

127001 
Konsulenttjenester 
127003 
Kjøp av kontrolltjenester 

1405 
Havn 

211 819 

566 
Multiconsult AS 

127001 
Konsulenttjenester 
 

1402  
Plan og regulering 

150 200 

3970 
Norsurvey AS 

127001 
Konsulenttjenester 

1401 
Oppmåling 

340 430 

 

Når det gjelder Byggforvaltning, fremkommer det av enhetens driftsregnskap at de har foretatt én 

tjenesteanskaffelse i 2014. Denne valgte vi ut for nærmere undersøkelse, og detaljer fra regnskapet 

er inntatt i tabell 2 nedenfor. 
 

Tabell 2. Byggforvaltning – anskaffelse fra driftsregnskapet 2014 

LEVERANDØR ART ANSVAR BELØP  
(Totalt 2014) 

2957 
Rambøll Norge AS* 

127001 
Konsulenttjenester  

8101 
Felles bygningsforvaltning 

133 235,20 

 

 

I enhetens investeringsregnskap for 2014 fant vi på art 027001 konsulenttjeneste utbetalinger til 

seks ulike konsulentfirmaer. Vi valgte blant disse ut tre for nærmere undersøkelse, og kriteriet for 

utvelgelse var at leverandøren hadde fått utbetalt mer enn kr 50 000 i 2014.  

 

På art 023000 vedlikehold av bygninger og art 023001 vedlikehold utstyr/bygninger fant vi 

utbetalinger til 21 ulike leverandører, og vi valgte ut halvparten for nærmere undersøkelse. Også for 

disse var kriteriet for utvelgelse utbetaling i 2014 på over kr 50 000. Flere av leverandørene er brukt 

på de samme investeringsprosjektene.  

 

I tabell 3 på neste side er regnskapsopplysninger for anskaffelsene vi valgte ut fra Byggforvaltning 

sitt investeringsregnskap for nærmere undersøkelse. 

 
  

                                                 
26 Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for anskaffelser med verdi fra kr 100 000. Vi har valgt å sette et lavt 

beløp som utvelgelseskriterium for å ikke ekskludere for mange leverandører. Med mindre utgiftsføringen i 

regnskapet viser et relativt høyt beløp ett år, gir den i seg selv ikke holdepunkter for å si noe om anskaffelsens totale 

verdi (En anskaffelse kan medføre utgiftsføringer over flere år). 
27 Ifølge enhetsleder var denne anskaffelsen ikke gjort av Plan og næring, og vi tok den derfor ut fra 

undersøkelsesutvalget. 
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Tabell 3. Byggforvaltning – anskaffelser fra investeringsregnskapet 2014 

LEVERANDØR ART ANSVAR BELØP  
(Totalt) 

1600 
Asplan Viak AS 

027001 
Konsulenttjeneste 

8111 Basseng Moan 498 524 

2957  
Rambøll Norge AS 

027001 
Konsulenttjeneste 

8111 
Basseng Moan 

821 337,60 

3081  
Faveo Prosjektledelse 

027001 
Konsulenttjeneste 

8111  
Basseng Moan 

314 191,10 

2063* 
Møller Undall AS28 

023000  
Vedlikehold av bygninger 

8202 
Nordkjosbotn skole 
8506  
Laksvatn eldresenter 

79 906,34 

2769* 
Complettbygg29 

023001 
Vedlikehold av utstyr/bygninger 

8110 
Rådhus 

51 615 

2769* 
Complettbygg 

023001 
Vedlikehold av utstyr/ bygninger 

8205 
Sand skole 

149 600 

2957 
Rambøll Norge AS 

023000 
Vedlikehold utstyr/bygninger 

8111  
Basseng Moan 

117 590,40 

3081  
Faveo Prosjektledelse 

023001 
Vedlikehold utstyr/bygninger 

8111  
Basseng Moan 

112 814,50 

3196 
Polytan sportstättenbau GmbH 

023001 
Vedlikehold utstyr/bygninger 

8205 
Sand skole 

987 476,50 

4325* 
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS 

023001  
Vedlikehold utstyr/bygninger 

8434 
Tomannsbolig Nordkjosbotn 

126 938,60 

4825 
Tromsbygg entreprenør AS 

023001  
Vedlikehold utstyr/bygninger 

8434 
Tomannsbolig Nordkjosbotn 

1 657 195,80 

* Anskaffelser vi ikke har tatt med i undersøkelsesutvalget.  

 

Vi oversendte regnskapsopplysningene som fremgår i tabellene ovenfor til Balsfjord kommune ved 

lederne for de to nevnte enhetene og ba om å få dokumentasjon fra anskaffelsene, eventuelt 

tilbakemelding om noen av regnskapsføringene ikke gjaldt en egen anskaffelse eller var utgift etter 

avrop på rammeavtale. Etter dette ble det klart at vi hadde til sammen et undersøkelsesutvalg på 

elleve anskaffelser.  

 

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

dokumentanalyse som metode. Skriftlig dokumentasjon er supplert med informasjon på epost og 

muntlige opplysninger revisor har mottatt i møte med ansatte i Balsfjord kommune som har 

kunnskap om og/eller ansvar for kommunens innkjøp, spesielt de anskaffelsene som inngår i 

revisors undersøkelse. 

 

3.1 Gyldighet og pålitelighet 

Vi mener at datamaterialet vi presenterer under «revisors funn» i rapportens kapittel 5, oppfyller 

krav til gyldige data. En anskaffelsesprosess skal kunne etterprøves gjennom en analyse av 

oppdragsgivers dokumentasjon. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon Balsfjord 

kommune som oppdragsgiver har utarbeidet gjennom prosessen, som er relevante data for denne 

delen av revisjonens undersøkelse. Likeså er dokumentasjon kommunen har mottatt fra leverandører 

og tilbydere i konkurransen, relevante data. Vi har supplert forannevnte skriftlige datamateriale med 

informasjon fra de nåværende lederne for de to enhetene i kommunen som revideres i dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. De to enhetslederne har i større eller mindre grad hatt ansvar for 

og/eller kjennskap til noen anskaffelser som er mangelfullt dokumentert.  

 

                                                 
28 I forbindelse med datainnsamlingen fikk vi tilbakemelding fra enhetsleder om at dette gjaldt innkjøp av nøkler – det 

vil si en vareanskaffelse – og vi redegjør og vurderer ikke denne anskaffelsen, jf. prosjektets problemstilling.  
29 Ifølge enhetsleder Byggforvaltning er utgiftsføringen fra Complettbygg som følge av avrop på rammeavtale. 
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Når det gjelder Plan og næring, er det ikke nåværende enhetsleder som har gjennomført innkjøpene/ 

anskaffelsene. Vi er av den grunn oppmerksomme på at det kan finnes informasjon med relevans 

for de undersøkte anskaffelsene/innkjøpene utover det vi omtaler og legger til grunn i rapporten. 

Dette tillegges imidlertid ikke særlig vekt da en anskaffelsesprosess etter regelverket skal 

dokumenteres skriftlig, og tidligere enhetsleder som gjennomførte og hadde ansvar for 

anskaffelsene/innkjøpene, burde ha lagret dokumentasjon slik at prosessen kan etterprøves. Etter 

dette anser vi datamaterialet vi legger til grunn for vurdering av de undersøkte innkjøpene i Plan og 

næring, som relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjon.  

 

Nåværende enhetsleder for Byggforvaltning har vært ansvarlig for anskaffelsene vi har undersøkt i 

denne enheten, men det er ikke alle som er gjennomført av han. Vedkommende har sendt oss 

etterspurt dokumentasjon, og vi har således forholdt oss til den personen i enheten som innehar 

relevant informasjon om de undersøkte anskaffelsene. Vi vurderer derfor datagrunnlaget for 

undersøkte anskaffelser gjort av enheten Byggforvaltning, som relevant og tilstrekkelig for å 

revisors vurderinger og konklusjon.  

 

Som redegjort for i forrige kapittel måtte noen av anskaffelsene vi opprinnelig hadde med i 

undersøkelsesutvalget, av ulike grunner tas ut av utvalget. Vi mener likevel at antallet anskaffelser 

som inngår i undersøkelsen, utgjør et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere praksisen i Plan og næring 

og Byggforvaltning opp mot de utledete revisjonskriteriene og problemstillingen. Selv om vi 

konkluderer kun for de konkrete anskaffelsene som vi har undersøkt, mener vi at resultatene fra 

undersøkelsen gir indikasjoner på hvorvidt konkurranse- og etterprøvbarhetskravene etterleves 

generelt i disse to enhetene i Balsfjord kommune.  

 

Når det gjelder pålitelighetskravet, har revisjonen vurdert eventuelle feilkilder i det totale 

innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke 

eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt 

datamaterialet for kommunen og innarbeidet relevante opplysninger vi fikk i møte 20.1.2016 med 

enhetslederne for Byggforvaltning og Plan og forvaltning. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, 

sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i 

datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 BALSFJORD KOMMUNE 

4.1 Organisatoriske forhold 

I figur 1 nedenfor viser vi hvordan Balsfjord kommune er organisert med rådmann som øverste 

ansvarlige for administrasjonen.  

 
Figur 1: Organisasjonskart Balsfjord kommune 

 

 
 
Kilde: http://www.balsfjord.kommune.no/organisasjonskart.284066.no.html 

 

 

Byggforvaltning, som er den ene reviderte enheten i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, sin 

primæroppgave er ivaretakelse av kommunens verdier knyttet til bygningene, og drive dem slik at 

de ansatte kan yte tiltenkt service til kommunens befolkning. På kommunens nettsider er oppgavene 

beskrevet på følgende måte: 

 

 Forvaltning: å ivareta eiendomsinformasjon og eiendomsøkonomi.  

 Drift: å sørge for at funksjonen til eiendommen opprettholdes slik at brukerne kan drive 

primærtjeneste.  

 Vedlikehold: å sørge for at eiendommen opprettholder sin tekniske standard.  

 Utvikling: å endre eiendommens standard som følge av endrede behov hos eier/bruker, og 

sørge for at eiendommen er i samsvar med lover og forskrifter.  

 Service: (bruker) å bistå brukeren i hans daglige virksomhet, for eksempel reparasjon av 

pulter, reoler og annet utstyr. 

 

I tillegg er Byggforvaltningen byggherre ved nybygg og renoveringsprosjekter og har ansvar for 

drift og vedlikehold av blant annet energi og ventilasjon ved driftsbygningene. Enheten har også 

ansvar for utleie av boliger, utleie av driftsbygg og forvaltning av kommunens innleie av bygg hos 

andre.  

