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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Vardø kommune har KomRev NORD IKS 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens tjenesteanskaffelser i investeringsprosjekter. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

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

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Vardø kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 

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

 

Vi hadde oppstartsmøte i kommunens lokaler 1. juni 2016, og datainnsamlingen foregikk 

hovedsakelig fra 1. til 3. juni 2016 i rådhuset i Vardø kommune. Supplerende datainnsamling er 

gjort pr. epost i perioden august til oktober 2016. 

 

Vi takker administrasjonen i Vardø kommune for samarbeidet i forbindelse med prosjektet.  
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Sammendrag  

 

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vardø kommune gjort forvaltnings-

revisjon av offentlige anskaffelser.  

 

Ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid skal kommunen følge lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser («anskaffelsesregelverket»). Regelverket skal bidra til økt verdiskapning i 

samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser og skal bidra til 

at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser 

skjer på en samfunnstjenlig måte. Kommunen plikter ved enhver anskaffelse å etterleve regelverkets 

grunnleggende krav om blant annet konkurranse, etterprøvbarhet og likebehandling av 

leverandører1.  

 

Kontrollutvalget har bedt revisor undersøke kommunens anskaffelser av tjenester i investerings-

prosjektene «Vardø skole - ombygging», «Regulering Svartnes», «Engelsvika barnehage», 

«Vannverket», «Renovering av kirka» og «Renovering av rådhuset». Med tjenester i disse 

prosjektene menes utførelse av forprosjekt/skisseprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i 

bygge- og garantitiden.  

 

Revisor konkluderer med at Vardø kommune i flere av de undersøkte anskaffelsene har brutt 

sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og 

etterprøvbarhet.  

 

Revisors konklusjon bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

 

I 2007 besluttet bystyret at Vardø skole skulle bygges om. FAK Prokuria AS fikk oppdraget med 

utarbeidelse av forprosjekt/skisseprosjekt for ombyggingen av skolen. I tråd med regelverket 

utarbeidet kommunen konkurransegrunnlag for anskaffelsen av forprosjekt/skisseprosjekt, men 

unnlot å kunngjøre konkurranse om anskaffelsen. Manglende konkurransekunngjøring innebærer at 

Vardø kommune etter revisors vurdering ikke har etterlevd regelverkets krav til konkurranse og 

likebehandling av leverandører. Utover konkurransegrunnlaget har kommunen ikke framlagt 

dokumentasjon som kan belyse anskaffelsesprosessen, og derfor vurderer vi at Vardø kommunes 

anskaffelse av forprosjekt/skisseprosjekt ikke er tilstrekkelig etterprøvbar.  

 

Anskaffelse av detaljprosjektering av Vardø skole og oppfølging i byggetiden ble kunngjort i Doffin 

og TED-databasen i tråd med forskriftens krav. FAK Prokuria AS leverte tilbud på kr 2,2 millioner 

og fikk oppdraget. Fordi FAK Prokuria hadde utarbeidet forprosjektet/skisseprosjektet, hadde de 

kunnskap med betydning for konkurransen som andre leverandører ikke hadde, og kommunen var 

i kontraktsforhandlinger med FAK Prokuria før klagefristen for vedtaket om kontraktsforhandlinger 

var utløpt. Dermed er det uklart om kommunen overholdt anskaffelsesregelverkets krav om 

likebehandling av leverandørene. I forhandlinger med FAK Prokuria utvidet kommunen oppdraget 

i forhold til det som var kunngjort, og prisen for oppdraget ble avtalt til kr 3,87 millioner. Endelig 

utbetaling til leverandøren ble på kr 5,9 millioner. Revisors vurdering er at Vardø kommune ikke 

fullt ut har etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse, likebehandling og 

etterprøvbarhet.   

 

Kommunen arbeidet i perioden 2009-2011/2012 med regulering av området Svartnes. På prosjektet 

Regulering Svartnes kjøpte kommunen prosess-/prosjektledelse fra FAK Prokuria. I kontrakten 

                                                 
1 Fra 1.1.2017 gjelder ikke anskaffelsesregelverket for anskaffelser med verdi under kr 100 000.  
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mellom partene var tjenestepris anslått til kr 488 000, og kommunen utbetalte dette beløpet samt 

tilleggshonorar kr 190 000 til leverandøren. Kommunen kjøpte tjenestene fra FAK Prokuria uten å 

kunngjøre konkurranse om anskaffelsen. Etter revisors vurdering har Vardø kommune ikke 

etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.  

 

I 2010 kjøpte kommunen prosjekteringstjenester for Engelsvika barnehage fra FAK Prokuria AS. 

Kommunen kunngjorde anskaffelsen i Doffin, slik som påkrevd. Det ble utarbeidet 

konkurransegrunnlag med beskrivelser av konkurransen og oppdraget, og kommunen har beskrevet 

anskaffelsesprosessen i protokoll slik regelverket krever. Revisor har ikke fått dokumentasjon som 

kan belyse kommunens vurdering av leverandørene opp mot kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. Etter dette er revisors vurdering at Vardø kommune ikke fullt ut har etterlevd 

regelverkets krav om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 

 

På prosjektet Vannverket kjøpte kommunen tjenester fra Finnmark Teknikk AS og Sweco Norge 

AS (utarbeidelse av forprosjekt) og fra Norconsult AS (utarbeidelse av revidert forprosjekt). Det var 

ikke kunngjøringsplikt for anskaffelsene, men kommunen pliktet likevel å legge til rette for 

konkurranse med å sende tilbudsforespørsel til flere leverandører. Kommunen sendte imidlertid ikke 

forespørsel til andre leverandører enn de som fikk oppdragene. Etter revisors vurdering har Vardø 

kommune ikke etterlevd anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse, 

likebehandling og etterprøvbarhet. 

 

Kommunen har ved to anledninger kjøpt tjenester fra Norconsult AS i forbindelse med Renovering 

av kirka. Det første kjøpet gjaldt utarbeidelse av tilstandsrapport, og kommunen sendte ikke 

tilbudsforespørsel til andre leverandører enn Norconsult. Revisors vurdering er derfor at kommunen 

ikke etterlevde anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 

Norconsult fikk også oppdraget med prosjektering og oppfølging i byggetiden. I denne anskaffelsen 

har kommunen kunngjort konkurranse, utarbeidet konkurransegrunnlag og ført anskaffelses-

protokoll i henhold til regelverket. På bakgrunn av oversendt dokumentasjon er revisors vurdering 

at Vardø kommune har etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse, likebehandling og 

etterprøvbarhet. 

 

Kommunens regnskap viser at Norconsult AS fikk utbetalt kr 685 000 på prosjektet Renovering av 

rådhuset. Kommunen inviterte flere leverandører til å gi tilbud, beskrev konkurranse og 

kontraktsvilkårene samt skrev anskaffelsesprotokoll. Revisors vurdering er at Vardø kommune 

etterlevde kravene om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.   

 

 

Med henvisning til revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi at Vardø kommune 

iverksetter tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. 
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1 INNLEDNING 

 

I plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 for Vardø kommune står «anskaffelser» på listen over 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden. Kontrollutvalget i Vardø vedtok i møte 23.2.2016, 

under sak 8/16, å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget drøftet i møte 12.4.2016, under sak 13/16, hvilke anskaffelser som skulle 

undersøkes av revisjonen. Noen av sakene nevnt i kontrollutvalgets vedtak i sak 13/16 faller ikke 

inn under anskaffelsesregelverkets virkeområde2, og de er derfor ikke undersøkt gjennom dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget ble orientert om dette av revisor i møte 2.6.2016, 

under sak 23/16. 

 

Kontrollutvalget ønsker undersøkt tjenesteanskaffelser i følgende investeringsprosjekter 

gjennomført av Vardø kommune i tidsperioden 2007/2008 til 2016: 

 

1. Vardø skole ombygging 

2. Regulering Svartnes 

3. Engelsvika barnehage 

4. Vannverket 

5. Renovering av kirka 

6. Renovering av rådhuset 

 

Som et eget punkt i kontrollutvalgets vedtak i sak 13/16 fremgår det at revisjonen skal undersøke 

kjøp fra «FAK Prokuria AS» og «splitting av anbud». FAK Prokuria AS var et rådgivningsfirma 

lokalisert i Vadsø med kompetanse innenfor blant annet arkitektfag, bygg og anlegg. Selskapet ble 

i 2012 kjøpt opp av Norconsult AS. FAK Prokuria AS og Norconsult AS har hatt kontrakter med 

kommunen om levering av skisseprosjekter og/eller forprosjekter, samt detaljprosjektering og 

oppfølging i byggetiden og garantitiden på de fleste investeringsprosjektene kommunen har 

gjennomført.3 Selskapene har også gjennomført anbudsprosess for selve byggefasen i prosjektene. 

Det vil si at Vardø kommune har satt bort anbudsprosessen for å få entreprenører til selve utførelsen 

av byggeprosjektet. Med «splitting av anbud» oppfatter vi at tema skal være om oppdragsgiver har 

delt opp de ovennevnte investeringsprosjektene på en slik måte at det er i strid med 

anskaffelsesregelverket.  

 

 

 

  

                                                 
2 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder ved tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, 

tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. En kontrakt vil ifølge forskriften si en gjensidig bebyrdende 

avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. 
3 Jf. samtale med rådmann 1.6.2016 og gjennomgang av dokumentasjon tilknyttet sakene nevnt i punktene 1 til 6 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling 

På bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget har vi formulert følgende problemstilling for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, 

likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 

 

Med «anskaffelsesregelverket» menes lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Undersøkelsen 

gjelder tjenesteanskaffelser, og typiske tjenesteanskaffelser vil være kommunens kjøp av 

konsulenttjenester (rådgivning og utredning) og håndverkertjenester (rørleggertjenester, utbedrings-

tjenester). Kommunens innkjøp av varer inngår ikke i undersøkelsen. 

