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Forord 

 

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

gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i det kommunale foretaket Balsfjord 

Kommunalteknikk. 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 Balsfjord kommune og Balsfjord Kommunalteknikk KF, jf. kommuneloven § 79 og 

revisjonsforskriften §§ 13 og 14. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår 

uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi takker involverte for samarbeidet. 
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Sammendrag 

 

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune gjennomført et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser i det kommunale foretaket Balsfjord 

Kommunalteknikk. Vi har undersøkt et utvalg av foretakets kjøp av tjenester som er belastet 

foretakets driftsregnskap og et utvalg av tjenestekjøp til seks av foretakets investeringsprosjekter.  

 

Etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal enhver anskaffelse så langt det er mulig være 

basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal skriftliggjøre vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen, slik at en tredjeperson i ettertid kan få en god 

forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Revisor har undersøkt hvordan Balsfjord 

Kommunalteknikk har gjennomført de utvalgte anskaffelsene og konkluderer med at foretaket ikke 

etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse og etterprøvbarhet i 

tjenesteanskaffelser. Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

 

Balsfjord Kommunalteknikk har kjøpt tjenester fra Joars Transport AS, Høytrykksvakta AS, 

Balsfjord VVS, Rørleggermester Jan Yngve Mathisen AS og Xylem. Foretaket har ikke 

dokumentert at det ble sendt forespørsler til et tilstrekkelig antall leverandører ved anskaffelser fra 

de nevnte leverandørene. Etter revisors vurdering innebærer dette brudd på anskaffelsesregelverkets 

grunnleggende krav om konkurranse og etterprøvbarhet, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (1) og (7).  

 

Balsfjord Kommunalteknikk har engasjert flere firmaer på de seks investeringsprosjektene som 

inngår i revisors undersøkelse. I prosjektene «RA/Avløp Storsteinnes» og «Utslippsledning 

Nordkjosbotn» har Norconsult AS på foretakets vegne gjennomført anskaffelsene, og disse har vært 

kunngjort i Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon). Dokumentasjon vedrørende de to 

prosjektene tilsier at foretakets tildeling av kontrakter til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har 

vært basert på konkurranse. For foretakets kontraktstildelinger til andre leverandører på de to nevnte 

prosjektene har vi ikke fått dokumentasjon som kan belyse anskaffelsesprosessene. Vi har derfor 

vurdert at Balsfjord Kommunalteknikk ved kjøp av tjenester i prosjektene «Utslippsledning 

Nordkjosbotn» og «PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum» ikke har etterlevd de grunnleggende 

konkurranse- og etterprøvbarhetskravene.  

 

På de fire øvrige investeringsprosjektene som inngår i undersøkelsen («RA/Avløp Mestervik», 

«RA/Avløp Storsteinnes», «RA Vann Nordkjosbotn» og «Verkstedbygg»), har Balsfjord 

Kommunalteknikk vist til at leverandørene Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, Kanstad El. Service 

AS og Nord vei og anlegg AS er tildelt kontrakter som følge av Balsfjord kommunes rammeavtale 

med leverandørene. Foretaket har imidlertid ikke framlagt dokumentasjon som gir grunnlag for å 

belyse om bestillingene er i tråd med rammeavtalene. Balsfjord Kommunalteknikk har for noen kjøp 

fra andre leverandører vist til at konkurranse ikke var praktisk mulig å gjennomføre og at det var 

bare én leverandør som kunne levere tjenesten. At det finnes kun én leverandør eller at anskaffelsen 

hastet, kan i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser begrunne unnlatelse av 

konkurransekunngjøring. Forskriftens unntaksbestemmelsene skal tolkes restriktivt, og 

oppdragsgiver har bevisbyrden for at unntakene kom til anvendelse. Revisor har ikke 

dokumentasjon som tyder på at foretaket har vurdert om forskriftens hovedregel om kunngjøring 

kunne fravikes. Revisors vurdering er etter dette at Balsfjord Kommunalteknikk KF ved kjøp av 

tjenester på prosjektene «RA/Avløp Mestervik», «RA/Avløp Storsteinnes», «RA Vann 

Nordkjosbotn» og «Verkstedbygg Nordkjosbotn» ikke har overholdt anskaffelsesregelverkets 

grunnleggende krav til konkurranse og etterprøvbarhet, jf. § 3-1 (1) og (7) i forskrift om offentlige 

anskaffelser. 
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Som følge av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi Balsfjord Kommunalteknikk 