 

De siste store investeringsprosjektene til Balsfjord kommune er gjennomført av Byggforvaltning, 

og er ifølge regnskapet ført på ansvar 8111 Basseng Moan, ansvar 8434 Tomannsbolig 

Nordkjosbotn og ansvar 8205 Sand skole. 

http://www.balsfjord.kommune.no/organisasjonskart.284066.no.html
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Anskaffelsene som vi har etterspurt dokumentasjon for fra Plan og næring ble gjort da enheten het 

Plan og næring, og hadde følgende arbeidsfelt:  

 

 Næringsutvikling, herunder jord- og skogbruk  

 Kommunale veier og havner  

 Kommuneveterinær  

 Arealforvaltning, byggesaker og oppmåling 

 

Sommeren 2015 ble oppgavene knyttet til jord- og skogbruk og kommuneveterinær flyttet fra 

enheten, og enheten fikk navnet Plan og forvaltning. Som det fremgår av kapittel 3, går denne 

enhetens utgifter i all hovedsak til vedlikeholdstjenester knyttet til veier. 

 

4.2 Innkjøp 

Balsfjord kommune har et anskaffelsesreglement i to deler, hvor Anskaffelsesreglement del I er et 

generelt innkjøpsreglement. Denne delen av innkjøpsreglementet har fem formulerte formål: 

o Fastsette kommunens innkjøpspolitikk slik at kommunen har en felles opptreden overfor 

leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilke enhet det er som 

foretar anskaffelsen 

o Sikre at kommunen gjennom felles rammeavtaler/samkjøp drar nytte av de gunstige 

betingelser store kjøp/avtaler gir 

o Sikre at det er reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og at prinsippet om 

konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører 

o Sikre at innkjøp foretas etter gjeldende lover og forskrifter 

o Så langt som mulig sikre at kommunens innkjøp ivaretar miljøet på en bærekraftig måte.  

 

Målsetningen til Balsfjord kommune er at innkjøp skal gjennomføres på en slik måte at kommunens 

økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt og at innkjøpsordningen er rasjonell og 

gir en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. De rutinene som er fastlagt gjennom Balsfjord 

kommunes innkjøpsreglement, skal blant annet sikre at feil oppdages i tide slik at de kan rettes, 

misligheter forebygges og avdekkes, sikre klare ansvarsforhold og at et hendelsesforløp kan 

dokumenteres.  

 

Anskaffelsesreglement del II gir regler for hvordan anskaffelser skal utføres og av hvem, herunder 

avvikshåndtering. I utklipp 1 nedenfor viser vi reglementets oversikt over organisering av 

innkjøpsfunksjonen i kommunen: 

 
Utklipp 1. Organisering av innkjøpsfunksjonen i Balsfjord kommune 

 
Kilde: Balsfjord kommunes anskaffelsesreglement del II pkt. 2.0 
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Ifølge kommunens reglement har anskaffelsens verdi betydning for hvem i organisasjonen som kan 

gjøre innkjøp. Enhetsledere kan gjøre enkeltkjøp, som ikke er dekket av rammeavtale og hvor 

verdien er under kr 500 000 eks. mva, men innkjøpsansvarlig skal involveres for informasjon og 

veiledning. Ved enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er over kr 500 000 eks. mva. 

skal innkjøpsansvarlig involveres allerede ved anskaffelsens planleggingsfase. 

Avgjørelsesmyndighet om valg av leverandør/produkt ligger hos rådmann i samarbeid med 

innkjøpsansvarlig.   

 

Kommunens innkjøpsansvarlig har ansvar for å blant annet gi enhetene generell informasjon/ 

opplæring, bistå ved konkrete innkjøp og samordne innkjøpsvirksomheten. Enhetsledere har 

ansvaret for å påse at det er reelt behov for en planlagt anskaffelse og at det er budsjettmessig 

dekning for det innkjøpet som blir foretatt. I kommunens enheter kan det etter reglementet også 

gjøres avrop på rammeavtaler og oppfølging av lojaliteten til inngåtte rammeavtaler.  

 

Kommunens anskaffelsesreglement del II inneholder videre rutiner for de ulike kjøpstypene, fordelt 

etter anskaffelsens verdi. Det fremgår hvilke oppgaver som skal gjøres og hvem i kommunen som 

skal involveres ved gjennomføringen av den enkelte oppgaven.  

 

Revisor har fått opplyst fra enhetsleder for Byggforvaltning at han har sertifisering som innkjøper 

gjennom Kommunenes Sentralforbund. Enhetsleder for Plan og forvaltning har ikke slik 

sertifisering, og revisor har fått opplyst at denne enhetens anskaffelser skal gjøres av 

innkjøpsansvarlig. 

 

Av anskaffelsene som inngår i undersøkelsen, og som vi behandler i neste kapittel, er noen 

gjennomført av private firmaer på vegne av Balsfjord kommune. I den forbindelse ønsket vi belyst 

fra enhetsleder i Byggforvaltning: 

 Hvordan gjøres firmaet som skal gjennomføre anskaffelsesprosessen, kjent med 

oppdragstakers – Balsfjord kommune – behov? 

 Hvem gjør beregninger av anskaffelsens verdi? Balsfjord kommune eller firmaet som 

gjennomfører anskaffelsen for kommunen? 

 Er Balsfjord kommune involvert i anskaffelsesprosessen når andre firmaer gjør 

prosessen på vegne av kommunen? Hvis ja, når i prosessen? 

 Gjelder kommunens interne reglementer for firmaer som gjennomfører 

anskaffelsesprosessen for kommunen? 

 

Enhetsleder opplyste til revisor at når Balsfjord kommune bruker eksterne firma for å gjøre en 

anskaffelse for kommunen, er det så langt han kjenner til, gjort etter at det har vært innhentet tilbud 

på forprosjektering. Forprosjekt vil si definisjon av behovet, og vi forstår derfor enhetsleder dit hen 

at Balsfjord kommune definerer behovet, selv om private gjennomfører selve anskaffelsesprosessen. 

Enhetsleder opplyste videre at beregning av anskaffelsens verdi kommer som et resultat etter at 

forprosjektet er presentert. Balsfjord kommunes rolle i anskaffelsesprosessen er ifølge enhetsleder 

gjennom godkjenning av forprosjekt før det lyses ut. Enhetsleder kunne ikke gi klart svar på om 

kommunens interne reglementer gjelder for innleide firmaer, men viser til at anskaffelsesregelverket 

gjelder. 

 

Balsfjord kommune har vedtatt å kjøpe et helelektronisk innkjøps- og anbudsprogram fra Mercell. 

KGV («KonkurranseGjennomføringsVerktøy for offentlige virksomheter) innebærer at Mercell 

bistår kommunen i gjennomføringen av innkjøpet, og systemet skal sikre at kommunen 

gjennomfører anskaffelsene sine i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.   
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5 ETTERLEVELSE AV REGELVERK  

Etterlever Balsfjord kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens 

innkjøpsreglement/-retningslinjer om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser 

innenfor teknisk, plan og utvikling? 

 

 
 

 

I det følgende presenterer vi revisors funn og vurderinger for de utvalgte anskaffelsene. Kapitlene 

har fått benevnelse etter hva anskaffelsen gjelder, noen på bakgrunn av ansvarsteksten i kommunens 

regnskap og andre etter navn på selve kontrakten mellom Balsfjord kommune og oppdragstaker.   

 

  

Revisjonskriterier: 
 
Alle anskaffelser skal gjennomføres i henhold til grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser § 5. Forskrift om 
offentlige anskaffelser del I gjelder for alle anskaffelser med verdi over kr 100 000. For anskaffelser hvor den anslåtte 
verdi overstiger kr 500 000 eks. mva., men ikke overstiger EØS-terskelverdier gjelder forskriften del I og II. For 
anskaffelser hvor den anslåtte verdi overstiger EØS-terskelverdier gjelder forskriften del I og del III.  
 
Balsfjord kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre konkurranse, 
ved å: 

 Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre 

 Informere leverandører om anskaffelsen 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for anskaffelser under kr 

500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED-databasen for anskaffelser over kr 1,6 millioner 

  Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 
- ved skriftlig tilbudsforespørsel for anskaffelser under kr 500 000 
- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

 Evaluere leverandørene 
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav  
- og avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav 

   Tildele kontrakt  
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier 

 
og Balsfjord kommunes anskaffelser skal være etterprøvbare ved at kommunen: 

 Fortløpende sikrer at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen 
av konkurransen er skriftlig 

 Fører anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100 000 

 I protokollen beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen 

 Fører protokoll fra tilbudsåpning for anskaffelser over kr 100 000 
 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og 
Anskaffelsesreglement for Balsfjord kommune  
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5.1 Anskaffelser ved Byggforvaltning 

5.1.1 Konsulenttjenester ved Basseng Moan 

Revisor har ved gjennomgang av Balsfjord kommunes regnskap for 2014 funnet utgifter til kjøp av 

konsulenttjenester ført på ansvar Basseng Moan. Leverandørene som ifølge regnskapet har levert 

tjenester på prosjektet i 2014, og som vi valgte ut for å undersøke anskaffelsesprosessen av, er Faveo 

Prosjektledelse AS, Rambøll Norge AS og Asplan Viak AS.  

 

Saksfremlegget til kommunestyrets sak 134/12 Framdrift i prosjekt Gjenoppbygging på Moan - 

orienteringssak30 gir oversikt over hvilke anskaffelser utgiftene er knyttet til. I begynnelsen av 

januar 2010 var det brann på Moan hvor idrettshall, klubbhus, svømmehall og samfunnshus med 

garderobeanlegg brant ned til grunnen. Formannskapet vedtok 2.2.2010 at gjenoppbyggingen etter 

brannen skulle organiseres som et prosjekt, og rådmannen fikk fullmakt, sammen med idrettslaget, 

til å engasjere ekstern prosjektledelse. Det har vært utredet ulike plasseringer og utbyggingsmodeller 

samt har finansiering vært politiske behandlet. Ifølge saksfremlegget ble tilbudsinvitasjon på 

oppdraget «Prosjektledelse for planlegging og realisering av gjenoppbygging Moan» sendt ut 

9.7.2012, og vi forstår ut fra dokumentasjonen Balsfjord kommune har sendt oss på bakgrunn av 

regnskapsopplysningene vi oppgav, at dette er Balsfjord kommunes kjøp av konsulenttjenester fra 

Faveo Prosjektledelse AS (som det var utgiftsført kr 314 191 på i 2014). Ifølge saksfremlegget til 

den ovennevnte kommunestyresaken arbeidet prosjektleder med et mandat fra kommunestyret i sak 

92/12 som var oppsummert med følgende spesifikasjoner:  
- Svømmebasseng 12,5 x 8,5 med garderober 

- Forsamlingssal 230 m² 

- Foajé og garderober 200 m² 

- Kjøkken 20 m² 

- Lager og tekniske rom 

- Bistå med å finne delfinansiering gjennom eksterne tilskudd 

- Eventuelt behandlingsbasseng, inkludert utrede mulige særskilte eksterne tilskudd til formålet 

- Foreløpig kostnadsoverslag 56 mill. kr + eventuelt behandlingsbasseng. 