 

2.2 Kilder for og utledning av revisjonskriterier 

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

området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i og utledet fra, 

autoritative kilder innenfor det reviderte området.  

 

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

anskaffelser (FOA) gjelder når Vardø kommune skal kjøpe av varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeider4. Prosjektene som kontrollutvalget ønsker undersøkt går tilbake til 2007. Det har 

skjedd endringer i forskriften i løpet av undersøkelsesperioden. Vi vurderer den enkelte anskaffelse 

opp mot forskriftsbestemmelser som gjaldt på tidspunktet Vardø kommune foretok anskaffelsen5. 

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017.6 

 

At det skal være konkurranse om kontrakter med det offentlige, at oppdragsgiver må likebehandle 

leverandører og at anskaffelser skal være etterprøvbare, er grunnleggende krav etter 

«anskaffelsesregelverket».  

 

Kravet til konkurranse følger av LOA § 5 og FOA § 3-1 (1), og vil si at «enhver anskaffelse skal 

så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som 

benyttes». Konkurransekravet henger nært sammen med likebehandlingskravet som lyder: 

«Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og 

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

tildeling av kontrakt», jf. FOA § 3-1 (4). Kravet til likebehandling kan innebære blant annet at 

oppdragsgiver plikter å utjevne eventuelle forskjeller en leverandør har som følge av tidligere 

oppdrag for oppdragsgiver, slik at leverandørene stilles mest mulig på lik linje i konkurransen.7 Det 

grunnleggende kravet til etterprøvbarhet er formulert som at «oppdragsgiver skal fortløpende sikre 

at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen 

er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse for 

                                                 
4 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3 (1) 
5 Tidspunktet Vardø kommune kunngjorde/informerte leverandører om konkurranse om kontrakten eller tidspunktet 

kontrakt ble signert. 
6 Lov 17.6.2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige 

anskaffelser (anskaffelsesforskriften) og forskrift 12.8.2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) samt forskrift om konsesjonskontrakter trådte da i kraft. 
7 Jf. KOFA 2008/42 avsnitt 34 
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oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet», jf. FOA § 3-1 (7). Grunnleggende krav gjelder 

uavhengig av anskaffelsens art og verdi. 

 

Flere enkeltbestemmelser i ulike deler av forskrift om offentlige anskaffelser skal sørge for at 

oppdragsgivers anskaffelsesprosesser oppfyller de grunnleggende kravene. Anskaffelsens anslåtte 

verdi avgjør hvilke deler av forskriften (herunder enkeltbestemmelser) som gjelder for 

anskaffelsen8: 

 Anskaffelser over EØS-terskelverdi9 er underlagt bestemmelsene i FOA del I og III 

 Anskaffelser med verdi fra kr 500 00010 eksl. mva. (nasjonal terskelverdi) til EØS-

terskelverdi, er underlagt forskriften del I og del II 

 For anskaffelser mellom kr 100 000 og kr 500 000 eksl. mva. er det tilstrekkelig å følge 

forskriftens del I 

 Anskaffelser under kr 100 000 eksl. mva. har fra og med 1.7.2015 vært unntatt fra forskrift 

om offentlige anskaffelser11. 

 

Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriften 

kommer til anvendelse12. Anskaffelser kan imidlertid deles opp der det foreligger saklige grunner 

for dette. Forbudet er ikke til hinder for at oppdragsgiver av praktiske grunner kan dele opp en 

anskaffelse i delkontrakter som leverandørene enkeltvis kan gi tilbud på. Ved avgjørelsen av hvilke 

prosedyreregler som skal benyttes, må den samlede verdien av delkontraktene legges til grunn. 

Oppdragsgiver må i beregningen ta med det samlede beløp han kan komme til å betale for de 

kontrakter som utgjør anskaffelsen, eksklusiv merverdiavgift. Tidligere anskaffelser av samme type, 

andre offentlige anskaffelser og markedsundersøkelser kan gi veiledning. Bygge- og 

anleggsprosjekter er ofte delt opp i flere faser. En aktuell problemstilling er om oppdragsgiver alltid 

må ta hensyn til muligheten for et etterfølgende byggeprosjekt ved beregning av anskaffelsens verdi. 

I mange tilfeller vil det være uklart før forprosjektet er gjennomført om man får bevilgninger til 

byggeprosjektet. Resultatene i forprosjektet, vil kunne påvirke om hovedprosjektet blir gjennomført 

og kostnadsrammene for hovedprosjektet. I slike tilfeller vil oppdragsgiver måtte foreta en 

forsvarlig vurdering av hvor sannsynlig det er at hovedprosjektet blir gjennomført. Vurderingen må 

ikke bære preg av at oppdragsgiver ønsker å dele opp anskaffelsen for å komme under 

terskelverdiene.13 

 

For hver av anskaffelsene som inngår i dette prosjektet, bruker vi tilgjengelig dokumentasjon (fra 

kommunens regnskapstall, dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen og/eller leverandørenes tilbud) 

for å avgjøre hva som skal regnes som anskaffelsens verdi, og således hvilke regler kommunens 

anskaffelser skal vurderes opp mot. KomRev NORD har tilgang til, og har innhentet opplysninger 

fra kommunens regnskap fra og med 2014.  

 

 

  

                                                 
8 Fram til 1.7.2015 gjaldt regelverket fra «første krone». Etter nevnte dato gjelder ikke forskriften for anskaffelser med 

verdi under kr 100 000, og fra og med 1.1.2017 gjelder heller ikke loven. 
9 Kr 1,75 millioner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og kr 44 millioner ekskl. mva. for bygge- og 

anleggskontrakter i 2016, jf. FOA § 2-2 (1). 
10 Den nasjonale terskelverdien ble fra 1.1.2017 kr 1,1 millioner 
11 Jf. FOA § 1-3 (2) bokstav l 
12 FOA § 3-1 (3) 
13 Jf. departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 52 
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Konkurranse og likebehandling 
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 

En sentral del av konkurranse- og likebehandlingskravet er at leverandører blir informert om at en 

bestemt oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. For anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 

500 000 er det ikke krav om at konkurransen må kunngjøres på en spesiell måte. 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 ved for eksempel å sende epost. Antall leverandører som inviteres, bør være 

tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse; det er tilstrekkelig å sende forespørsel til tre 

leverandører. 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 anskaffelse 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 nasjonal terskelverdi på kr 500 000 er det ikke krav til 

hvordan oppdragsgiver beskriver konkurransen eller kontrakten. For anskaffelser med verdi over kr 

500 000 bestemmer forskriften at dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives 

tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. 

Konkurransegrunnlaget skal minst opplyse blant annet om anskaffelsesprosedyre, frister og 

tildelingskriterier. Sammen med kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de 

opplysninger som er nødvendige for 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 

                                                 
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 
17 FOA §§ 3-3, 3-4, 8-4, 8-5, 11-10, 17-4, 17-5 og 20-12 
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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 benytte 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 var 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.  

 

Tidsfrister19 

Forskrift om offentlige anskaffelser del I inneholder ikke konkrete tidsfrister for anskaffelser under 

nasjonal terskelverdi på kr 500 000. For anskaffelser over kr 500 000 – som skal følge forskriften 

del II – framkommer det at fristen oppdragsgiver setter for forespørsel om deltakelse og innlevering 

av tilbud skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig 

dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1. Oppdragsgiver 

skal sette en vedståelsesfrist som angir den tiden tilbudene er bindende. Dersom ikke annet er 

fastsatt, utløper vedståelsesfristen 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I del III er fristene avhengig 

av type anskaffelsesprosedyre. Ved åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være 

minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. Også for anskaffelser som 

skal følge forskriften del III, skal oppdragsgiver sette en vedståelsesfrist. Dersom fristen ikke 

fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 30 dager etter 

tilbudsfristens utløp.  

 

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 upartiskhet20. 

 

Oppdragsgiver plikter å føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr 100 000 eks. mva.21 

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.  

 

  

                                                 
18 FOA § 13-2 og § 22-2 
19 FOA kap. 10 og kap. 19 
20 FOA § 3-1 (7) 
21 FOA § 3-2 
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På grunnlag av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for undersøkelsen at:  

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

konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

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

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdi 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

 Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 

- for innlevering av tilbud 

- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 

 

og Vardø 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 

  

 

De utledete revisjonskriteriene fremgår av tekstboksen innledningsvis i kapitlene som omhandler 

undersøkte anskaffelser. Våre funn vedrørende den enkelte anskaffelse er bestemmende for hvilke 

av revisjonskriteriene vi gjør vurderinger opp mot. Det vil si at ikke alle de utledete 

revisjonskriteriene har relevans for samtlige undersøkte anskaffelser. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSINGER 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon22. Revisjonens data skal oppfylle krav til 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.  

 

En anskaffelsesprosess starter med en behovsvurdering og avsluttes med signering av kontrakt med 

valgte leverandør. Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapittel 2, være dokumenterte 

og etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiver kunne 

legge fram dokumentasjon som gir en tredjeperson (her: revisor) en forståelse av prosessen. 

Konkurransekravet innebærer også blant annet at oppdragsgiver ikke kan gjøre vesentlige endringer 

i den opprinnelige kontrakten. Det innebærer at oppdragsgiver, også etter at selve 

anskaffelsesprosessen er gjennomført, må kunne framskaffe dokumentasjon som viser at kjøpene 

fra leverandøren er i henhold til det som ble informert om til leverandører/kunngjort i første omgang. 

Dette innebærer at relevante data for å kunne gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriene og 

konkludere på problemstillingen primært er skriftlig dokumentasjon. For tjenesteanskaffelsene i de 

seks investeringsprosjektene utvalgt for undersøkelse, ba vi Vardø kommune sende oss:  

 

 Kontrakt(er) med valgte leverandør 

 Henvendelser til leverandører/kunngjøringer 

 Konkurransegrunnlag 

 Innkomne tilbud 

 Dokumentasjon på evalueringer 

 Protokoll 

 Korrespondanse med tilbydere 

 Meddelelsesbrev 

 

Vi har ikke mottatt all dokumentasjon som nevnt i punktene. Rådmannen har imidlertid gitt 

utfyllende informasjon om anskaffelsene som inngår i undersøkelsen, herunder FAK Prokuria 

AS/Norconsult AS sine oppdrag for Vardø kommune. Vi betrakter den tilsendte skriftlige 

dokumentasjonen, supplert med informasjon fra rådmannen som samlet å utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig datagrunnlag for revisors vurderinger og konklusjon. 