KF å gjøre tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Revisor anbefaler også Balsfjord 

Kommunalteknikk KF å: 

 

 Øke foretakets innkjøpskompetanse 

 

 Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og arkiveres 

 

 Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte 

kommunens innkjøpsrutiner og/eller innkjøpssystemer 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune behandlet 12.2.2016, sak 2/16 om 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser», som gjaldt tjenesteanskaffelser ved 

kommunens enheter Byggforvaltning og Plan og næring. For flere av de undersøkte anskaffelsene 

konkluderte revisor med at det var brudd på sentrale bestemmelser om konkurranse og 

etterprøvbarhet. På bakgrunn av konklusjonen i rapporten besluttet kontrollutvalget i dette møtet, 

under sak 12/16, å bestille forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Balsfjord 

Kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget ønsket forvaltningsrevisjonsprosjektet i foretaket 

gjennomført på samme måte som prosjektet KomRev NORD nettopp hadde ferdigstilt. 

 

Slik vi oppfatter bestillingen, er kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet å: 

 

- Sikre at Balsfjord kommune og Balsfjord Kommunalteknikk KF har prosedyrer som er egnet 

til å sikre at foretaket følger gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser og foretar 

økonomisk fordelaktige innkjøp 

- Bidra med kunnskap om offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF og 

kommunens egen organisasjon 

- Bidra til at foretaket og kommunen setter fokus på anskaffelser og blir bevisst på viktigheten 

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

en god måte. 

 

1.2 Balsfjord Kommunalteknikk KF 

Balsfjord Kommunalteknikk KF har ansvaret for kommunens vann, avløp, slam og renovasjon 

(VAR-området). Foretaket skal drifte og vedlikeholde vannverk og avløpsanlegg med tilhørende 

anlegg. Foretaket skal også stå for eventuell ny etablering eller utbygging av eksisterende vannverk 

eller avløp etter kommunestyrets vedtak. Via kommunens medlemskap i Senja Avfall IKS skal det 

tilrettelegges for gode slam- og renovasjonstjenester til husholdningene. 

 

Foretakets virksomhet, det vil si drift, vedlikehold og finansiering av utbygging, skal skje til 

selvkost. Foretaket forestår innkrevingen av kommunale VAR-avgifter fra brukerne. 

 

Foretaket har i årsmeldingen og muntlig til revisor opplyst at foretaket ved innkjøp følger 

forsyningsforskriften med nasjonal terskelverdi på kr 3,1 millioner og EØS-terskelverdi på kr 39 

millioner.  
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2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling formulerte vi følgende problemstilling for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 

Etterlever Balsfjord Kommunalteknikk KF sentrale bestemmelser i 

anskaffelsesregelverket om konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 
 

Med «anskaffelsesregelverket» menes lov og forskrift om offentlige anskaffelser. At det skal være 

konkurranse om anskaffelser og at anskaffelsesprosesser skal være etterprøvbare, er blant 

grunnleggende krav oppstilt i det nevnte regelverket. Flere enkeltbestemmelser i 

anskaffelsesregelverket skal sørge for at konkurranse- og etterprøvbarhetskravet oppfylles, og vi 

skal ifølge problemstillingen undersøke etterlevelsen av sentrale bestemmelser. 

 

Undersøkelsen gjelder tjenesteanskaffelser. Typiske tjenesteanskaffelser kan være kjøp av 

konsulenttjenester og håndverkertjenester. Det vil si at varekjøp ikke skal inngå 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 offentlige myndigheter – slik som Balsfjord Kommunalteknikk KF 

– tildeler kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider1. 