 

Revisor har forstått den tilsendte dokumentasjonen dithen at Balsfjord kommune først tildelte Faveo 

Prosjektledelse AS kontrakt for prosjektledelse for gjenoppbygging av Basseng Moan. Ved 

kontrakten skulle Faveo Prosjektledelse AS lede arbeidet med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag/ 

forprosjekt, prosjektering, kontrahering av entreprenører samt oppfølging i byggefasen. 

Kontraktene med de to øvrige ovennevnte leverandørene (Rambøll AS og Asplan Viak AS som vi 

identifiserte i Balsfjord kommunes regnskap for 2014) er kommet som følge av anskaffelses-

prosesser gjennomført av Faveo Prosjektledelse AS. Det er anskaffelsesprosessen som er satt bort, 

men Balsfjord kommune er likevel oppdragsgiver og den som skal ha anskaffelsen til sitt bruk. Vi 

har derfor tatt med anskaffelsene fra Rambøll AS og Asplan Viak AS, og vi vurderer hvorvidt 

Balsfjord kommune har etterlevd sentrale krav til konkurranse og etterprøvbarhet.  

 

Kjøp av konsulenttjenester fra Faveo Prosjektledelse AS 

Revisors funn 

Faveo Prosjektledelse AS har i 2014 fått utbetalt kr 314 191 fra Balsfjord kommune for prosjekt-

ledelse for gjenoppbyggingen på Moan. Som dokumentasjon fra anskaffelsen har revisor fått tilsendt 

kommunens meddelelsesbrev 3.8.2012 til de som leverte tilbud på prosjektledelsen, tilbudet fra og 

kontrakten med valgte leverandør Faveo Prosjektledelse AS samt referat fra møte 2.8.2012 mellom 

Balsfjord kommune og Faveo Prosjektledelse AS. Tilbudet av 10.7.2012 fra Faveo Prosjektledelse 

                                                 
30 Behandlet av kommunestyret i møte 12.12.2012. 
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var på kr 483 250 eks mva basert på estimert timeforbruk. Av meddelelsesbrevet ser vi at to 

leverandører leverte tilbud.  

 

Kontrakten om prosjektlederoppdraget er datert 5.9.2012 og signert av rådmann Hogne Eidissen for 

Balsfjord kommune og Åge Alexandersen for Faveo Prosjektledelse. I kontrakten er oppdraget 

beskrevet på følgende måte: Leverandøren skal lede arbeide med utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag/forprosjekt, prosjektering, kontrahering av entreprenører samt oppfølging i 

byggefasen. Oppdraget skal påbegynnes 20.8.2012 og være ferdig 1.3.2014. Som avtalt honorar 

legger kontraktens pkt 6 til grunn «honorarbudsjett vedlagt tilbud av 09.07.2012». Ifølge kontrakten 

skal alle merforbruk utover dette varsles oppdragsgiver og bestilles av denne før videre arbeid, og 

oppdragsgiver skal i tillegg dekke utgifter iht. NS 8402 punkt 13.   

 

Revisor har ikke mottatt dokumentasjon som gir informasjon om og eventuelt hva kommunen 

beregnet anskaffelsens verdi til, hvilke krav som ble stilt til leverandørene, hvilke tildelingskriterier 

som ble stilt eller om konkurranse om anskaffelsen ble sendt direkte til leverandører eller kunngjort 

i Doffin. Vi har ikke fått anskaffelsesprotokoll. 

 

Revisors vurdering  

Balsfjord kommune har ikke dokumentert for revisor eventuelle beregninger av kontraktsverdien 

før anskaffelsesprosedyren ble valgt. Med utgangspunkt i at tilbudet fra leverandøren lød på kr 

483 250 og at oppdragets varighet var konkret angitt, legger vi til grunn at anskaffelsens verdi ikke 

oversteg nasjonal terskelverdi. Anskaffelsen vurderes derfor etter lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I.  

 

Med å innhente tilbud fra flere leverandører i markedet, har kommunen avholdt en form for 

konkurranse. Da revisor ikke har fått dokumentert skriftlig anskaffelsesprotokoll, tilbudsforespørsel 

fra kommunen, innholdet i denne og hvor mange denne ble sendt til, kan vi ikke vurdere hvorvidt 

kommunen har beskrevet konkurransen og kontraktsvilkårene, jf. grunnleggende krav om at enhver 

anskaffelse skal være gjenstand for konkurranse. Det gjelder ikke bestemmelser om kvalifikasjons-

krav eller tildelingskriterier for anskaffelser etter del I, men manglende dokumentasjon fra 

kommunen innebærer at vi ikke har grunnlag for å si om eventuelle kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier ble brukt av oppdragsgiver slik som informert om til leverandører. 

 

Anskaffelsesprosessen er til en viss grad dokumentert gjennom tilbud fra og meddelelsesbrev til 

leverandørene som deltok i konkurransen samt kontrakten med valgte leverandør, men det er ikke 

ført anskaffelsesprotokoll slik forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 krever for anskaffelser til 

verdi over kr 100 000 eks mva. Det er heller ikke ført protokoll fra tilbudsåpningen, jf. 

anskaffelsesreglementet for Balsfjord kommune. Mangelfull dokumentasjon av anskaffelsen bryter 

med regelverkets krav som skal ivareta hensynet til etterprøvbarhet. 

 

Kjøp av konsulenttjenester fra Asplan Viak AS 

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord kommunes regnskap har kommunen i 2014 betalt kr 498 524 til Asplan Viak AS. 

Revisor mottok dokumentasjon fra anskaffelsen fra kommunen i epost 6.10.2015, og vi ser av 

dokumentasjonen at Faveo Prosjektledelse AS har gjennomført selve anskaffelsesprosessen for 

Balsfjord kommune. Vi har ikke fått oversendt konkurransegrunnlag eller utskrift fra kunngjøring, 

men protokollene – anskaffelsesprotokollen og protokoll fra tilbudsåpning – inneholder 

opplysninger om konkurransegjennomføringen.  
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Vi ser av anskaffelsesprotokollen at det er beskrevet hva anskaffelsen gjelder; prosjektering av 

forprosjekt inkludert levering av forprosjektrapport, med opsjon på videre prosjektering av nytt 

flerbrukshus på Moan, Storsteinnes. I anskaffelsesprotokollen er det angitt at de foreløpige 

beregningene av verdien på kontraktarbeidet utgjør kr 4 142 000 eks mva. Det er opplyst at 

anskaffelsen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse og at konkurransen ble kunngjort i 

TED og Doffin. Revisor har funnet kunngjøringen i Doffin, og vi ser at konkurransen skal 

gjennomføres etter forskriften del I og III. Protokollen inneholder videre informasjon om tidsfrister. 

 

Det fremgår ikke uttrykkelig av anskaffelsesprotokollen hvilke kvalifikasjonskrav som ble stilt, men 

det er opplyst at alle innkomne tilbud ble vurdert i henhold til reglene i forskrift om offentlige 

anskaffelser §§ 17-4 til 17-1531 samt i henhold til konkurransegrunnlaget. Det fremkommer også at 

alle tilbud er kontrollert i henhold til forskriften §§ 20-12 til 20-1432. Ingen leverandører ble avvist. 

 

Når det gjelder evalueringen, framkommer det i protokollen at dette er gjort i henhold til tildelings-

kriteriene som det var opplyst om i konkurransegrunnlaget, og at gjennomføringsstrategi derfor ble 

vektet 60 % og pris 40 %. Evaluering av gjennomføringsstrategi er basert på de fire delkriteriene 

oppgaveforståelse, organisering og ledelse av prosjektteamet, tilbudte saksbehandlere, utdanning og 

arbeidserfaring og verktøy og systemer. Faveo Prosjektledelse AS har gitt poeng under de fire 

nevnte delkriteriene, og Asplan Viak AS fikk høyeste poengscore på tildelingskriteriet 

gjennomføringsstrategi. På tildelingskriteriet pris fikk Asplan Viak AS laveste poengscore. Samlet 

ble denne leverandørens tilbud rangert høyest og ble innstilt på jobben. 

 

Protokollen er datert og signert av representanter for Faveo Prosjektledelse AS som gjennomførte 

anskaffelsen på vegne av Balsfjord kommune. Dokumentet er ikke signert av kommunens rådmann. 

 

Revisors vurdering 

Dokumentasjonen revisor har fått oversendt fra kommunen, viser at anskaffelsens verdi var over 

EØS-terskelverdi. Anskaffelsen skal vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del 

III. 

 

Som påpekt ovenfor har revisor ikke hatt tilgjengelig konkurransegrunnlag og kommunens 

eventuelle korrespondanse med tilbydere. Vi ser imidlertid ikke grunn til å legge særlig vekt på dette 

da anskaffelsesprotokollen etter vår vurdering inneholder flere opplysninger om konkurranse-

gjennomføringen, jf. kravet om at oppdragsgiver skal sikre at de vurderinger og den dokumentasjon 

som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig. At det ble valgt å gjennomføre 

anskaffelsen som åpen anbudskonkurranse, innebærer etter revisors vurdering at revisjonskriteriet 

om at det må velges en tillatt anskaffelsesprosedyre er oppfylt, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 

§ 14-1 (1). Dokumentasjonen tilsier at valgte anskaffelsesprosedyre ble fulgt. Videre er vår 

vurdering at revisjonskriteriet om at leverandører skal informeres om anskaffelsen gjennom 

kunngjøring i Doffin, er oppfylt, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 18-1. Revisor har ikke 

grunnlag for å vurdere om revisjonskriteriet om kunngjøring i TED-databasen er oppfylt, jf. FOA § 

18-1.  