 

Revisjonen mener derfor at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, 

oppfyller gyldighetskravet. Konklusjonen gjelder kun de undersøkte anskaffelsene. Når det gjelder 

dataenes pålitelighet, har revisjonen vurdert eventuelle feilkilder i det 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. 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. 

  

                                                 
22 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

Side:  

 

14 

4 VARDØ SKOLE - OMBYGGING 

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

4.1 Revisors funn 

Vardø bystyre besluttet i 2007 at Vardø skole skulle bygges om. Eksisterende bygningsmasse på 

dette tidspunktet besto av de tre bygningene kalt «rødskolen», «gulskolen» og «nye barneskolen». 

Kommunen ønsket mulighetene for en samlokalisert 1-10 skole ved Vårberget skole utredet, og det 

var kartlagt at det ville være behov for ombygging, utvidelse og oppgradering av «rødskolen» og 

«nye barneskolen» samt et nytt mellomgulv som knyttet byggene sammen. «Gulskolen» skulle 

rives.23 Skisseprosjektet skulle være ferdigstilt innen 31.12.2007. Forprosjektet skulle være ferdig 

medio desember 2008. For detaljprosjektering og byggestart la Vardø kommune til grunn at dette 

måtte skje i flere trinn ettersom skoledrift/undervisning skulle foregå under byggeperioden. 

Ungdomsskolen/rødskolen skulle ferdigstilles til bruk skoleåret 2009/2010 og barneskole/SFO 

skulle være ferdigstilt i løpet av skoleåret 2009/2010.  

 

                                                 
23 Beskrivelser hentet fra skisseprosjektet: i FAK Prokuria AS sin rapport «Vårberget skole Skisseprosjekt», 1.10.2008 

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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Rådmannen i Vardø kommune har opplyst til revisor at prosjektet med ombygging av Vardø skole 

ble delt opp i ulike faser slik som planlagt, jf. våre beskrivelser ovenfor. Først utlyste kommunen 

ifølge rådmannen konkurranse om skisseprosjekt. Skisseprosjekt var grunnlaget for den politiske 

beslutningen om å innhente tilbud på detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden. 

Skisseprosjektet ble lagt til grunn for detaljprosjekteringen. FAK Prokuria AS var først leverandør 

av skisseprosjekt (forprosjekt) og så leverandør av detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden. 

Revisor har fått tilsendt dokumentasjon fra begge anskaffelsene av konsulenttjenester.  

 

Anskaffelse av skisse/forprosjekt 

Samtidig som Vardø kommune skulle anskaffe skisseprosjekt/forprosjektet for skolen, skulle 

kommunen anskaffe detaljprosjektering av helsesenteret. Disse to anskaffelsene ble beskrevet i det 

samme konkurransegrunnlaget («Anbudsgrunnlag prosjektering Prosjekt: Vardø helsesenter – 

detaljprosjektering – kontrahering – oppfølging og Vardø skole – forprosjektering»). 

Konkurransegrunnlaget er datert 27.6.2007. Kommunen har ikke sendt oss opplysninger som tilsier 

at konkurransen var kunngjort, og revisor har ikke funnet kunngjøring av konkurransen ved søk i 

Doffin. 

 
Utklipp 1. Forsiden av konkurransegrunnlag for prosjektene Vardø helsesenter og Vardø realskole 

 
 

Ifølge konkurransegrunnlaget hadde Vardø helsesenter kostnadsramme på kr 15 millioner. 

Prosjektkostnadene med skolen fremgår ikke, men det er opplyst at kostnadene vil framkomme i 

forprosjektet.  

 

Vardø kommune har beskrevet oppdraget i konkurransegrunnlaget på følgende måte: 

 

«Vardø bystyre har vedtatt forprosjektering for totalrenovering med ombygging av Vardø realskole. 

I den forbindelse inviterer Vardø kommune til åpen anbudskonkurranse på prosjektering, 

anbudsbehandling og oppfølging i bygge- og reklamasjonstiden i henhold til anbudsdokumentene. 

Oppdraget skal gjennomføres av én prosjekteringsgruppe, og eventuell avtale vil bli opprettet som 

gruppekontrakt, jfr. NS8401 pkt. 5.5». 
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I konkurransegrunnlaget datert 27.6.2007 står det altså at konkurransen gjelder forprosjektering for 

totalrenovering med ombygging av Vardø realskole. Det står imidlertid også at konkurransen gjelder 

de senere fasene (detaljprosjektering, anbudsbehandling og oppfølging) i dette prosjektet. Dette kan 

forstås som at Vardø kommune skulle velge leverandør som skulle utarbeide 

skisseprosjektet/forprosjektet på skolen, og at valgte leverandør deretter skulle gjennomføre en 

anskaffelsesprosess på vegne av Vardø kommune for å få kontrahert entreprenører for bygging av 

skolen, samt være byggeleder. Øvrige dokumenter tilsier imidlertid at anskaffelsen i 2007 kun gjaldt 

skisseprosjekt. Revisor oppfatter altså at kommunen ga en del motstridende opplysninger om 

omfanget av oppdraget. 

 

Konkurransen skulle gjennomføres som åpen anbudskonkurranse, som vil si at kommunen la til 

grunn at alle interesserte leverandører hadde anledning til å gi tilbud. Kommunen opplyste også i 

konkurransegrunnlaget at konkurransen skulle gjennomføres i samsvar med reglene i forskrift om 

offentlige anskaffelser del III som gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdi. 

 

I konkurransegrunnlaget har kommunen presisert hva tilbudene skal bestå av, og det er oppstilt 

nærmere bestemte kvalifikasjonskrav; leverandørene skulle levere blant annet kort beskrivelse av 

prosjekteringsgruppens erfaring/kompetanse samt opplysninger om gruppas tidligere felles 

oppdrag, skatteattest og HMS-egenerklæring.  

 

Kontrakten på oppdraget skulle tildeles på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for 

kommunen, og det ville bli lagt vekt på følgende tildelingskriterier: 

 Kapasitet 

 Erfaring fra prosjektering av tilsvarende bygg 

 Prosjekteringsgruppas tidligere erfaring fra felles prosjekt 

 Oppdragsgivers tidligere erfaring med tilbyder 

 Pris 

 Øvrige økonomiske forhold 

 Eventuelle forbehold 

 

Kriteriene er ifølge anbudsgrunnlaget ikke listet opp i prioritert rekkefølge, men det er opplyst at de 

vil bli vurdert samlet ut fra en totaløkonomisk og kvalitativ betraktning. 

  

Om frister står det at tilbud må leveres innen 31.7.2007 kl. 15.30, og anbudsåpning vil finne sted 

1.8.2007 kl. 10.00. Vedståelsesfristen er 3 måneder. 

 

Kommunen har ikke sendt oss tilbudene som kommunen mottok fra leverandørene. Vi har heller 

ikke mottatt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som viser hvordan oppdragsgiver 

gjennomførte kvalifikasjonsprosessen og tildelingsprosessen. Vi kan derfor ikke ut fra skriftlig 

dokumentasjon belyse kommunens gjennomføring av anskaffelsesprosess for kontrakt om utføring 

av skisseprosjekt/forprosjekt. 

 

Revisor har stilt rådmannen spørsmål om hvordan tildelingskriteriet «oppdragsgivers tidligere 

erfaring med tilbyder» ble brukt. Rådmannen svarte at på denne tiden benyttet kommunen i stor 

grad samme vektingskriterier som fylkeskommunen; pris 40 %, kapasitet 30 %, erfaring tilsvarende 

prosjekt 15 % og byggherrens erfaring med tilbyder. Om sistnevnte tildelingskriterium opplyste 

rådmannen videre at hans vurdering er at menneskelige relasjoner og evne til samarbeid er av 

avgjørende betydning for at et prosjekt skal lykkes. Han viste videre til at praksis er at tilbyderne 

vedlegger dokumentasjon for referanseprosjekter og at byggherren sjekker ut noen av disse. 
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Rådgiverbransjen innen byggfag i Finnmark er ifølge rådmannen et lite miljø, og kunnskapen om 

enkeltpersoner er god. Kriteriet vektes ifølge rådmannen kun med 15 % og er ikke avgjørende. 

 

FAK Prokuria ble tildelt kontrakten for prosjekteringsoppdraget for Vardø kommune. FAK Prokuria 

var prosjekteringsgruppeleder, og prosjekteringsgruppen besto av dette firmaet samt Fossland 

Arkitektkontor AS og Sletten Finnmark AS. Som det fremgår ovenfor, kan ikke revisor belyse 

kommunens beslutning om valg av denne leverandøren for det første prosjekteringsoppdraget 

vedrørende skolen; skisseprosjektet/forprosjektet.  

 

Skisseprosjektet som den ovennevnte prosjekteringsgruppen utarbeidet, er rapporten «Vårberget 

skole. Skisseprosjekt», datert 1.10.2008. Den samlede prosjektkostnaden for nybygg, tilbygg og 

ombygging av skolen er ifølge rapporten beregnet til kr 82 millioner inkl. mva.  

 

Neste fase for arbeidet med ombygging av skolen, var detaljprosjektering. FAK Prokuria fikk også 

dette oppdraget, og Vardø kommune har sendt revisor dokumentasjon for å belyse 

anskaffelsesprosessen. 