For forsyningsvirksomhet gjelder forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i 

forsyningssektorene (forsyningsforskriften)2. Balsfjord Kommunalteknikk KF driver 

forsyningsvirksomhet, men kommunale foretak som driver med dette, har siden 2005 vært forpliktet 

til å følge den ordinære anskaffelsesforskriften (FOA) ved kjøp innenfor denne virksomheten.3  

 

Gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskrift vil bli opphevet, og 

erstattet med: 

 Lov 17.6.2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 Forskrift 12.8.2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

 Forskrift 12.8.2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) 

Og det vil komme en helt ny forskrift om konsesjonskontrakter.  

 

Det er forventet at det nye regelverket vil gjelde fra og med 1.1.2017. Kommunale foretak som 

driver forsyningsvirksomhet – slik som Balsfjord Kommunalteknikk KF – vil fra da være underlagt 

forsyningsforskriften igjen. Bestemmelsene i sistnevnte forskrift er gjennomgående mer fleksible 

                                                 
1 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3 (1) 
2 Jf. forsyningsforskriften § 1-2 og FOA § 4-1 bokstav a 
3 Gjeldende lov og forskrifter vil bli opphevet fra og med 1.1.2017. Da trer ny lov og nye forskrifter 

(anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og forskrift om konsesjonskontrakter) i kraft. 
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og det er mindre omfattende prosedyreregler og høyere terskelverdier enn i forskrift om offentlige 

anskaffelser. 

 

For anskaffelsene som undersøkes i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, var altså Balsfjord 

Kommunalteknikk KF forpliktet til å gjøre anskaffelsesprosessene i tråd med reglene i lov om 

offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Vår utledning av 

revisjonskriterier samt våre funn og vurderinger knyttes derfor opp til sentrale bestemmelser i dette 

regelverket.  

  

Gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i flere deler, og anskaffelsens anslåtte verdi 

avgjør hvilke deler av forskriften som får anvendelse i den konkrete anskaffelsesprosessen: 

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

 Anskaffelser med en verdi fra kr 500 000 eks. mva. (nasjonal terskelverdi) til EØS-

terskelverdi, er underlagt forskriften del I og del II 

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

forskriftens del I 

 Anskaffelser under kr 100 000 eks mva har fra og med 1.7.2015 vært unntatt fra 

anskaffelsesregelverket4. 

 

Oppdragsgiver må altså foreta en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Reglene om dette finnes 

i gjeldende FOA § 2-35. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag 

av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale eks. mva. for de kontrakter som utgjør 

anskaffelsen. Beregningen skal være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen av konkurransen, 

eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig 

vurdering av markedet begynner å innhente tilbud.6   

 

Konkurranse  

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

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

vi i det følgende viser til regler som gjelder for anskaffelser med anslått verdi på under kr 500 000, 

vil beløpsgrensen fra og med 1.1.2017 være kr 1,1 million.  

 

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. 

                                                 
4 Jf. FOA § 1-3 (2) bokstav l 
5 I ny FOA § 5-4 og ny forsyningsforskrift § 5-3 
6 I ny FOA og ny forsyningsforskrift er dette formulert som «[..] være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren 

innleder anskaffelsesprosessen». 
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Informasjon til leverandører om anskaffelsen7 

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

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

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

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

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

leverandører som inviteres, bør være tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse: en 

«tommelfingerregel» er at minst tre leverandører bør kontaktes. 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-databasen8. Operatøren av Doffin har ansvaret for kontroll 

og videresending til TED-databasen, men oppdragsgiveren må selv oversette kunngjøringen til et 

av EUs offisielle språk, eller kjøpe oversettelsestjenesten fra Doffin. Ifølge forskrift om offentlige 

anskaffelser § 4-2 bokstav q er det en ulovlig direkte anskaffelser dersom oppdragsgiver i strid med 

reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurransen, eller bare har kunngjort i Doffin når det etter 

forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen. 

 

Beskrivelse av konkurransen og kontrakten9 

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

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

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

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

skal anskaffes og hvordan konkurransen skal gjennomføres. Konkurransegrunnlaget skal minst 

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

kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er nødvendige for 

at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell mulighet til å nå opp i 

konkurransen. 

 

Krav til leverandøren10 

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

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

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

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

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

ved evalueringen av leverandørene benytte seg av lovlige og for leverandørene på forhånd kjente 

kvalifikasjonskrav. 