 

Utfyllende opplysninger i anskaffelsesprotokollen om kvalifisering og evaluering innebærer etter 

revisors vurdering at kommunen har oppfylt revisjonskriteriene om at leverandører skal evalueres 

på bakgrunn av lovlige og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav og at kontrakt skal tildeles 

                                                 
31 Bestemmelser om krav som kan stilles til leverandørene.  
32 Gjelder avvisning på grunn av henholdsvis forhold ved leverandøren, forhold ved tilbudet og på grunn av unormalt 

lave tilbud.  
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på bakgrunn av lovlige og for leverandørene kjente tildelingskriterier, jf. forskrift om offentlige 

anskaffelser § 20-1, jf. § 22-2. 

 

Etter revisors vurdering inneholder anskaffelsesprotokollen opplysningene som kreves i forskrift 

om offentlige anskaffelser § 3-2, jf. vedlegg 4.  

 

Etter det vi kan se, beskriver protokollen vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

anskaffelsesprotokollen, og revisors vurdering er derfor at Balsfjord kommune har oppfylt de 

utledete revisjonskriteriene knyttet til etterprøvbarhet. Det er ført åpningsprotokoll i henhold til 

Balsfjord kommunes reglement for anskaffelser. Dokumentasjonen fra anskaffelsen tilsier at 

Balsfjord kommune etter revisors vurdering har oppfylt de utledete revisjonskriteriene når det 

gjelder konkurransekravet. Dette gjelder imidlertid ikke kriteriet om at anskaffelser over EØS-

terskelverdi skal kunngjøres i TED-databasen. I det tilfelle at konkurransen faktisk ikke ble 

kunngjort i TED-databasen utgjør det brudd på konkurransekravet. Ifølge forskrift om offentlige 

anskaffelser § 4-2 bokstav q er en ulovlig anskaffelse en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har 

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

 

Kjøp av konsulenttjenester fra Rambøll Norge AS 

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord kommunes regnskap har kommunen i 2014 betalt Rambøll Norge AS kr 821 337 

for konsulenttjenester. Kjøpene er ført på ansvar Basseng Moan. Revisor har fått tilsendt fra 

kommunen «Konkurransegrunnlag for byggeledelse av generalentreprisen Gjenoppbygging 

svømmehall Moan». Konkurransegrunnlagets forside viser tydelig at oppdragsgiver for anskaffelsen 

er Balsfjord kommune. Selve anskaffelsesprosessen er imidlertid, som redegjort for innledningsvis, 

gjennomført av Faveo Prosjektledelse AS. Vi har også fått tilsendt tilbudet med vedlegg fra Rambøll 

Norge AS og anskaffelsesprotokoll og protokoll fra tilbudsåpning. 

 

Det fremkommer innledningsvis i konkurransegrunnlaget at konkurransen skjer i henhold til lov 

om offentlige anskaffelser, og gjennomføres som en direkte anskaffelse fordi anskaffelsens verdi 

forventes å ligge under terskelverdien for tjenestekjøp (kr 500 000 eks mva). Videre følger det at 

konkurransen derfor gjennomføres på bakgrunn av bestemmelsene i konkurransegrunnlaget og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I. I protokollen fra anskaffelsen framkommer det at 

foreløpige beregninger av verdi for kontraktsarbeidet utgjør kr 475 000 eks. mva. og at valgte 

anskaffelsesprosedyre er begrenset anbudskonkurranse, jf. FOA § 4-2 bokstav b. Etter det revisor 

kan se, ble konkurransen om byggeledelse ikke kunngjort i Doffin. 

 

Ifølge konkurransegrunnlaget omfatter oppdraget med byggeledelse av generalentreprisen blant 

annet oppfølging på byggeplass, deltakelse på byggemøter og byggherremøter, å inneha SHA-

funksjonen gjennom byggefasen og diverse kvalitetskontroller på byggeplassen. Konkurranse-

grunnlaget inneholder også opplysninger om frister. 

 

Når det gjelder kvalifikasjonskrav, framkommer det i konkurransegrunnlaget at tilbyder må 

dokumentere tilfredsstillende soliditet og finansiell stilling samt at de driver i henhold til norske 

lover og forskrifter, må ha SHA- system og internkontrollsystem. Dernest er det stilt krav om at 

tilbyder må ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppdraget. Det siste kvalifikasjonskravet skal 

dokumenteres ved å sende kommunen bevis på sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for denne typen 

bygg/anlegg eller dokumentasjon på at tilsvarende lokal godkjenning kan oppnås.  

 

Om tildelingskriterier framkommer det av konkurransegrunnlaget at gjennomføringsstrategi vil 

vektlegges 50 % og pris vektlegges 50 %. Til tildelingskriteriet gjennomføringsstrategi er det angitt 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

Side:  

 

19 

at dette består av oppgaveforståelse og tilbudte saksbehandlere, utdanning og arbeidserfaring samt 

hvilken dokumentasjon tilbydere må levere. Når det gjelder tildelingskriteriet pris, er det angitt at 

det er tilbudets samlede pris som er avgjørende. 

 

Ifølge protokoll fra tilbudsåpningen var det tre leverandører som ba om konkurransegrunnlaget og 

ifølge anskaffelsesprotokollen kom det inn ett tilbud innen tilbudsfristens utløp. Tilbudet lød på kr 

475 000 for 500 timer. Faveo Prosjektledelse vurderte ifølge dokumentasjonen at 

kvalifikasjonskravene var oppfylt, og leverandøren ble ikke avvist. Faveo Prosjektledelse har også 

vurdert at det innkomne tilbudet oppfylte de oppstilte tildelingskriteriene. Revisor finner ikke grunn 

til å se nærmere på selve evalueringen ettersom det var kun ett tilbud som ble vurdert.  

 

Prokollene fra anskaffelsen er signert av ansatte i Faveo Prosjektledelse som gjennomførte 

anskaffelsen på vegne av Balsfjord kommune. Prosjektansvarlig for Balsfjord kommune har ikke 

signert protokollen.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsens verdi har betydning for hvilken del av forskriften som får anvendelse, og vi ser av 

den tilsendte dokumentasjonen at anskaffelsen er gjennomført etter del I (som gjelder anskaffelser 

under nasjonal terskelverdi). Ifølge regnskapsopplysningene har Balsfjord kommune utgiftsført 

over kr 800 000 til leverandøren, som kan tilsi at anskaffelsen skal vurderes etter reglene i del I og 

del II (jf. den har verdi over nasjonal terskelverdi). Opplysninger i konkurransegrunnlaget tilsier at 

det er gjort vurdering av anskaffelsens verdi. Revisor finner grunn til å påpeke at kommunens 

utbetaling til leverandøren i 2014 langt overstiger kontraktens angitte verdi. Det innebærer at det 

kan stilles spørsmål ved hvorvidt beregningen var forsvarlig eller om det er utført arbeid utover det 

som opprinnelig var avtalt som følge av konkurransen. Revisor har ikke grunnlag for å gå nærmere 

inn på disse spørsmålene. Vi legger til grunn angitt kontraktsverdien på kr 475 000 eks mva, som 

innebærer at vi vurderer anskaffelsen etter forskrift om offentlige anskaffelser del I. 

 

Den valgte anbudsprosedyren – begrenset anbudskonkurranse – er tillatt prosedyre for anskaffelser 

under nasjonal terskelverdi. Revisor har ikke mottatt forespørsler som er sendt til leverandører i 

markedet, men dokumentasjonen vi har fått tilsier at leverandører er informert om anskaffelsen. Vår 

vurdering er etter dette at revisjonskriteriet om at leverandører må informeres om anskaffelsen, er 

oppfylt, jf. det grunnleggende konkurransekravet. 

 

Anskaffelsesregelverket oppstiller ikke krav om skriftlig konkurransegrunnlag for anskaffelser med 

verdi under kr 500 000, men vi ser at kommunen likevel har utarbeidet konkurransegrunnlag. 

Revisjonskriteriet om at konkurransen og kontraktsvilkårene må beskrives, er etter revisors 

vurdering oppfylt. 

 

På bakgrunn av opplysningene i anskaffelsesprotokollen om kvalifiseringsprosessen og evaluering 

av tilbud, er vår vurdering at Balsfjord kommune har overholdt de utledete revisjonskriteriene om 

at leverandørene skal evalueres på bakgrunn av lovlige og for leverandørene kjente 

kvalifikasjonskrav og at kontrakt skal tildeles på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente 

tildelingskriterier.  

 

Etter det vi kan se, beskriver protokollen vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

anskaffelsesprotokollen, og revisors vurdering er derfor at Balsfjord kommune har oppfylt de 

utledete revisjonskriteriene når det gjelder kravet om etterprøvbarhet. Det er ført åpningsprotokoll i 

henhold til Balsfjord kommunes reglement for anskaffelser. Dokumentasjonen fra anskaffelsen 
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tilsier at Balsfjord kommune etter revisors vurdering har oppfylt de utledete revisjonskriteriene når 

det gjelder konkurransekravet. 

 

5.1.2 Idrettsanlegg ved Sand skole  

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord kommunes regnskap for 2014 har Balsfjord kommune betalt kr 987 476 til 

leverandør Polytan sportstättenbau GmbH. Revisor fikk 15.9.2015 dokumentasjon fra anskaffelsen, 

og denne viser at utgiftene gjelder dekker og utstyr til idrettsanlegg ved Sand skole. 

Dokumentasjonen tilsier at anskaffelsen er en kombinert vare- og tjenesteanskaffelse, men den gir 

ikke grunnlag for å si hvor stor del som gjelder varer. Revisor har mottatt konkurransegrunnlag, 

kontrakt, protokoll og meddelelsesbrev. Vi finner ikke opplysninger i dokumentasjonen om hva 

kontraktens verdi ble anslått til før leverandører ble informert om konkurransen, men i kontrakten 

kommunen inngikk med leverandøren, er verdien oppgitt til kr 1 275 019. 

 

Ifølge Balsfjord kommunes konkurransegrunnlag 3.6.2014 ber kommunen om tilbud på levering 

og montering av kunstgress og løpsdekke på idrettsanlegg ved Sand skole. Det fremkommer videre 

av konkurransegrunnlaget at konkurransen skal gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, men det fremgår ikke eksplisitt hvilken del av forskriften som kommer til anvendelse. 