 

Anskaffelse av prosjektering og oppfølging i byggetiden 

Den 3.9.2008 – omtrent én måned før rapporten «Vårberget skole. Skisseprosjekt» forelå –, 

kunngjorde Vardø kommune konkurranse med tittelen «Prosjektering ombygging/renovering 1 -10 

skole Vårberget». Konkurransen ble kunngjort både på Doffin og i TED-databasen. 

Anskaffelsesprosedyre er ifølge kunngjøringen åpen anbudskonkurranse. I kunngjøringen er det 

opplyst at totalverdien på kontrakten er anslått til kr 41 millioner. Anskaffelsen er forbeholdt 

yrkesgruppe arkitekter og rådgivende ingeniører byggtekniske fag.  

 

Revisor har funnet at Vardø kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag, hvor det står blant 

annet at konkurransen skal gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del III. I 

konkurransegrunnlaget inviterer kommunen til «åpen anbudskonkurranse på forprosjektering, 

detaljprosjektering, anbudsbehandling og oppfølging i bygge- og reklamasjonstiden i henhold til 

anbudsdokumentene. Oppdraget skal gjennomføres av én prosjekteringsgruppe, og eventuell avtale 

vil bli opprettet som gruppekontrakt, jf. NS 8401 pkt. 5.5». Om prosjektkostnader står det at 

administrasjonen har beregnet totale prosjektkostnader inntil kr 65 millioner. Revisor finner altså i 

dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig for oss, sprikende opplysninger om anslått verdi på 

anskaffelsen.24 

 

Som nevnt skulle skisseprosjektet ligge til grunn for detaljprosjekteringen. Skisseprosjektet ville 

ifølge konkurransegrunnlaget bli ettersendt i uke 41 (6.10. -12.10.2008). Revisor har fått 

dokumentert at kommunen – etter at politisk komite for grunnskoler og barnehage hadde behandlet 

skisseprosjektet/forprosjektet – sendte dette ut til firmaer som hadde bedt om 

konkurransedokumentasjon. Eposten med skisseprosjektet («Vårberget skole. Skisseprosjekt») ble 

sendt 9.10.2008.  

 

For leverandører som ville være med å konkurrere om oppdraget med detaljprosjektering, hadde 

Vardø kommune oppstilt nærmere bestemte kvalifikasjonskrav til leverandører. Som 

dokumentasjon for tilbyders organisatoriske og juridiske stilling stilte kommunen krav om 

firmaattest, attester for registrering i faglig register, attester for skatt og merverdiavgift og HMS-

egenerklæring. Som dokumentasjonskrav tilknyttet tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet 

                                                 
24 Dette får ikke betydning ettersom Vardø kommune selv har opplyst at anskaffelsen skal gjennomføres etter reglene 

i forskrift om offentlige anskaffelser del III, som gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdi. 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

Side:  

 

18 

har Vardø kommune stilt krav om foretakets siste årsberetning, årsregnskap og erklæring om 

foretakets omsetning. Kommunen har også krevd dokumentasjon for tilbyders tekniske og faglige 

kvalifikasjoner: oversikt over foretakets totale bemanning, bemanning for oppdraget, foretakets 

viktigste leveranser de siste årene og redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og 

sikkerhetspolicy.  

 

Som tildelingskriterier gjaldt:  

 Pris 40 %,  

 Kapasitet 30 %,  

 Tidligere erfaring med tilbyder 15 % og  

 PG25 erfaring fra felles tilsv. prosjekt 15 % 

 

Når det gjelder frister, har Vardø kommune opplyst i kunngjøringen at forespørsel om deltakelse 

må være hos kommunen innen 13.10.2008, tilbud må innleveres innen 31.10.2008 og at 

tilbudsåpning skal skje 4.11.2008 kl. 10. Vedståelsesfristen er oppgitt til 15.12.2008.  

 

Åpningen av tilbudene skjedde 6.11.2008, det vil si to dager etter opplyst tidspunkt for 

tilbudsåpning. Revisor har mottatt et dokument, med overskriften «Valg av anbyder», fra 

kommunen som vi oppfatter som dokumentasjon for kommunens vurdering av tilbudene. Det 

fremgår av dokumentet at 16 anbydere fikk tilsendt anbudsdokumenter og at det innen fristens utløp 

var kommet inn fem tilbud. Dokumentet inneholder ikke opplysninger om kommunens vurdering 

av om leverandørene er kvalifiserte, jf. ovennevnte dokumentasjonskrav. Dokumentet inneholder 

opplysninger om leverandørenes tilbud. De fem leverandørene ga følgende tilbud: 

 

1. FAK Prokuria AS     kr 2 250 000 

2. Asplan Viak AS     kr 5 945 386 

3. Rambøll Norge AS     kr 5 120 000 

4. Link Signatur AS     kr 4 496 000 

5. Siv. Ark. Kirsti Knudsen AS    kr 6 277 000 

 

Vardø kommune har ifølge dokumentet vektet tildelingskriteriene på følgende måte: 

1. Pris     40 %   4 poeng 

2. Kapasitet    30 %   3 poeng 

3. Kommunens erfaring med tilbyder  15 %   1,5 poeng 

4. Tilbyders kompetanse  15 %   1,5 poeng 

 

Kommunen vurderte ifølge protokollen alle tilbyderne likt på tildelingskriteriene i punktene 2, 3 og 

4. På tildelingskriteriet i punkt 3, «kommunens erfaring med tilbyder», har kommunen opplyst i 

protokollen at der Vardø kommune selv ikke har erfaring med tilbyder har kommunen vurdert 

tilbyder opp mot referanseprosjekter/kommuner. Tildelingskriteriet i punkt 1 «pris» hadde størst 

vekt, og som vi ser av tilbudssummene, lå FAK Prokuria sitt tilbud vesentlig under de øvrige 

tilbydernes pristilbud. Ifølge kommunens protokoll var det «ingen forbehold eller andre forhold ved 

noen av tilbudene som endrer oppgitt anbudssum komplett oppdrag». 

 

På bakgrunn av evalueringen valgte kommunen FAK Prokuria AS som leverte det laveste tilbudet.  

Revisor har fått fra Vardø kommune et dokument som viser at kommunen meddelte avgjørelsen til 

tilbyderne den 10.11.2008. I dette dokumentet står det at «under forutsetning av endelig 

prosjektgodkjenning i Vardø bystyre, meddeler vi herved vår intensjon om tildeling av kontrakt, jf. 

                                                 
25 Prosjektgruppa 
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FOA § 22-2». Videre fremgår det at «Vardø kommune har til hensikt å foreta drøftinger med 

anbyder nr. 1 med sikte på å inngå kontrakt. Vårt valg er gjort med bakgrunn i FOA § 22-2, og ut 

fra tildelingskriterier i tilbudsforespørsel». Klagefrist på vedtaket var satt til 17.11.2008, jf. FOA § 

22-3. Rådmannen har sendt dokumentasjon til revisor som viser at Asplan Viak AS vurderte å klage 

på tildelingen, og at firmaet mente at klagefristen ikke var i henhold til forskriftens krav om «rimelig 

tid». 

 

Revisor har fått dokumentasjon som viser at Vardø kommune gikk i kontraktsforhandlinger med 

FAK Prokuria AS, slik som meddelt tilbyderne. Ifølge «Referat fra kontraktsforhandlinger 

Detaljprosjektering» var møtet 13.11.2008, det vil si fire dager før klagefristen var utløpt. I referatet 

er det vist til tilbudssummen fra FAK Prokuria AS på kr 2 250 000 eks. mva, og at dette beløpet 

skal legges til grunn for kontrakten. Om gjennomføring vises det i referatet til beskrivelsene i 

konkurransedokumentene. Det fremkommer imidlertid i tillegg om prosjektgjennomføringen at 

byggherren, Vardø kommune, ønsket at prosjektet ble gjennomført «etter en modell, der FAK 

Prokuria AS innehar ansvaret gjennom engasjement som byggherreombud». FAK Prokuria AS 

skulle ifølge referatet utarbeide et forslag til egen avtale for dette. Vi forstår ut fra dette at i tilbudet 

på kr 2,2 millioner var det ikke inkludert pris på oppdraget med oppfølging på byggeplassen. 

Revisor oppfatter at Vardø kommune i forhandlinger med FAK Prokuria AS utvidet oppdraget i 

forhold til det som var kunngjort. Revisor har ikke fått tilbudene som de fem leverandørene leverte, 

og vi kan derfor ikke belyse om oppfølging på byggeplassen var priset inn hos noen av de andre 

leverandørene.  

 

Kontrakten mellom Vardø kommune og FAK Prokuria AS er datert 2.2.2009, og er signert av 

rådmann for Vardø kommune og representant for FAK Prokuria AS. Ifølge kontrakten har partene 

inngått avtale om at FAK Prokuria AS skal stå for utførelse av prosjektering og rådgivning «Vardø 

skole – Byggherreombud». Ovenfor nevnte vi at det i konkurransegrunnlaget framkom at prosjektet 

skulle gjennomføres som gruppekontrakt. I kontrakten mellom Vardø kommune og FAK Prokuria 

AS framkommer det imidlertid at «prosjektet er ikke organisert som gruppekontrakt».  

 

I utklippet nedenfor har vi inntatt kontraktens opplysninger om priser for oppdraget. 

 

 
 

 

I denne prisen inngår etter det revisor oppfatter, også oppgaven med å følge opp byggeprosjektet i 

byggetiden.  
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Revisor har etterspurt fra rådmannen informasjon om hvor mye FAK Prokuria AS fikk utbetalt for 

sitt arbeid. Rådmannen viste til at «byggeombudskontrakten inneholdt pasus om prosentvis 

fordeling 60/40 mellom byggherre/konsulent. Dvs at i gjennomføringsfasen ble konsulent godtgjort 

med 3,1 mill + 2,8 mill = 5,9 mill». Vardø kommune utbetalte altså vesentlig mer til FAK Prokuria 

enn det firmaets tilbud lød på, og som var avgjørende for at kommunen tildelte kontrakten til dette 

firmaet.   