 

Kriterier for valg av tilbud11 

Tildelingskriterier er de kriterier leverandørenes tilbud vurderes etter. Tildeling skal skje enten på 

basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket 

tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildeling skjer etter andre kriterier enn laveste pris, skal 

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

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

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

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

innkjøp i hele EØS-området 
9 Reglene for konkurransegrunnlag følger av FOA §§ 8-1 og 17-1 
10 FOA §§ 3-3, 3-4, 8-4, 8-5, 11-10, 17-4, 17-5 og 20-12 
11 FOA § 13-2 og § 22-2 
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tilknytning til kontraktens gjenstand og være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet.  

 

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 upartiskhet12. 

 

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

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.  

 

På grunnlag av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonsprosjektet at:  

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

gjennomføre konkurranse ved å: 

 Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre 

 Informere leverandører om anskaffelsen 

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

anskaffelser under kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over kr 500 000 

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

   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved skriftlig tilbudsforespørsel for anskaffelser under kr 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

 Evaluere leverandørene13 

- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente kvalifikasjonskrav 

- og avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav 

   Tildele kontrakt  

- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente tildelingskriterier 

 

og Balsfjord Kommunalteknikk KF sine anskaffelser skal være etterprøvbare ved at 

foretaket: 

 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 

                                                 
12 FOA § 3-1 (7) 
13 Fra og med juni 2015 har det ikke vært obligatorisk for oppdragsgiver å innhente skatteattester og HMS-

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

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

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon14. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen og drøfter 

dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldige data mener vi at innsamlede data skal utgjøre et 

relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot 

revisjonskriteriene og problemstillingen. Med pålitelige data mener vi at dataene skal være 

nøyaktige og korrekte. 

 

Undersøkelsesutvalg 

Vi besvarer problemstillingen gjennom en undersøkelse av et utvalg av Balsfjord Kommunalteknikk 

KF sine anskaffelser opp mot de ovennevnte revisjonskriteriene. For utvelgelsen tok vi 

utgangspunkt i tall fra foretakets driftsregnskap og investeringsregnskap for 2014 og 2015. Vi har 

lagt til grunn at kjøp av tjenester kan være ført på følgende art (utgiftskontoer) i regnskapet15: 

 
o 123001 Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg 

o 123002 Vedlikeholdstjenester av veier – vinter 

o 127001 Konsulenttjenester 

o 023000 Vedlikeholdstjenester av bygninger 

o 023001 Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg 

o 027001 Konsulenttjenester 

 

For utvelgelse blant kjøp ført i driftsregnskapet vektla vi foretakets egne opplysninger i 

årsmeldingen 2015 om hvilke leverandører som benyttes til enkeltoppdrag. I dette forvaltnings-

revisjonsprosjektet inngår derfor Balsfjord Kommunalteknikk KF sine kjøp fra: 

 

 Joars Transport 

 Rørleggermester Jan Yngve Mathisen 

 Xylem 

 VVS 24 

 Høytrykksvakta 

 

For undersøkelse av kjøp ført i investeringsregnskapet valgte vi ut prosjekter som skulle være 

avsluttet eller nærme seg avslutning i 2015. Vi har valgt ut anskaffelsesprosessene i følgende 

investeringsprosjekter: 

 

Prosjekt Leverandører 

RA/Avløp Meistervik Rørleggermester Jan Yngve Mathisen 

Kanstad El. service AS 

Vainø Jenssens Maskinstasjon 

Xylem 

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS 

RA/Avløp Storsteinnes Rørleggermester Jan Yngve Mathisen 

Kanstad El. service AS 

Tromsbygg AS 

Xylem 

                                                 
14 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
15 Balsfjord Kommunalteknikk KF sine kjøp av tjenester kan være ført på også andre arter (utgiftskontoer) i 

regnskapet, men de nevnte er de mest sentrale utgiftskontoene for å identifisere tjenestekjøp.  
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Finnsnes Dykk &Anleggservice AS AS 

RA/Vann Nordkjosbotn Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS 

Verkstedbygg Storsteinnes Nysted AS 

Kanstad El.service AS 

Balsfjord VVS AS 

Utslippsledning Nordkjosbotn Xylem 

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS 

Ahlsell Norge AS 

PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum Perpetuum Cirkuli AS 

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS 

Nord vei og anlegg AS 

 

Datamateriale 

Relevante data for å kunne gjøre vurderinger etter revisjonskriteriene og besvare problemstillingen 

er i hovedsak skriftlig dokumentasjon tilknyttet innkjøpet, og som er produsert i perioden fra 

foretaket kartla behovet for tjenesten, under gjennomføringen av konkurransen og til signering av 

kontrakt, herunder i forbindelse med eventuelle endringer i signert kontrakt. 