Vi ser imidlertid at det i konkurransegrunnlaget vises til bestemmelser i forskriftens del II og at 

kommunen har sendt meddelelse om kontraktsinngåelse etter FOA § 13-3 (som er bestemmelsen 

om krav til meddelelse for anskaffelser etter forskriftens del II). Anskaffelsen gjennomføres ifølge 

konkurransegrunnlaget som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Kommunen har ikke oversendt dokumentasjon som viser at anskaffelsen ble kunngjort, men revisors 

søk i Doffin viser at det var tilfelle.  

 

Som kvalifikasjonskrav har kommunen i konkurransegrunnlaget oppgitt: 

«1. Firmaattest 

2. Skatteattest for merverdiavgift 

3. Skatteattest for skatt 

4. Egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS 

5. Krav til internkontroll 

6. Tilbyder må levere referanse med kontaktperson på at de har utført tilsvarende eller større 

prosjekter.»  

 

Som tildelingskriterier har kommunen oppgitt følgende: 

1. Dokumentert relevant kompetanse (vekt 10 %). Evaluering av faglig kompetanse for 

utøvende firma. Det blir vurdert og vektlagt hvor relevant kompetansen er i forhold til 

oppdraget. Som dokumentasjon framlegges CV for arbeidsleder, samt referanser for 

lignende prosjekt. 

2. Pris (vekt 80 %) 

3. Byggetid (vekt 10 %) 

 

I meddelelsesbrev, som ble sendt til begge tilbyderne, framkommer det at kommunen har evaluert 

tilbudene i henhold til de tildelingskriteriene som var oppstilt i konkurransegrunnlaget. Vi har ikke 

fått dokumentasjon som viser noe hvordan kompetanse og byggetid, som begge skulle vektes 10 % 

hver, har blitt vurdert. Når det gjelder pris, ser vi av protokollen at valgte leverandørs tilbud lå kr 

400 000 under den andre leverandørens tilbud.   
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I kommunens anskaffelsesprotokoll er det angitt at den gjelder «Idrettsanlegg ved Sand», men det 

er ikke nærmere opplysninger om hva anskaffelsen gjelder. Protokollen er signert og datert. Det 

inngår opplysninger om hvem som leverte tilbud og til hvilken pris. Det fremgår også opplysninger 

om at ingen av de som leverte tilbud ble avvist. Protokollen inneholder ikke opplysninger om anslått 

verdi på kontrakten, kontraktsverdi eller beskrivelser om hvilke tiltak som er gjennomført for å sikre 

reell konkurranse. Vi har ikke fått protokoll fra tilbudsåpning. 

 

Revisors vurdering 

Balsfjord kommunes utgifter til leverandøren Polytan sportstättenbau GmbH i 2014, jf. 

regnskapstall og kontraktens verdi, tilsier at anskaffelsen skal vurderes etter lov om offentlige 

anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.  

 

Revisjonskriteriet om at det må benyttes en tillatt anskaffelsesprosedyre, er oppfylt ved at Balsfjord 

kommune har valgt å gjennomføre en åpen anbudskonkurranse, jf. forskrift om offentlige 

anskaffelser § 5-1. 

 

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at leverandører må informeres om anskaffelsen 

gjennom kunngjøring i Doffin, er oppfylt, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 9-1. Også kriteriet 

om at konkurransen og kontraktsvilkårene skal beskrives i et konkurransegrunnlag er oppfylt, jf. 

forskrift om offentlige anskaffelser § 8-1. 

  

Protokollen og den øvrige dokumentasjon gir ikke revisor grunnlag for å etterprøve om Balsfjord 

kommune evaluerte leverandørene i henhold til de for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav, jf. 

forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-4 og 8-5.  

 

Vi ser av protokollen at leverandøren med laveste tilbudte pris ble valgt, og i meddelelsesbrevet 

fremkommer det at tilbudene er evaluert etter tildelingskriteriene som var oppstilt på forhånd. 

Dokumentasjonen fra Balsfjord kommune inneholder imidlertid ikke opplysninger som viser den 

nærmere vurderingen på bakgrunn av tildelingskriteriene. Revisor har derfor ikke grunnlag for å 

vurdere om Balsfjord kommune har oppfylt revisjonskriteriet knyttet til tildelingskriterier, jf. 

forskrift om offentlige anskaffelser § 13-2. 

 

Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune ikke overholdt revisjonskriteriene om å sikre at de 

vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen er 

skriftlig. Kommunen har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal føres anskaffelsesprotokoll for 

anskaffelser over kr 100 000, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2, men protokollen 

inneholder etter revisors vurdering ikke beskrivelse av vesentlige forhold og viktige beslutninger 

gjennom hele anskaffelsesprosessen. Balsfjord kommune har derfor etter revisors vurdering ikke 

overholdt innholdskravene som stilles til anskaffelsesprotokoll, jf. forskrift om offentlige 

anskaffelser § 3-2 og ikke overholdt revisjonskriteriet om at det skal føres protokoll fra 

tilbudsåpning, jf. Balsfjord kommunes anskaffelsesreglement. 
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5.1.3 Bygging av Tomannsbolig Roffa 

Revisors funn 

På ansvar 8434 Tomannsbolig Nordkjosbotn har revisor funnet Tromsbygg Entreprenør AS har fått 

utbetalt henholdsvis og 1 657 195. Vi fant også utgiftsført på prosjektet kr 126 938 til Brødrene 

Karlsen Anleggsdrift AS. Kommunen har redegjort for at sistnevnte føring i regnskapet gjaldt en 

underentreprenør til Tromsbygg Entreprenør AS på dette prosjektet, og at fakturaen kom direkte til 

kommunen.  

 

Kommunens dokumentasjon tilsier at utbetalingene er som følge av anskaffelse av bygging av 

tomannsbolig Roffa. Revisor har fått kommunens dokumentasjon fra anskaffelsen og har funnet 

kunngjøring av konkurransen på Doffin, publisert 9.5.2014. Total anslått verdi på anskaffelsen er i 

kunngjøringen oppgitt til mellom kr 4 og 6 millioner. I kontrakten som Balsfjord kommune inngikk 

med Tromsbygg Entreprenør AS, er summen for arbeidet angitt å være kr 4 593 750 inkl. mva. I 

kunngjøringen står det at konkurransen gjennomføres etter lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Både i kunngjøringen i Doffin og i kommunens 

konkurransegrunnlag av 9.5.2014 er det opplyst at anskaffelsen gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Om prosjektet står det i konkurransegrunnlaget at det gjelder totalentreprise, 

slik at i leveransen inngår alt som innbefatter oppsetting av bygget, det vil si prosjektering, rigging, 

opparbeidelse av tomt og veg/parkering, materialer og alt arbeide som ferdigstillelsen inkluderer.  

 

Balsfjord kommune har i konkurransegrunnlaget stilt følgende kvalifikasjonskrav: 

«1. Firmaattest 

2. Skatteattest for merverdiavgift 

3. Skatteattest for skatt 

4. Egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS 

5. Krav til internkontroll.» 

 

Om tildelingskriterier framkommer i konkurransegrunnlaget følgende: 

«1. Dokumentert relevant kompetanse (vekt 10 %). Evaluering av faglig kompetanse for utøvende 

firma. Det blir vurdert og vektlagt hvor relevant kompetansen er i forhold til oppdraget. Som 

dokumentasjon framlegges CV for arbeidstaker. 

2. Pris (vekt 80 %) 

3. Byggetid (vekt 10 %).» 

 

Kommunen har videre angitt at tilbudene vil bli evaluert med GRIP evalueringsverktøy med en 

skala fra 1-5, og at tilbud som ut fra en totalvurdering fremstår som økonomisk mest fordelaktig for 

kommunen vil bli valgt. En eller flere av tilbyderne vil ifølge kommunen kunne bli innkalt til 

avklaringsmøter på ovennevnte kriterier.  

 

Kommunens protokoll fra anskaffelsen viser at kommunen fikk inn fire tilbud, og at ingen av disse 

ble forkastet. Revisor har mottatt kommunens dokumentasjon fra evaluering av tilbudene, som viser 

hvordan de ulike tilbydernes pris har blitt vurdert. Revisor kan ikke ut fra den oversendte 

dokumentasjonen se hvordan tilbydernes opplysninger knyttet til tildelingskriteriene kompetanse og 

byggetid er evaluert. Overfor tilbyderne har kommunen informert om at tilbudene ble evaluert i 

henhold til de oppstilte tildelingskriteriene og ved bruk av GRIP evalueringsverktøy. 

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder også informasjon om virksomhetens navn, hvor mange og 

hvilke leverandører som leverte tilbud og til hvilke pris samt informasjon om noen ble avvist i 

kvalifikasjonsrunden. Videre er protokollen påført dato og protokollførers signatur. Det 

fremkommer i protollen at den gjelder «tomannsbolig Roffa», men ikke noe nærmere informasjon 
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om hva som skal anskaffes. Protokollen inneholder ikke opplysninger om anslått verdi på 

kontrakten, kontraktsverdi eller beskrivelser av hvilke tiltak som er gjennomført for å sikre reell 

konkurranse. 

 

Revisors vurdering 

Revisor oppfatter at anskaffelsen gjelder en bygge- og anleggskontrakt, og EØS- terskelverdi er da 

kr 40 millioner. Anskaffelsen ligger godt under denne terskelverdien, og forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del II får anvendelse.  

 

Revisjonskriteriet om at det må benyttes en tillatt anskaffelsesprosedyre er oppfylt ved at det er valgt 

åpen anbudskonkurranse, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 5-1. Det er ikke forhold ved den 

oversendte dokumentasjonen som tilsier at denne anskaffelsesprosedyre ikke er fulgt av Balsfjord 

kommune. Kriteriet om at konkurransen og kontraktsvilkårene må beskrives gjennom konkurranse-

grunnlag er også oppfylt, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 8-1. Anskaffelsen er kunngjort 

slik som forskrift om offentlige anskaffelser § 9-1 krever, og revisors vurdering er derfor at 

revisjonskriteriet om at leverandører må informeres om konkurransen, er oppfylt. 

 

Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune oppfylt revisjonskriteriet om at leverandørene skal 

evalueres på bakgrunn av lovlige og på forhånd kjente kvalifikasjonskrav, jf. forskrift om offentlige 

anskaffelser §§ 8-4 og 8-5. 