 

Byggeprosjektet var planlagt utført som hovedentreprise26. Selve entreprisen var delt inn i fire faser 

og utenomhus-arbeidet utgjorde en egen kontrakt. Ved søk på Doffin ser vi at FAK Prokuria AS har 

gjennomført kommunens anskaffelser tilknyttet hovedentreprisen for Vardø kommune. 

 

4.2 Revisors vurdering   

Ovenfor redegjorde vi for dokumentasjonen Vardø kommune har sendt oss for anskaffelsene av 

henholdsvis skisseprosjekt og prosjektering og oppfølging i byggeprosjektet Vardø skole. 

Anskaffelsens art og verdi har betydning for hvilke regler revisor skal vurdere Vardø kommunes 

anskaffelser opp mot. Vardø kommune har selv, for begge de nevnte fasene i byggeprosjektet, 

opplyst i konkurransegrunnlaget at anskaffelsene skal gjennomføres etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del III, det vil si bestemmelser som gjelder for anskaffelser over EØS-

terskelverdi. Revisor må derfor også vurdere anskaffelsene av skisseprosjekt og prosjektering og 

oppfølging i byggeprosjektet opp mot bestemmelsene som gjelder for anskaffelser over EØS-

terskelverdi.  

 

Vardø kommunes anskaffelse av skisseprosjekt fra FAK Prokuria AS 

For anskaffelser som skal gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del III, er det krav 

om at oppdragsgiver utarbeider et konkurransegrunnlag. Etter revisors vurdering har Vardø 

kommune ved anskaffelse av skisseprosjekt overholdt revisjonskriteriet om å beskrive konkurransen 

og kontraktsvilkårene ved bruk av konkurransegrunnlag.  

 

Konkurransen var ikke kunngjort, og vår vurdering er derfor at Vardø kommune ikke har overholdt 

revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket.  

 

Som følge av at vi ikke har dokumentasjon fra kommunens gjennomføring av anskaffelse av 

skisseprosjekt er revisors vurdering at Vardø kommune ikke har overholdt revisjonskriteriene om 

at anskaffelsen skal være etterprøvbar. Revisor merker seg imidlertid at det er lenge siden 

anskaffelsen ble gjennomført – ti år – og det kan derfor være dokumentasjon som er utarbeidet, men 

ikke lagret.  

 

Vardø kommunes anskaffelse av prosjektering og oppfølging i byggetiden fra FAK Prokuria AS 

Ved å kunngjøre konkurranse i Doffin og TED-databasen har Vardø kommune overholdt 

revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Kommunen har også 

overholdt revisjonskriteriet om å beskrive konkurranse og kontraktsvilkårene i et 

konkurransegrunnlag.  

 

Manglende dokumentasjon fra anskaffelsen gjør at revisor ikke har grunnlag for å gjøre vurderinger 

opp mot revisjonskriteriene om at kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket. Etter 

revisors vurdering har kommunen oppfylt revisjonskriteriet om at tildelingskriterier skal brukes i 

                                                 
26 Byggherren (her: kommunen) engasjerer selv arkitekt og rådgivere. En entreprenør har den vesentlige delen av 

bygget, men byggherren engasjerer f.eks. tekniske entreprenører selv. 
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henhold til regelverket. Revisor bemerker imidlertid at som leverandør av skisseprosjektet hadde 

FAK Prokuria informasjon med relevans for konkurransen om prosjektering og oppfølging i 

byggetiden før de andre leverandørene. Kravet til likebehandling innebærer blant annet at 

oppdragsgiver plikter å utjevne eventuelle fordeler en leverandør har som følge av tidligere oppdrag 

for oppdragsgiver, slik at leverandørene stilles mest mulig på lik linje i konkurransen, jf. KOFA 

2008/42.  

 

I KOFA 2008/42 ble en oppdragsgiver klaget inn med påstand om brudd på likebehandlingskravet. 

Den valgte leverandøren hadde i forkant av konkurransen bistått med utarbeidelse av 

reguleringsplan, samt utarbeidet skisseprosjektet for en ny brannstasjon. KOFA uttalte at «selv om 

valgte leverandør hadde en fordel ved at han hadde kunnskap om prosjektet forut for kunngjøringen, 

er klagenemnda av den oppfatning at kravet til likebehandling ikke er brutt. Dette som følge av at 

det både ble gitt lang frist for inngivelse av tilbud, og at innsikt i detaljene i skisseprosjektet kan 

antas å ha vært av stor betydning ved besvarelse av de ulike tildelingskriteriene i konkurransen. 

Klagenemnda legger til grunn at klager kunne ha fått tegninger etc. fra prosjektansvarlig hos 

innklagede slik at klager hadde fått tegninger som var klare nok til å gi et fullverdig tilbud». Revisor 

har ikke fått dokumentasjon til å belyse og vurdere hvorvidt Vardø kommune utjevnet 

konkurransefordelen FAK Prokuria hadde.   

 

Revisors vurdering er imidlertid at andre forhold tilsier at kravet til likebehandling ikke ble 

etterlevd; kommunen startet kontraktsforhandlinger med FAK Prokuria før klagefristen på 

beslutningen om å gjøre dette, var utløpt, og kommunen organiserte ikke kontrakten med FAK 

Prokuria AS som gruppekontrakt til tross for at det var opplyst om det i konkurransegrunnlaget.  

 

Revisor oppfatter at Vardø kommune i forhandlinger med FAK Prokuria AS utvidet oppdraget i 

forhold til det som var kunngjort. En endring som er «vesentlig» utgjør etter anskaffelsesregelverket 

et brudd på det grunnleggende konkurransekravet. Kommunens dokumentasjon fra anskaffelsen og 

kontraktsforhandlingene inneholder ikke nok informasjon til at revisor kan gjøre vurderinger av om 

konkurransekravet med dette ble brutt.   

 

Kommunen har overholdt revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll. Vår vurdering er 

imidlertid at etterprøvbarhetskravet ikke fullt ut er etterlevd, ettersom oversendt dokumentasjon 

ikke gir revisor forståelse for kommunens vurderinger og upartiskhet. 

 

Revisors vurdering er på bakgrunn av ovennevnte at Vardø kommune ikke fullt ut har etterlevd 

anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.   
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5 REGULERING SVARTNES  

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

5.1 Revisors funn 

Om prosjekt på Svartnes havn i Vardø har revisor fått opplyst fra rådmannen at kommunen har 

regulert hele området. Vardø kommune engasjerte FAK Prokuria AS til å forestå arbeid for Vardø 

kommune i forkant av reguleringsbehandling. Revisor har fått tilsendt kontrakten mellom FAK 

Prokuria AS og Vardø kommune: «Avtaledokument mellom oppdragsgiver Vardø kommune og 

prosjekterende FAK Prokuria AS» 9.1.2009. Oppdraget er beskrevet på følgende måte i avtalen: 

 

«Prosess- og prosjektbistand for industriell utvikling og klargjøring av avsatt industriområde på 

Svartnes. Prosjektets målsetting er at gjeldende område innen desember 2009 skal fremstå klar til 

reguleringsbehandling. Løpende rapportering forestås til kommunens oppnevnte styringsgruppe».  

 

Prisen for oppdraget var ifølge avtalens pkt. 6 kr 488 000 eks. mva. Endringsarbeid honoreres ifølge 

avtalen med kr 850 eks. mva. pr. time.  

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  

 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 

 

Side:  

 

23 

Revisor oppfatter at utgiftene til tjenestene fra FAK Prokuria AS ble vedtatt av bystyret i Vardø 

sammen med øvrige kostnader med reguleringsarbeidet. Bystyret vedtok følgende kostnader for 

reguleringsarbeidet: 

Prosess-/prosjektledelse  kr    488 000 

Planprogram    kr    100 000 

Arkitekt    kr    543 000 

Konsekvensutredning   kr    430 000 

Grunnundersøkelser   kr    165 000 

Sum     kr 1 762 000 

 

Bystyret behandlet 24.3.2010, under sak 2/10 tilleggsbevilgning. Følgende tillegg var til da ikke 

avklart: 

§ 9 undersøkelser   kr    400 000   

Marinarkeologiske undersøkelser kr    200 000 

Krav til 3D visualisering  kr    200 000 

Håndbok for visuell ytring  kr    200 000 

Sum     kr 1 000 000 

Reserve    kr    238 000 

Totalt      kr 3 000 000 

 

I sak 2/10 vedtok Bystyret at: «Regulering Svartnes-Bussesundet fullføres innenfor en 

kostnadsramme på kr 3 000 000. Manglende finansiering kr 1 500 000, finansieres ved lån. 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta nødvendig lån. Bystyret forutsetter at styringsgruppa ikke 

utfører flere tiltak/utredninger enn det som er nødvendig for å ferdigstille reguleringen».  

 

Reguleringsarbeidet startet i 2009 og ble avsluttet i 2011-2012. Revisor oppfatter at området som 

skulle reguleres, ble utvidet fra det som opprinnelig var planlagt regulert. Utvidelsen hadde 

sammenheng med at Vardø Barents Base ønsket å etablere seg med rørbase på Svartnes. 

 

Revisor har fått tilsendt fra kommunen fakturaene fra FAK Prokuria AS på dette oppdraget. 

Kontraktsbeløpet på kr 488 000 eks. mva. ble fakturert Vardø kommune i sin helhet. Det fremgår 

også av fakturaene at FAK Prokuria AS av et «antatt tilleggshonorar» på kr 390 000, fakturerte 

kommunen for kr 190 000.  

 

Fakturaene tilknyttet reguleringsprosjektet viser at Multiconsult AS gjorde grunnundersøkelser og 

at arkitekt på prosjektet var Puls Arkitekter AS. Utgiftene til disse leverandørene ble fakturert via 

FAK Prokuria AS, og kommer i tillegg til faktureringene omtalt i avsnittet ovenfor.  

 

Revisor har fått opplyst fra kommunen at den ikke ba om tilbud fra andre leverandører i forkant av 

tildelingen av prosjekteringsoppdraget til FAK Prokuria AS. Rådmannen har i epost til revisor 

1.6.2016 skrevet at «[…] bare er innhentet prisforespørsel fra en leverandør, som for øvrig er under 

terskelverdi». 

 

Kommunen skrev ikke protokoll ved anskaffelsen.  

5.2 Revisors vurdering   

Ved at bystyret behandlet kostnader til reguleringsarbeidet, forstår vi at oppdragsgiver har gjort et 

anslag av anskaffelsens verdi slik som forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 krever. Anslaget 

har betydning for hvilken del av forskrift om offentlige anskaffelser som gjelder for anskaffelsen. 
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Verdien av oppdraget som ble tildelt FAK Prokuria, ble anslått til under nasjonal terskelverdi, og 

for kontrakter under kr 500 000 gjelder kun forskriften del I. FOA § 2-3 (1) angir imidlertid at 

anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp 

oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. Samlet 

beløp ble anslått til kr 1,7 millioner som er over EØS-terskelverdi for tjenestekontrakter. For 

vurderingen av anskaffelsene til reguleringsarbeidet gjelder derfor forskrift om offentlige 

anskaffelser del III.  

 

For anskaffelser som skal følge FOA del III, er det krav om kunngjøring i både Doffin og TED-

databasen, jf. FOA § 18-1. Ved å henvende seg til kun én leverandør, har Vardø kommune ikke 

oppfylt revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket.  

 

Vardø kommune har etter revisors vurdering ikke etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 
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6 ENGELSVIKA BARNEHAGE  

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

6.1 Revisors funn 

Vardø bystyre besluttet at barnehagene i kommunen skulle samles til Engelsvika skole. FAK 

Prokuria AS hadde oppdraget med prosjektering, og det besto i: 

 Skisseprosjekt 

 Detaljprosjektering 

 Byggeledelse i byggetiden 

 Oppfølging i byggetiden 

 

Selve byggingen er gjort av Fossebygg, Svein Nilsen har hatt oppdraget med elektroarbeid og 

Endresen har hatt rørleggeroppdrag. 

 

Om kommunens anskaffelse av tjenester fra FAK Prokuria har revisor fått tilsendt fra enhetsleder 

for grunnskole og barnehage utskrift fra kunngjøring i Doffin, konkurransegrunnlag, protokoll fra 

tilbudsåpning, og deler av tilbydernes tilbud som viser priser.  

 

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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Kommunen anslo den totale prosjektkostnaden til totalt kr 6,8 millioner27. Kommunen kunngjorde 

12.3.2010 i Doffin åpen anbudskonkurranse om oppdraget, og opplyste her om at anskaffelsens 

verdi var kr 7 millioner og at forskriften del I og II skulle gjelde.  

 

Konkurransegrunnlaget er også datert 12.3.2010, og dette har tittelen «Prosjekt: 

Ombygging/tilpasning Engelsvika skole til barnehagedrift. Anbudsgrunnlag Skisseprosjekt, 

detaljprosjektering, byggeledelse i byggetiden, oppfølging i byggetiden». Ifølge anbudsgrunnlaget 

skal anskaffelsen gjennomføres i samsvar med reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del III. 

Det er altså motstridende opplysninger i de to dokumentene om hvilke regler som skal gjelde for 

konkurransen om kontrakten. 

 

Rådmannen har i epost 21.2.2017 til revisor opplyst at det ved en feil ble kunngjort anslått verdi på 

kr 7 millioner. Og videre skrev han at avhengig av gjennomføringsmåte og detaljgrad, utgjør 

planlegging og oppfølging i byggetiden erfaringsmessig å være 10-20 % av de totale 

prosjektkostnadene. I dette prosjektet kunne kostnaden anslås til 13 %, som vil si kr 900 000. 

 

Om selve oppdraget står det i konkurransegrunnlaget at Vardø kommune inviterer til åpen 

anbudskonkurranse på forenklet skisseprosjekt, detaljprosjektering, anbudsbehandling, 

byggeledelse og oppfølging i bygge- og reklamasjonstiden i henhold til anbudsdokumentene. 

Oppdraget skal gjennomføres av en prosjekteringsgruppe, og eventuell avtale vil bli opprettet som 

gruppekontrakt, jf. NS 8401 pkt. 5.5. 

 

Kvalifikasjonskravene er listet opp i kunngjøringen. Om tildelingskriterier står det i kunngjøringen 

at oppdragsgiver vil velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert på grunnlag av kriterier 

fastsatt i konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget fremkommer det at følgende 

tildelingskriterier skal gjelde: 

 Kapasitet          30 % 

 Prosjekteringsgruppas tidligere erfaring fra felles og tilsvarende prosjekt   15 % 

 Oppdragsgivers tidligere erfaring med tilbyder     15 % 

 Pris           40 % 

 

Fristen for å levere tilbud var satt til 29.3.2010, og vedståelsesfristen var 5.4.2010 

 

Revisor har fått kommunens protokoll fra anbudsåpningen. I denne er det beskrevet hva anskaffelsen 

gjelder, tidspunkt for og deltakere ved åpning av tilbud og hvilke firma som leverte tilbud. Ifølge 

protokollen kom det inn to tilbud, hvor Rambøll AS sin tilbudspris var kr 1 492 500 inkl. mva. og 

FAK Prokuria AS sitt tilbud var på kr 875 000 inkl. mva. Begge leverte ifølge protokollen tilbudene 

innen tilbudsfristen. Protokollen fra anbudsåpningen er datert 30.3.2010 og er signert av to 

representanter for oppdragsgiver.  

 

Revisor har også fått fra Vardø kommune deler av leverandørenes tilbud som inneholder angivelse 

av pris. Begge leverandørene har presisert kostnadene med oppgavene prosjektering, oppfølging i 

byggetid og byggeledelse. Av dokumentasjonen fra leverandørene er det kun Rambøll AS som har 

presisert prisene pr. medarbeider på oppdraget. Begge leverandørene har opplyst om timesatsene 

for regningsarbeid/tilleggsarbeider; FAK Prokuria AS ville fakturere kr 950, og Rambøll AS ville 

fakturere kr 800. 

 

                                                 
27 Jf. Bystyrets vedtak 26/10, 22.6.2010 
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Revisor har ikke fått dokumentasjon som belyser hva leverandørene leverte inn vedrørende de 

øvrige tre tildelingskriteriene eller tilknyttet kvalifikasjonskravene. Vi har ikke dokumentasjon som 

gir oss grunnlag for å belyse kommunens vurdering av om leverandørene oppfylte fastsatte 

kvalifikasjonskrav og evaluering av tildelingskriteriene utover pris. 

 

6.2 Revisors vurdering 

Vardø kommune anslo anskaffelsens totale kostnad til kr 7 millioner, men rådmannen har redegjort 

for at kr 900 000 var et naturlig anslag for hvor mye som utgjorde kostnad til planlegging og 

oppfølging i byggetiden.  

 

Vardø kommune kunngjorde kontrakten i Doffin som en såkalt prioritert tjeneste. Prioriterte 

tjenester skal kunngjøres i Doffin og TED-databasen om verdien overstiger 1,6 millioner kroner 

ekskl. mva. jf. forskriften § 2-2 (1). Totalkostnaden ble stipulert til kr 7 millioner. Om vi legger til 

grunn at tjenestekjøpene skulle regnes sammen med øvrige oppdrag i prosjektet, jf. FOA § 2-3(1)28 

er vi under EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter. Uavhengig av beregningsmåte, 

kommer vi frem til at forskriften del II gjelder for anskaffelsen. Revisor legger til grunn anskaffelse 

av prosjekteringstjenester og oppfølging i byggetiden skal vurderes etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del II.  

 

Revisor har ikke i den framlagte dokumentasjonen grunnlag for å gjøre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriet om at kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier skal benyttes i henhold til 

regelverket.   

 

Vardø kommune har etter revisors vurdering overholdt revisjonskriteriet om å føre protokoll fra 

anskaffelsen. Da vi ikke har dokumentasjon for å belyse kommunens evaluering opp mot 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, er revisors vurdering at kommunen ikke har overholdt 

revisjonskriterier om å fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning 

for gjennomføringen av konkurransen, er skriftlig. 

 

Basert på ovennevnte er revisors vurdering at Vardø kommune ikke fullt ut har etterlevd 

anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse og likebehandling. Revisors vurdering er også at 

Vardø kommune ikke fullt ut har etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om etterprøvbarhet.  

 

 

  

                                                 
28 Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver 

kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen 
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7 VANNVERKET  

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

7.1 Revisors funn 

Arbeidet med investeringsprosjektet Storskaret vannverk startet i 2007, og er ikke sluttført. 

Finnmark Teknikk AS og Sweco Norge AS utarbeidet et forprosjekt i 2007-2008. Det foreligger 

også et revidert forprosjekt. Dette ble utarbeidet av Norconsult AS i 2011.  

 

Revisor har etterspurt dokumentasjon fra anskaffelsesprosessene der Finnmark Teknikk AS, Sweco 

Norge AS og Norconsult AS fikk oppdrag for Vardø kommune. Vi har fått tilsendt Vardø kommunes 

kontrakter med de ovennevnte leverandørene. For forprosjektet i 2007 fremgår det at avtalte honorar 

er kr 189 78029. Avtalt honorar til Norconsult AS for revidert forprosjekt er ifølge kontrakten kr 

198 550 eks mva. 

 

                                                 
29 Fordelt på kr 37 000 til Finnmark Teknikk AS og kr 152 780 til Sweco AS. 

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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Enhetsleder for teknisk, næring, plan og kultur har opplyst til revisor at oppdragene ble tildelt som 

følge av direkteanskaffelse. Revisor oppfatter at leverandørene ble kontaktet direkte av kommunen; 

det ble ikke sendt forespørsel til flere leverandører. Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll. 