 

Vi ser at Balsfjord kommune har oppstilt et tildelingskriterium knyttet til kompetanse. KOFA har 

uttalt at for at et tildelingskriterium som knytter seg til erfaring, kompetanse eller lignende, lovlig 

kan benyttes, er det en forutsetning at det er tilbudt personells erfaring/ kompetanse som gjøres til 

et vurderingstema og ikke leverandørens erfaring/kompetanse mer generelt.33 Balsfjord kommunes 

utdypning av tildelingskriteriet med henvisning til at CV skal fremlegges som dokumentasjon, tilsier 

etter revisors vurdering at revisjonskriteriet er lovlig. Revisor har imidlertid ikke grunnlag for å 

etterprøve om Balsfjord kommune har oppfylt revisjonskriteriet om at tilbudene skal evalueres på 

bakgrunn av det som var oppgitt i konkurransegrunnlaget, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 

13-2. 

 

Når det gjelder anskaffelsesprotokollen, er revisors vurdering at den ikke oppfyller kravene til 

innhold som forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 oppstiller for anskaffelser med verdi over 

100 000 kr. Balsfjord kommune har derfor etter revisors vurdering ikke oppfylt alle de utledete 

revisjonskriteriene når det gjelder det grunnleggende kravet om etterprøvbarhet.  

 

  

 

 

 

  

                                                 
33 Jf. KOFA 2015/97 med videre henvisning til KOFA 2015/78. 
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5.1.4 Rammeavtale om håndverkertjenester 

Revisors funn 

Vår analyse av Balsfjord kommunes driftsregnskap viste at Balsfjord kommune har hatt utgifter til 

håndverkerfirmaene Balsfjord VVS, Complettbygg AS, JM Hansen Installasjon, Spider Industrier 

AS og Kanstad El.Service AS. Revisor redegjorde i oppstartsmøtet med rådmann og enhetsleder for 

dette, og vi fikk tilbakemelding om at Balsfjord kommune i stor grad gjør innkjøp av 

håndverkertjenester basert på rammeavtaler.  

 

Revisor etterspurte i epost 16.6.2015 dokumentasjon fra anskaffelsen av rammeavtalene med de 

ovennevnte leverandørene. Vi fikk tilsendt konkurransegrunnlag, dokumentasjon fra leverandører 

som har rammeavtaler med kommunen og kontraktene kommunen har inngått med leverandørene. 

Vi har fått ikke anskaffelsesprotokoll og protokoll fra tilbudsåpning. 

 

Konkurransegrunnlaget «Rammeavtale for håndverkertjenester» som kommunen sendte til revisor 

er datert 12.10.2011, og i dette er oppdraget beskrevet. Det fremgår at kommunen inviterer til å gi 

tilbud på rammeavtaler til Balsfjord kommune for perioden 2012-2015. Anskaffelsen er ifølge 

konkurransegrunnlaget rammeavtaler med flere leverandører av tjeneste i totalt syv fag. 

Leverandørene gis anledning til å gi pris på kun ett fag hvis ønskelig. Kommunen ber om tilbud på 

elektroinstallasjoner, signal- og varslingsanlegg, vann- og avløpsinstallasjoner, ventilasjonsanlegg, 

tømreroppgaver, mur- og betongarbeider og maling-, belegg- og tapetseringsoppdrag. Tilbudsfrist 

er i konkurransegrunnlaget angitt til 21.11.2011. 

 

Revisor har ikke mottatt noe dokumentasjon fra kommunen som gir informasjon om anskaffelsens 

anslåtte verdi. Av konkurransegrunnlaget følger det at anskaffelsen er omfattet av lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser, men det fremgår ikke hvilke deler av forskriften anskaffelsen 

gjennomføres etter. Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra kommunen som viser om anskaffelsen 

ble sendt direkte til leverandører eller om den ble kunngjort i Doffin.  

 

Revisor har gjort søk etter utlysning i Doffin, og har funnet en kunngjøring av konkurranse om 

rammeavtale på håndverkertjenester. Denne kunngjøringen gjelder rammeavtaler til Balsfjord 

kommune for perioden 2012-2016 (og ikke til 2015, slik som det fremgår av konkurransegrunnlaget 

kommunen sendte oss). Tilbudene fra leverandørene som Balsfjord kommune har rammeavtale med 

tilsier imidlertid at denne kunngjøringen gjelder rammeavtalene for håndverkertjenester, som vi 

etterspurte, og at konkurransegrunnlaget vi fikk tilsendt ikke kan være det endelige34. Etter det 

revisor kan se i kunngjøringen i Doffin, er det ikke gjort store endringer fra konkurransegrunnlaget 

revisor fikk tilsendt; faget ventilasjonsanlegg er tatt ut og faget maskinentreprenør er bes om pris på 

i det siste konkurransegrunnlaget. Det er også gjort noen endringer i tidsfristene.  

 

Ifølge kunngjøringen skal anskaffelsen gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del I 

og del II og det står i kunngjøringen at anskaffelsen har en anslått verdi på mellom kr 100 000 og 

500 000. Det står ikke noe om frekvens og verdi på avropene35. 

 

Balsfjord kommune har stilt tre krav til leverandørene: lovlig etablert foretak, god 

gjennomføringsevne og soliditet. Det fremgår av konkurransegrunnlaget hvilken dokumentasjon 

leverandørene skal fremlegge. Når det gjelder tildelingskriterier har kommunen opplyst i 

konkurransegrunnlaget at pris (tilbudt timepris inkl. mva) vektes 50 % og kundeservice vektes 30 

%. Kriteriet kundeservice er delt opp i tilgjengelighet og responstid, og disse er igjen konkretisert. 

                                                 
34 Vi ser dette fordi leverandører har i sitt tilbud til kommunen sendt med deler av konkurransegrunnlaget.  
35 Med avrop menes kjøp på rammeavtale.  
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Teknisk bistand skal ifølge konkurransegrunnlaget vektes 20 %, og dette kriterier er delt opp i 

egenskapene faglig dyktighet (fag- eller mesterbrev), hjelpemateriell/verktøy og service. 

 

Revisor har ikke mottatt protokoll fra tilbudsåpning, anskaffelsesprotokoll eller annen 

dokumentasjon som viser hvordan tilbudene ble evaluert.  

 

Revisors vurdering 

I mangel av dokumentasjon for beregning av anskaffelsens verdi har revisor sett på utgiftsføringer 

til rammeavtaleleverandørene for 2014 og 2015. Føringer i regnskapet kan tyde på at anskaffelsens 

verdi over fireårsperioden kan komme til å overstige EØS-terskelverdi. Revisor har imidlertid ikke 

grunnlag for å gi et nøyaktig anslag. Vi legger til grunn for vår vurdering – i tråd med opplysningen 

i kunngjøringen – at anskaffelsen skal vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del 

II. 

 

Dokumentasjonen fra anskaffelsen tilsier etter revisors vurdering at Balsfjord kommune har 

overholdt revisjonskriteriet om at leverandører er informert om anskaffelsen gjennom kunngjøring 

i Doffin, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 9-1. Vår vurdering er videre at kommunen har 

overholdt kriteriet om å beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene gjennom bruk av et 

konkurransegrunnlag, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 8-1.  

 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om kommunen har evaluert tilbudene på bakgrunn av 

lovlige og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav eller om kontrakt er tildelt på bakgrunn av 

lovlige og for leverandørene kjente tildelingskriterier, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-

4, 8-5 og 13-2. 

 

Manglende dokumentasjon som for eksempel anskaffelsesprotokoll, åpningsprotokoll innebærer 

etter vår vurdering at Balsfjord kommune ikke har overholdt revisjonskriteriet om å fortløpende 

sikre de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

konkurransen. Balsfjord kommune har ikke oppfylt revisjonskriteriet om at det skal føres 

anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100 000, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 

og at det skal føres åpningsprotokoll, jf. Balsfjord kommunes anskaffelsesreglement. 

 

5.2 Oppsummering – undersøkte anskaffelser ved Byggforvaltning 

For alle de undersøkte anskaffelsene har vi i liten grad fått tilsendt opplysninger som viser om 

Balsfjord kommune har gjort beregninger av anskaffelsenes verdi og hva anskaffelsenes verdi ble 

anslått til. Med utgangspunkt i de opplysningene som har vært tilgjengelige for oss, har vi tatt stilling 

til om anskaffelsens verdi må betraktes å ligge mellom kr 100 000 og kr 500 000, over kr 500 000 

eller over kr 1,6 millioner (kr 40 millioner for bygge- og anleggskontrakter). Verdien har betydning 

for hvilken del av forskrift om offentlige anskaffelser den enkelte anskaffelsen skal vurderes etter. 

To av anskaffelsene fra Byggforvaltning har vi vurdert etter revisjonskriterier vi utledet fra forskrift 

om offentlige anskaffelser del I, tre anskaffelser har vi vurdert etter revisjonskriteriet utledet fra 

forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II og én anskaffelse hadde verdi over kr 1,6 millioner 

og er derfor vurdert etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. 

 

Konkurransekravet  

For alle de undersøkte anskaffelsene fra Byggforvaltning har vi vurdert at Balsfjord kommune har 

gjennomført konkurranse ved å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre. Vi har ikke opplysninger som 
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tilsier at kommunen ikke har gjennomført konkurransene i henhold til den prosedyre som de 

opprinnelig valgte. 

 

For alle undersøkte anskaffelser fra Byggforvaltning fant vi at Balsfjord kommune hadde informert 

leverandører om anskaffelsen. Alle undersøkte anskaffelser med verdi over kr 500 000 var ifølge 

dokumentasjonen kunngjort i Doffin slik som forskriften krever. Vi fant imidlertid ikke dokumentert 

at anskaffelsen med verdi over EØS-terskelverdi var kunngjort også i TED-databasen. I det tilfellet 

at anskaffelsen ikke var kunngjort i TED-databasen, utgjør det ifølge forskrift om offentlige 

anskaffelser § 4-2 bokstav q en ulovlig direkte anskaffelse. 

 

Med unntak av én av de undersøkte anskaffelsene fant vi at Balsfjord kommune har beskrevet 

konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag. 

 

Når det gjelder kriteriet om at Balsfjord kommune skal evaluere leverandørene på bakgrunn av 

lovlige, og for leverandørene, kjente kvalifikasjonskrav, er vår vurdering at dette er oppfylt for to av 

de undersøkte anskaffelsene. For disse anskaffelsene er vår vurdering også at revisjonskriteriet om 

at Balsfjord kommune må tildele kontrakt på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente 

tildelingskriterier, oppfylt. For de øvrige fire anskaffelsene i undersøkelsesutvalget har vi vurdert 

at manglende dokumentasjon medfører at revisor ikke har mulighet til å etterprøve om de nevnte 

kriteriene om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er oppfylt. 