 

Investeringsprosjektet Storskaret vannverk gjennomføres som totalentreprise, hvor prosjektering, 

detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden inngår. Konkurranse om denne kontrakten ble 

kunngjort i Doffin i 2015. Ved inngangen til 2016 gjensto det i overkant av kr 28,8 millioner av den 

vedtatte utgiftsrammen på kr 31,2 millioner. Finnmark Entreprenør AS har kontrakt med Vardø 

kommune om totalentreprisen. Kontraktssummen er kr 22,2 millioner eksl. mva.30 

7.2 Revisors vurdering 

For Vardø kommunes anskaffelse av rådgivningstjenester legger vi til grunn at anskaffelsens verdi 

var under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og derfor skal følge FOA del I. Det er ikke 

kunngjøringsplikt for anskaffelser som skal følge del I, men oppdragsgiver plikter likevel å følge 

grunnleggende krav til konkurranse. Ettersom Vardø kommune henvendte seg til kun én leverandør 

pr tildelte kontrakt, er revisors vurdering at kommunen ikke har overholdt revisjonskriteriet om å 

informere leverandører om anskaffelsen ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig 

antall leverandører. Vardø kommune ikke har ført protokoll eller på annen måte dokumentert 

anskaffelsesprosessen, og revisors vurdering er derfor at kommunen ikke har overholdt 

revisjonskriteriene om at kommunens anskaffelser skal være etterprøvbare.  

 

Vardø kommune har for anskaffelsen av kontrakter om forprosjekter i 2007-2008 og revidert 

forprosjekt i 2011 ikke etterlevd anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse, 

likebehandling og etterprøvbarhet.  

                                                 
30 Anskaffelsen av totalentreprise vurderes ikke i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
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8 RENOVERING AV KIRKA 

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

8.1 Revisors funn 

Vardø kirke ble bygget i 1958. Revisor har funnet at tilstanden på kirka ble kartlagt av Rambøll AS 

i 2011 og av Norconsult AS i 2014. Rådmannen har opplyst til revisor at det var menighetsrådet 

som engasjerte Rambøll AS. Norconsult AS ble engasjert av kommunen, og dette oppdraget fikk 

Norconsult AS direkte fra kommunen, det vil si at det ikke var flere leverandører som fikk 

forespørsel om å gi tilbud om oppdraget. Revisor oppfatter at rapportene som Norconsult AS 

utarbeidet «Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke» 19.6.2014 og «Vardø kirke 

Tilstandsrapport med kostnader» 20.6.2014, lå til grunn for at Vardø kommune vedtok å renovere 

kirka. I sistnevnte rapport framkommer det at bygget utvendig bærer preg av stor slitasje og har 

akutt behov for utbedringer. Norconsult AS anslo i 2014 den totale prosjektkostnaden ved 

fullførelsen til kr 15 250 000 inkl. mva.31 Rådmannen har sendt kopi av fakturaer fra Norconsult AS 

som viser at kommunen ble fakturert kr 179 128 for oppdraget.  

 

                                                 
31 Følgende er ikke inkludert i anslaget: lønns- og prisstigning, utendørs, inventar og utstyr, tomt og 

finansieringskostnader. 

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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Ifølge Vardø kommunes regnskap er det for 2014 og 2015 ført utgifter til Norconsult AS på totalt 

kr 1 379 128,80. Norconsult AS hadde også kontrakt med Vardø kommune om prosjektering og 

oppfølging i byggetiden.  

 

Revisor har mottatt fra Vardø kommune følgende dokumentasjon som belyser hvordan Vardø 

kommune gikk frem ved kjøp av prosjekteringstjenester fra Norconsult AS:  

 Kunngjøring av konkurranse 

 Konkurransegrunnlag 

 Anbudsprotokoll 

 Meddelelsesbrev (epost) 

 Anskaffelsesprotokoll 

 

Utskrift fra nettstedet Doffin viser at kommunen 6.2.2015 kunngjorde konkurransen «Prosjektering 

rehabilitering kirkebygg». I kunngjøringen framkommer det at anslått verdi på kontrakten er mellom 

kr 500 000 og kr 900 000. Revisor har funnet at leverandørenes tilbud lød på i overkant av kr 1 

million.  

 

Vardø kommune har laget konkurransegrunnlag for anskaffelsen: «Konkurransegrunnlag for 

prosjektering tekniske rådgivere: PGL, ARK, RIE, RIV, RIB, RI Brann, Miljøkartlegging. 

Rehabilitering Vardø kirke». 

 

Ifølge konkurransegrunnlaget inviterer kommunen til åpen anbudskonkurranse for prosjektering, 

arkitekt- og tekniske fag i forbindelse med rehabilitering av Vardø kirke i Vardø kommune. Vardø 

kommune ønsker ifølge konkurransegrunnlaget å engasjere prosjekteringsgruppe som skal forstå 

prosjektering. Utførelsen av arbeidet er tenkt gjennomført i tre faser: 

Fase 1: Komplett detaljprosjektering inkl. kontrahering 

Fase 2: Utvendige arbeider (fasader, tak, klokketårn, vindu etc.)32 

Fase 3: Innvendige arbeider (elkraft, vvs etc.)   

 

Vardø kommune har videre i konkurransegrunnlaget beskrevet oppdragets omfang på følgende 

måte: 

«Utarbeiding av miljørapport, riving og miljøsanering, fjerning av takstein, rehabilitering fasader 

og spir, ny taktekking (Alta skifter), beslag, utbedring spir med tanke på kobbertekking. 

Rehabilitering varmeanlegg (utskifting rustne rør, etterisolering, termostater, 

gjennomstrømmingskontroll etc). Utbedring innvendige vindusflater, inngangsparti dører og 

varmluftgardin. Rehabilitering av elektriske anlegg, renovering kirkeklokker med automatikk for 

styring av tårnur og kirkeklokker. For øvrig vises til Rapport for tilstandsvurdering Vardø kirke. 

Det skal utføres en komplett prosjektering inkl skisse/forprosjekt til detaljprosjektering, med 

utarbeiding av tegninger og komplett anbudsgrunnlag. I tillegg skal det prises videre oppfølging av 

prosjektet gjennom hele byggetida med overtakelse og videre nødvendig oppfølging i 1 års 

garantitid». 

 

I konkurransegrunnlaget har kommunen angitt kravspesifikasjoner, kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. Følgende kvalifikasjonskrav er oppstilt: 

 Anbudsbrev 

 Firmaattest 

 Egenerklæring HMS 

 Skatteattest for mva. og skatt, ikke eldre enn seks måneder 

                                                 
32 Fase 2 var i avslutningsfasen under revisors opphold i Vardø, juni 2016. 
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 Revisorbekreftet årsregnskap eller utdrag fra dette for de siste to år 

 Oversikt over foretakets totale bemanning 

 Bemanning for dette oppdraget med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre 

oppdraget 

 

Om tildelingskriterier står det at oppdragsgiver vil tildele kontrakten til den anbyder som etter en 

samlet vurdering gir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og følgende kriterier vil bli lagt til 

grunn: 

 Pris 70 % 

 Kompetanse hos tilbudt personell 20 % 

 Tilbudt prosjektmateriale 10 % 

 

Kommunen har videre i konkurransegrunnlaget beskrevet hvordan tildelingskriteriene vil bli vektet.  

 

Frist for å levere tilbud er satt til 17.3.2015, og om vedståelsesfristen fremkommer det at tilbyder er 

bundet av tilbudet i 30 kalenderdager. 

 

Vardø kommune førte protokoll fra åpningen av anbudene, og den viser at kommunen fikk inn to 

tilbud: fra Finnmark Byggrådgivning AS og Norconsult AS. Ifølge protokollen hadde begge 

leverandørene levert etterspurt dokumentasjon (attester og erklæringer, jf. kvalifikasjonskravene).  

Ingen av leverandørene ble avvist.  

 

Anskaffelsesprotokollen inneholder informasjon om oppdragsgiver, beskrivelse av hva som skal 

anskaffes, opplysninger om kunngjøring, anskaffelsesprosedyre, tilbudsåpning, evalueringen av 

tilbudene, kontraktssum, om tildeling. Protokollen er datert og underskrevet av rådmann og ass. 

rådmann. Kunngjøringen, anbudsforespørsel, tilbudsskjema og anbudsprotokoll er vedlegg til 

anskaffelsesprotokollen.          

 

Ifølge protokollen kom tilbudene fra de to leverandørene inn rettidig, og i pris var det lite som skilte 

de to leverandørene. Finnmark Byggrådgivning AS sitt tilbud lød på kr 1 041 642, og Norconsult 

AS sitt tilbud lød på kr 1 020 000. Norconsult AS fikk flest poeng på tildelingskriteriene pris og 

kompetanse hos tilbudt personell. Leverandørene fikk like mange poeng på tildelingskriteriet tilbudt 

prosjektmateriale. Den 23.3.2015 sendte kommunen epost til de to leverandørene om at kontrakt 

ville tildeles Norconsult AS. Leverandørene fikk også tilsendt protokollen. 

8.2 Revisors vurdering 

Vardø kommune har ved to anledninger gitt oppdrag til Norconsult AS i forbindelse med 

investeringer på kirka, og den første kontrakten gjaldt utarbeidelse av tilstandsrapport i 2014. Som 

følge av at kommunen har fremlagt faktura fra Norconsult AS på kr 179 128 legger revisor til grunn 

at forskrift om offentlige anskaffelser del I gjaldt for anskaffelsen.  

 

Vardø kommune har ved å kontakte kun Norconsult ikke overholdt revisjonskriteriene om 

konkurranse og likebehandling. På grunn av manglende dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen 

er revisors vurdering også at Vardø kommune ikke har overholdt revisjonskriteriene om 

etterprøvbarhet. På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering at Vardø kommune ved tildeling 

av kontrakt om utarbeidelse av tilstandsrapport for kirka ikke har etterlevd anskaffelsesregelverkets 

bestemmelser om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.  
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For Vardø kommunes kjøp av prosjektering og oppfølging i byggetiden fra Norconsult AS legger 

vi til grunn at forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II gjaldt. 

 

Revisors vurdering er at Vardø kommune for denne anskaffelsen fra Norconsult AS har oppfylt 

revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket. Kommunen har etter 

revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter 

regelverket.  

 

Kommunen har også oppfylt revisjonskriteriet om å beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000. Videre er vår vurdering at Vardø 

kommune har overholdt revisjonskriteriet om å fastsette og overholde tidsfrister for innlevering av 

tilbud og for vedståelse av tilbud.  

 

Vår vurdering er på bakgrunn av oversendt dokumentasjon at Vardø kommune ved kjøp av 

prosjektering og oppfølging i byggetiden ved renovering av kirken har etterlevd 

anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.  
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9 RENOVERING AV RÅDHUSET  

 

Etterlever Vardø kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

 

9.1 Revisors funn 

Vardø kommunes rådhus ble bygget på 1950-tallet. I 2012-2013 var kommunen byggherre for 

prosjektet flerbrukshus i kommunen, som ble bygget inntil rådhuset. Totalentreprenøren var Bjørn 

Bygg AS. FAK Prokuria AS hadde oppdrag som byggherreombud med en kontraktsverdi på kr 5,5 

millioner. Sistnevnte anskaffelse ble klaget inn til KOFA, som ila kommunen gebyr på kr 685 000 

for å ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved tildeling av kontrakt til FAK Prokuria AS. 

Totalentreprenøren hadde opsjon på rehabilitering på rådhuset utvendig.  

 

I 2015 startet Vardø kommune arbeidet med rehabilitering av rådhuset innvendig. Norconsult AS, 

som på dette tidspunktet hadde kjøpt opp FAK Prokuria AS, var leverandør av rådgivertjenester på 

dette prosjektet. Ifølge Vardø kommunes regnskap har Norconsult AS i 2014-2015 fått betalt kr 

685 000 eks. mva. for oppdrag på prosjektet renovering av rådhuset innvendig.  

 

Om anskaffelsen av rådgivertjenester fra Norconsult AS har revisor fått fra Vardø kommune en kopi 

av epost sendt til tre ulike leverandører, konkurransegrunnlag og anbudsprotokoll. 

Revisjonskriterier  
 
Vardø kommune skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi gjennomføre 
konkurranse og sørge for likebehandling ved å: 

 Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

 Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til 
regelverket 
- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 
- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under 

EØS-terskelverdi 
- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

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

 Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

  Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

 Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 
- for innlevering av tilbud 
- for vedståelse av tilbud 

 Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 
 
og Vardø 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 

Kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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I «Konkurransegrunnlag for prosjektering tekniske rådgivere PGL, ARK, RIE, RIV, RIB, RI Brann, 

Miljøkartlegging Ombygging Vardø Rådhus», datert 19.2.2015 står det kommunen inviterer til 

begrenset anbudskonkurranse på prosjektering, arkitekt- og tekniske fag i forbindelse med 

ombygging av Vardø rådhus i Vardø kommune.  

 

Om anskaffelsens verdi framkommer det i konkurransegrunnlaget at denne er anslått til å være under 

kr 500 000 og at konkurransen derfor gjennomføres som en begrenset anbudskonkurranse.  

 

Om oppdragets omfang framkommer det i konkurransegrunnlaget at «omfanget av 

prosjekteringsarbeidet er sanering av miljøgifter, ny planløsning med komplett rehabilitering av 

innvendige flater, vegger, gulv og himlinger, samt nye innvendige vinduer og dører. Det skal utføres 

komplett prosjektering inkl skisse/forprosjekt til detaljprosjektering, med utarbeiding av tegninger 

og komplett anbudsgrunnlag. I tillegg skal det også prises videre oppfølging av prosjektet gjennom 

hele byggetida med overtakelse og videre nødvendig oppfølging i 1 års garantitid».  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder videre blant annet kravspesifikasjon for prosjekteringen, 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Om tildeling har Vardø kommune opplyst i 

konkurransegrunnlaget at kontrakt vil tildeles til den anbyder som etter en samlet vurdering gir det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det vil i vurderingen bli lagt vekt på  

 Pris 70 % 

 Kompetanse hos tilbudt personell 20 % 

 Tilbudt prosjektmateriale 10 % 

 

Frist for innlevering av tilbud er satt til 19.2.2015, og vedståelsesfristen er opplyst å være 30 

kalenderdager. 

 

Ifølge kommunens anbudsprotokoll kom det inn ett rettidig tilbud, som var fra Norconsult AS. 

Tilbudet lød på kr 485 000.  

 

Protokollen er datert og underskrevet av rådmann og assisterende rådmann.  

9.2 Revisors vurdering 

På bakgrunn av Vardø kommunes angivelse av kontraktsverdi på under kr 500 000 og Norconsult 

AS sitt tilbud på kr 485 000 legger revisor til grunn at anskaffelsen skal vurderes etter forskrift om 

offentlige anskaffelser del I. Det vil si at vi legger til grunn at anskaffelsens verdi var på under 

nasjonal terskelverdi, og det foreligger ikke kunngjøringsplikt. 

 

Dokumentasjon fra kommunen viste at tilbudsforespørsel ble sendt til tre leverandører, og revisors 

vurdering er at kommunen har oppfylt revisjonskriteriet om at oppdragsgiver må informere 

leverandører om anskaffelsen. Etter revisors vurdering har Vardø kommune overholdt 

revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll. Revisors vurdering er at Vardø kommune ved 

anskaffelse fra Norconsult AS på rådhuset innvending har etterlevd regelverkets krav om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.  
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10 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Vardø kommune ga oppdrag til FAK Prokuria AS i investeringsprosjektene Vardø skole – 

ombygging (2007), Regulering Svartnes (2009), Engelsvika barnehage (2010) og Vannverket 

(2011). FAK Prokuria ble kjøpt opp av Norconsult AS i 2012. Vardø kommune tildelte kontrakt til 

Norconsult AS i investeringsprosjektene Renovering av kirka (2014) og Renovering av rådhuset 

(2014-2015).  

 

Oppdragene med konsulentbistand i prosjektene Regulering Svartnes og Vannverket ble gitt til FAK 

Prokuria AS uten at Vardø kommune informerte flere leverandører om anskaffelsene. Kommunen 

har for disse tjenesteanskaffelsene ikke etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse, 

likebehandling og etterprøvbarhet.  

 

I investeringsprosjektet Vardø skole – ombygging tildelte Vardø kommune kontrakt om 

forprosjekt/skisseprosjekt til FAK Prokuria uten å ha kunngjort konkurranse i Doffin og TED-

databasen. Ifølge kommunens eget konkurransegrunnlag skulle anskaffelsen følge forskrift om 

offentlige anskaffelser del III, og ved da å unnlate kunngjøring etterlevde ikke Vardø kommune 

anskaffelsesregelverkets konkurransekrav. Konkurranse om oppdrag om skisseprosjekt ble 

kunngjort i Doffin og TED, slik som påkrevd etter forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunen 

startet kontraktsforhandlinger med FAK Prokuria fire dager før utløpet av fristen de andre tilbyderne 

hadde for å påklage kommunens valg av leverandør. Videre så vi at både kontraktsbeløpet og det 

utbetalte beløpet til leverandøren ble mye høyere enn leverandørens tilbudspris. Dokumentasjonen 

fra kommunen ga ikke revisor grunnlag for å etterprøve kommunens vurderinger og upartiskhet 

overfor FAK Prokuria AS. Vår vurdering av anskaffelse av detaljprosjektering og oppfølging i 

byggetiden er at Vardø kommune ikke fullt ut har etterlevd anskaffelsesregelverkets krav om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 

 

I prosjektet Engelsvika barnehage tildelte Vardø kommune kontrakt om prosjekteringstjenester til 

FAK Prokuria AS. Kommunen kunngjorde konkurranse i Doffin, slik som påkrevd for anskaffelser 

som skal følge forskriften del II. Dokumentasjonen fra kommunen gir ikke grunnlag for å vurdere 

kommunens vurderinger og upartiskhet. Vi har vurdert at kommunen ikke fullt ut etterlevde 

anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.  

 

Vardø kommune har ved to anledninger tildelt kontrakt til Norconsult AS i forbindelse med 

Renovering kirka. Oppdrag med utarbeidelse av tilstandsrapport ble ikke informert om til andre 

leverandører, og Vardø kommune etterlevde ikke anskaffelsesregelverket krav til konkurranse og 

likebehandling. Anskaffelsen er ikke dokumentert, og kommunen etterlevde derfor ikke 

etterprøvbarhetskravet. Ved tildelingen av kontrakt om prosjektering og oppfølging i byggetiden til 

Norconsult AS har vi vurdert at Vardø kommune har etterlevd anskaffelsesregelverkets 

bestemmelser om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 

 

Ved Renovering av rådhuset (innvendig) tildelte Vardø kommune kontrakt til Norconsult AS om 

prosjekteringstjenester. Kommunen hadde sendt tilbudsforespørsel til flere leverandører, beskrevet 

konkurransen og kontraktsvilkårene samt skrevet anskaffelsesprotokoll. Revisors vurdering var at 

Vardø kommune etterlevde regelverkets grunnleggende krav om konkurranse, likebehandling og 

etterprøvbarhet. 

 

Revisors konklusjon er at Vardø kommune i flere av de undersøkte tjenesteanskaffelsene har brutt 

sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 
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11 HØRING 

KomRev NORD sendte rapporten på høring til rådmannen 9.2.2017 med frist for høringssvar 

21.2.2017. I løpet av denne tiden mottok vi noe dokumentasjon som medførte enkelte endringer i 

våre faktabeskrivelser. Høringsuttalelsen er inntatt i sin helhet nedenfor. 
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12 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi at Vardø kommune iverksetter 

tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. 
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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, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 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 ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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