 

Etterprøvbarhetskravet 

For alle de undersøkte anskaffelsene gjelder anskaffelsesforskriftens krav om føring av 

anskaffelsesprotokoll. I tillegg krever Balsfjord kommunes anskaffelsesreglement at det skal føres 

protokoll fra tilbudsåpning for anskaffelser over kr 100 000. For to av de undersøkte anskaffelsene 

er revisors vurdering at Balsfjord kommune ikke har overholdt revisjonskriteriet om at det skal føres 

anskaffelsesprotokoll for anskaffelser med verdi over kr 100 000. Anskaffelsesprosessen er likevel 

noe dokumentert. For to av anskaffelsene er revisors vurdering at protokollene oppfyller forskriftens 

innholdskrav i og med at de beskrev alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. To av anskaffelsesprotokollene som var utarbeidet tilfredsstiller ikke 

kravene som forskriften stiller til protokollens innhold. Som vi påpekte ovenfor har mangelfull 

dokumentasjon medført at revisor ikke har hatt grunnlag for å etterprøve om alle de utledete 

revisjonskriteriene knyttet til konkurransekravet har vært etterlevd av Balsfjord kommune. 
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5.3 Anskaffelser ved Plan og forvaltning  

5.3.1 Sommervedlikehold vei fra Arnt-Erik Hansen 

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord kommunes regnskap har leverandør 4304 Arnt- Erik Hansen fått utbetalt kr 828 084 

fra Balsfjord kommune i 2014. Revisor har på forespørsel om dokumentasjon fra anskaffelsen, fått 

konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon, leverandørens prisskjema, protokoll fra tilbudsåpningen, 

meddelelsesbrev og signert kontrakt.  

 

Ifølge konkurransegrunnlaget valgte Balsfjord kommune å gjennomføre prosessen som en åpen 

anbudskonkurranse, og det er angitt at konkurransen er omfattet av lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Revisor finner ikke opplysninger i konkurransegrunnlaget om hvilken del av 

forskriften konkurransen skal gjennomføres etter. Vi finner opplysninger i kommunens 

dokumentasjon om at konkurransen er kunngjort på Doffin og gjennom søk på Doffin har vi funnet 

at kunngjøring ble publisert 6.12.2013.  

 

I konkurransegrunnlaget finner vi beskrevet at konkurransen gjelder sommervedlikehold av 

kommunale veier og plasser 2014-2017 (2018), altså en kontrakt for fire år med opsjon på ett år.  Vi 

finner ingen opplysninger i den tilsendte dokumentasjonen som viser Balsfjord kommunes 

beregning av anskaffelsens verdi.  

 

Kommunen har i konkurransegrunnlaget stilt ulike kvalifikasjonskrav til tilbyderne, og presisert 

hvilke dokumenter tilbyderne må legge ved tilbudet sitt. Pris er oppstilt som eneste tildelings-

kriterium. Videre finner vi opplysninger om frister og hvilket språk tilbudet skal leveres på.  

 

Vi har ikke fått tilsendt anskaffelsesprotokoll fra Balsfjord kommune. Men vi oppfatter at 

protokollen fra tilbudsåpningen kan tjene dette formålet. Denne protokollen inneholder informasjon 

om hva anskaffelsen gjelder, når tilbudsåpningen fant sted og hvem som var til stede. Protokollen 

er datert og underskrevet. Vi ser av protokollen at kommunen fikk tilbud fra tre leverandører, og at 

ingen av tilbudene ble avvist. Revisor får imidlertid ikke noe informasjon gjennom 

dokumentasjonen om hvordan kvalifikasjonsprosessen er gjort. I protokollen ser vi at valgte 

leverandør ikke hadde laveste tilbudssum, men meddelelsesbrevet viser at kommunen har gjort 

kontrollregninger og kommet til at det var valgte leverandør som likevel hadde det laveste tilbudet.  

 

Revisors vurdering 

Når det gjelder anskaffelsens anslåtte verdi, følger det av forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 

(1) at den skal beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver 

kan komme til å betale, eks. mva for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. Det skal tas hensyn til 

opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten, jf. forskriften § 2-3 (5). Dersom vi legger til 

grunn at kommunen utbetaler til Arnt-Erik Hansen om lag kr 800 000 for hvert av de fire årene 

kontrakten gjelder, kan kontraktens verdi anslås til 3,2 millioner kroner. For det tilfellet at opsjonen 

gjøres gjeldende, blir verdien anslagsvis kr 4 millioner. Verdien overstiger med god margin EØS-

terskelverdien på 1,6 millioner kroner, som tilsier at anskaffelsen skal vurderes etter lov om 

offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. 

 

Åpen anbudskonkurranse som kommunen valgte i dette tilfellet, er tillatt anskaffelsesprosedyre for 

anskaffelser over EØS-terskelverdi, og etter det revisor kan se, har kommunen gjennomført 

konkurransen i henhold til den valgte prosedyren, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 14-1.  
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Kommunen har utarbeidet konkurransegrunnlag der tildelingskriterium og kvalifikasjonskrav er 

gjort kjent, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 17-1. Det er imidlertid ikke etterprøvbart 

gjennom kommunens dokumentasjon hvordan kvalifikasjonskravene er vurdert, jf. forskrift om 

offentlige anskaffelser §§ 17-4 og 17-5. Kontraktstildeling på grunnlag av laveste pris var i henhold 

til konkurransegrunnlaget der pris var oppgitt som eneste tildelingskriterium. Balsfjord kommune 

har derfor etter revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om at kontrakt skal tildeles på bakgrunn 

av lovlige og for leverandørene kjente tildelingskriterier, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 

22-2.  

 

Kunngjøring av denne anskaffelsen bare i Doffin bryter med forskriftens krav om kunngjøring også 

i TED-databasen når kontraktens verdi overstiger 1,6 millioner kroner, jf. forskrift om offentlige 

anskaffelser § 18-1. Manglende konkurransekunngjøring i TED innebærer at kommunen har gjort 

en ulovlig direkte anskaffelse, jf. FOA § 4-2 bokstav q. Det vil si at anskaffelsesregelverkets 

konkurransekrav er brutt i dette tilfellet.  

 

Etter revisors vurdering er anskaffelsen i stor grad etterprøvbar. Kommunens protokoll inneholder 

imidlertid ikke alle opplysningene som kreves etter forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2, jf. 

vedlegg 4. Revisjonskriteriet om at anskaffelsesprotokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og 

viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprotokollen, er derfor ikke oppfylt. Balsfjord kommune 

har oppfylt kriteriet om at det skal føres protokoll fra tilbudsåpning, jf. Balsfjord kommunes 

anskaffelsesreglement.  

 

5.3.2 Konsulenttjeneste fra Safe Control Engineering AS 

Revisors funn 

I Balsfjord kommunes regnskap for 2014 fant vi at kommunen har utbetalt kr 99 000 til leverandør 

4576 Safe Control Engineering AS. Beløpet er ført på ansvar 1406 Kommunale veier/veg- og gatelys. 

 

Revisor etterspurte dokumentasjon for anskaffelsen og har fått tilbakemelding fra kommunen om at 

det ikke ble innhentet tilbud fra flere leverandører om den konkrete tjenesten. Vi har fått 

dokumentasjon som viser korrespondanse mellom Balsfjord kommune og leverandøren i forkant av 

bestilling av tjenesten.  

 

I den oversendte dokumentasjonen ser vi at kommunen og den nevnte leverandøren hadde et møte 

i månedsskiftet februar/mars. Leverandøren har i epost 3.3.2014 til kommunen sendt et tilbud på 

gjennomføring av spesialinspeksjon på følgende konstruksjoner og priser: 

Elverum bru  kr 38 000 eks mva 

Skutvikelva bru kr 34 000 eks mva 

Tennes kai  kr 47 000 eks mva 

 

Bestiller imidlertid kommunen inspeksjon av alle konstruksjonene, lyder tilbudet fra Safe Control 

Engineering AS på totalt kr 99 000 eks. mva. 

 

I tilbudet framkommer det videre at resultatet av inspeksjonene gis i rapporter som beskriver 

skadeomfang, forslag til løsninger på gjennomføring av nødvendige tiltak, samt estimerte 

utbedringskostnader. Rapportene skal ifølge leverandøren være et godt underlag for kommunen når 

de skal beslutte tiltak på konstruksjonene samt budsjettering.  

 

Enhetsleder har i tilbakemelding til leverandøren opplyst at saken må til politisk behandling 

ettersom enheten selv ikke har inndekning på eget budsjett.  
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Kommunestyret besluttet i møte 30.4.2014 under sak 26/14 Spesialkontroll av bruer en tilrådning 

som var i henhold til rådmannens innstilling, og som lød: «Balsfjord kommune bevilger 99 000 

kroner for spesialinspeksjon av Elverum bru, Skutvikelva bru og Tenneskaia. Kostnadene dekkes av 

veifondet. Når omfang av nødvendige reparasjoner er avklart fremmes ny politisk sak for å definere 

investeringsprosjektene». 

 

Safe Control Engineering AS fikk i epost 28.5.2014 fra kommunen beskjed om at kommunen 

bestiller spesialinspeksjon av de tre spesifikke objektene.  

 

Revisor har i forbindelse med dette prosjektet fått forklart at kommunen fra før den bestilte selve 

inspeksjonen fra Safe Control Engineering AS, abonnerte på en tjeneste fra denne leverandøren; en 

database/dokumentasjonssystem for inspeksjoner av bruer og kaier. Kommunen betaler årlig 

brukerlisens og fant det naturlig å benytte det samme firmaet for å gjøre inspeksjoner. 

 

Revisors vurdering 

Med en verdi på under kr 500 000 skal anskaffelsen vurderes etter lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I. Det vil si at såkalt direkte anskaffelse er tillatt i dette 

tilfellet. Likevel skal regelverkets konkurransekrav overholdes med innhenting av tilbud fra flere 

enn èn leverandør. Det utgjør derfor etter revisors vurdering brudd på anskaffelsesregelverkets 

grunnleggende konkurransekrav at kommunen kjøpte tjenesten direkte fra Safe Control Engineering 

AS uten å ha innhentet konkurrerende tilbud. 

 

Anskaffelsens verdi tatt i betraktning, vurderer revisor at den er tilfredsstillende dokumentert og 

tilstrekkelig etterprøvbar gjennom e-postkorrespondanse mellom partene i prosessen.  

 

5.3.3 Konsulent- og kontrolltjenester ved havn fra Arctic Maritime Services  

Revisors funn 

Balsfjord kommunes regnskap for 2014 viser utbetalinger i 2014 til leverandør 4528 Arctic 

Maritime Services på kr 211 819. Kommunen har ikke innhentet tilbud fra flere leverandører for 

levering av tjenesten det gjelder. Kommunen har forklart at innehaver av enkeltmannsforetaket 

tidligere var ansatt i havnestillingen i Balsfjord kommune. Ifølge kommunen var dette i 

utgangspunktet tenkt som en midlertidig løsning ettersom ønsket kompetanse var vanskelig å få tak 

i. Arctic Maritime Services fakturerer fortsatt kommunen i henhold til avtalen36. 

 

Avtalen er inngått i Arctic Maritime Services sin oppdragsbekreftelse 23.5.2013. Denne er signert 

av innehaver av enkeltmannsforetaket og Balsfjord kommune v/rådmann. Avtalen løper til den sies 

opp av en av partene. 

 

I avtalens pkt. 2 AMS sine forpliktelser framkommer det at AMS får i oppdrag fra kommunen å 

ivareta de administrative oppgaver som er knyttet til trafikkavvikling, trafikkregistrering samt ISPS 

sertifisering ved Bergneset i Balsfjord kommune i avtaleperioden. Oppdragstaker har også oppgaver 

for Balsfjord kommune knyttet til opplæring og havneutbyggingsprosjekt.   

 

Avtalt pris for oppdraget er kr 20 000 i måneden eks. mva. For opplæring og havneutbyggings-

prosjekt skal godtgjørelse avtales nærmere. I tillegg til fast godtgjørelse kommer godtgjørelse for 

eventuelle reise- og oppholdskostnader. AMS skal ifølge kontrakten fortløpende rapportere til 

                                                 
36 Jf. faktura fra Arctic Maritime Services til Balsfjord kommune for bistand august 2015 pålydende kr 27 500 inkl. 

mva. 
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Balsfjord kommune. Timeforbruk redegjøres for månedlig, og medgått tid skal spesifiseres på 

prosjektnivå. 

 

Revisors vurdering 

Tjenesteavtalen med Arctic Maritime Service løper til den sies opp av èn av partene og må dermed 

betraktes som en tidsubegrenset tjenestekontrakt. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 

(10) skal anskaffelsens verdi i et slikt tilfelle anslås til månedlig rate multiplisert med 48. Denne 

kontraktens månedlige rate kr 20 000 eks mva gir for 48 måneder en verdi på kr 960 000. I tillegg 

kommer godtgjørelse for opplæring og havneutbyggingsprosjekt samt eventuelle reise- og 

oppholdsutgifter. Anslått omfang av disse kostnadene har ikke revisjonen opplysninger om. Med en 

anslått verdi på minst kr 960 000 eks mva skal anskaffelsen som et minstekrav vurderes etter lov 

om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.  

 

Kommunen har ikke kunngjort konkurranse i Doffin slik regelverket krever for anskaffelser til verdi 

over 500 000 kr eks mva. Etter revisors vurdering har kommunen ikke oppfylt revisjonskriteriet om 

informasjon til leverandører i markedet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 9-1. Manglende 

konkurransekunngjøring i dette tilfellet medfører at kommunen har gjort en ulovlig direkte 

anskaffelse, jf. FOA § 4-2 bokstav q. Det grunnleggende konkurransekravet er derfor etter revisors 

vurdering brutt. 

 

Balsfjord kommune har også brutt kravene til dokumentasjon da det ikke er ført anskaffelses-

protokoll i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 og anskaffelsesprosessen heller ikke 

på annen måte er skriftlig dokumentert og gjort etterprøvbar utover kontrakt med leverandøren. 

Kommunen har også brutt eget anskaffelsesreglement som krever at det føres protokoll fra 

tilbudsåpning. 

 

5.3.4 Kjøp av konsulenttjenester 

Revisors funn 

Multiconsult AS har ifølge regnskapet til Balsfjord kommune levert tjenester for kr 150 200 som er 

ført på ansvar 1402 Plan og regulering. Anskaffelsen gjelder grunnundersøkelser. På epost 

12.1.2016 fra kommunen v/enhetsleder Plan og forvaltning har revisor fått opplyst at hun ikke hadde 

funnet noe dokumentasjon som viser at det ble innhentet flere tilbud på anskaffelsen.  

 

Revisors vurdering 

Med en verdi på under kr 500 000 skal anskaffelsen vurderes etter lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I. Det vil si at såkalt direkte anskaffelse er tillatt i dette 

tilfellet. Likevel skal regelverkets krav til konkurranse overholdes med innhenting av tilbud fra flere 

enn èn leverandør.  

 

Kommunen har ikke godtgjort at Multiconsult er markedets eneste mulige leverandør av tjenesten 

og at anskaffelsesforskriftens unntaksbestemmelse for slike tilfeller kunne benyttes. Det var derfor 

etter revisors vurdering brudd på anskaffelsesregelverkets konkurransekrav når kommunen kjøpte 

tjenesten direkte fra Multiconsult AS uten å ha innhentet konkurrerende tilbud.  

 

Manglende dokumentasjon av anskaffelsen bryter også med regelverkets krav som skal ivareta 

hensynet til etterprøvbarhet. 
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5.3.5 Kjøp av konsulenttjenester 

Revisors funn 

I Balsfjord kommunes regnskap er det ført kr 340 000 på ansvar 1401 Oppmåling til Norsurvey AS. 

Kommunen har ifølge e-post 12.1.16 fra enhetsleder Plan og utvikling ingen dokumentasjon på 

anskaffelsen. E-post revisor mottok 21.1.16 fra kommunen, viser at det ikke ble avholdt 

konkurranse; avtale om oppmålingstjenester ble inngått direkte etter forutgående kontakt på e-post 

med leverandøren.  

 

Revisors vurdering 

Med en verdi på under kr 500 000 skal anskaffelsen vurderes etter lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I. Det vil si at såkalt direkte anskaffelse er tillatt i dette 

tilfellet. Likevel skal regelverkets krav til konkurranse overholdes med innhenting av tilbud fra flere 

enn èn leverandør.  

 

Kommunen har etter revisors vurdering brutt konkurransekravet i regelverket ved å kjøpe tjenesten 

direkte fra Norsurvey AS uten å ha innhentet konkurrerende tilbud.  

 

Mangelfull dokumentasjon av anskaffelsen bryter også med regelverkets krav som skal ivareta 

hensynet til etterprøvbarhet. Anskaffelsesprosessen er til en viss grad dokumentert gjennom e-post-

korrespondanse mellom kommunen og leverandøren, men det er ikke ført anskaffelsesprotokoll slik 

forskrift om offentlige anskaffelser § 3-3 krever for anskaffelser til verdi over kr 100 000 eks mva. 

 

5.4 Oppsummering – undersøkte anskaffelser ved Plan og forvaltning 

Vår undersøkelse viser at konkurransekravet ikke har vært etterlevd for fire av de fem undersøkte 

anskaffelsene. I den ene anskaffelsen vi har undersøkt er flere av de utledete revisjonskriteriene 

tilknyttet konkurransekravet etterlevd. Manglende kunngjøring i TED-databasen er imidlertid et 

alvorlig brudd mot konkurransekravet. Vår undersøkelse viser varierende etterlevelse av 

etterprøvbarhetskravet.  
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6 KONKLUSJON 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors samlede konklusjon på problemstillingen at 

Balsfjord kommune for de undersøkte anskaffelsene i noen grad har etterlevd sentrale bestemmelser 

i anskaffelsesregelverket og kommunens innkjøpsreglement/-retningslinjer om konkurranse og 

etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser innenfor teknisk, plan og utvikling. 

 

Blant de undersøkte anskaffelsene ved de to enhetene Byggforvaltning og Plan og forvaltning 

(tidligere Plan og næring) fant vi størst grad av etterlevelse av grunnleggende krav til konkurranse 

og etterprøvbarhet ved Byggforvaltning.   

 

7 HØRING 

KomRev NORD sendte utkast til endelig rapport til Balsfjord kommune v/konstituert rådmann 

25.1.2016. Balsfjord kommune hadde ikke merknader til rapporten. 

 

8 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er våre anbefalinger at: 

 

 Balsfjord kommune bør sikre at kommunens anskaffelser så langt det er mulig er basert på 

konkurranse. 

 Balsfjord kommune bør sørge for at anskaffelsesprosesser blir dokumentert i en protokoll 

og i en slik grad at prosessen – fra beregning av anskaffelsens verdi til signering av 

kontrakt – blir etterprøvbar. 
 

9 REFERANSER 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Anskaffelsesreglement for Balsfjord kommune del I 

 Anskaffelsesreglement for Balsfjord kommune del II 

 NOU 2004:2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske 

anskaffelsesregelverket 

 Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat 1 «Endringer i lov om offentlige 

anskaffelser» 

 Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat 2 «Ny forskrift om offentlige anskaffelser» 

 Notat Haavind «Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring» 

(https://haavind.no/globalassets/haavind_endringer-i-lov-og-forskrifter-om-offentlige-

anskaffelser.pdf) 

 Balsfjord kommunes regnskap for 2014 

 Balsfjord kommunes dokumentasjon fra utvalgte anskaffelser 

 www.balsfjord.kommune.no 

 Sak 2015/97 i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

 

  

https://haavind.no/globalassets/haavind_endringer-i-lov-og-forskrifter-om-offentlige-anskaffelser.pdf
https://haavind.no/globalassets/haavind_endringer-i-lov-og-forskrifter-om-offentlige-anskaffelser.pdf
http://www.balsfjord.kommune.no/
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Balsfjord kommune: 

 

Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet, 2014 
Selvkost VAR, 2013 

Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg, 2011/ 2012 

Stormoen Øst, 2009 

Byggesaksbehandling, 2009 

Forvaltning, drift og vedlikehold, 2008 

Barnevernet, 2008 

Økonomistyring, 2007 

Spesialundervisning, 2006 

Iverksetting av politiske vedtak, 2005 

Offentlige anskaffelser, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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