 

Vi etterspurte fra foretaket følgende dokumenter pr. utvalgte prosjekt/innkjøp: 

 

- Kontrakter med leverandører 

- Tilbudsforespørsel (eposthenvendelser, kunngjøring i Doffin og eventuelt TED-databasen) 

- Leverandørenes tilbud  

- Dokumentasjon fra evaluering av tilbudene 

- Protokoller  

- Meddelelsesbrev 

- Annen dokumentasjon som foretaket mener har relevans  

 

Som det framkommer i denne rapporten, har Balsfjord Kommunalteknikk KF sendt oss lite 

dokumentasjon i tråd med våre etterspørsler, jf. ovennevnte dokumentasjonsbehov. Vi kan likevel 

gjøre vurderinger etter revisjonskriteriene og besvare problemstillingen; en anskaffelsesprosess skal 

kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers dokumentasjon, jf. 

anskaffelsesregelverkets dokumentasjonskrav. Daglig leder har sendt oss annen dokumentasjon 

tilknyttet de utvalgte prosjektene, og han har redegjort for kjøpene som er gjort. Revisjonen mener 

at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller gyldighetskravet. 

Datamaterialet har blitt fremlagt for Balsfjord Kommunalteknikk KF, som vil si at foretaket har hatt 

mulighet til å supplere og eventuelt korrigere våre faktabeskrivelser.  

 

På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen 

at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet vi presenterer i denne rapporten. Påliteligheten og 

gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne 

kvalitetssystem. 
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4 ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET 

 
Etterlever Balsfjord Kommunalteknikk KF sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse og etterprøvbarhet i tjenesteanskaffelser? 

 

 

4.1 Kjøp ført i driftsregnskapet 

Revisors funn 

Revisor har bedt Balsfjord Kommunalteknikk KF sende dokumentasjon som kan belyse kjøp av 

tjenester fra Joars Transport, Høytrykksvakta, Balsfjord VVS og Rørleggermester Jan Yngve 

Mathisen; leverandører nevnt i årsmeldingen. Vi har også bedt om dokumentasjon for kjøp fra 

Xylem. 

 

Ifølge foretakets driftsregnskap for 2014 og 2015 har hver av de nevnte leverandørene levert 

tjenester for under kr 500 000 disse to årene. Utgifter til Joars Transport gjelder akutte oppdrag 

ved feil på avløpsnett og søkning av feil. Kjøp fra Xylem gjelder vedlikehold av pumpestasjoner for 

avløp. Rørleggermester Jan Y. Mathisen har ifølge daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF 

blitt benyttet til montasje og utskifting av avfallskverner hos abonnementer og Balsfjord VVS er 

brukt til akutte oppdrag på mindre avløpsanlegg. 

 

Foretaket har ikke sendt oss dokumentasjon som belyser anskaffelsene fra de nevnte leverandørene. 

Revisor oppfatter at foretaket har henvendt seg direkte til de ovennevnte leverandørene. 

Revisjonskriterier 

 
Balsfjord kommunalteknikk KF skal så langt det er mulig og i forhold til anskaffelsens verdi 
gjennomføre konkurranse ved å: 
 

 Benytte tillatt og gjennomføre konkurranse i henhold til valgt anskaffelsesprosedyre 

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

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

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

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

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

 
og Balsfjord kommunalteknikk KF sine anskaffelser skal være etterprøvbare ved at foretaket: 
 

 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 
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Revisors vurdering 

Vi legger til grunn at anskaffelsene fra Joars Transport, Høytrykksvakta, Balsfjord VVS og 

Rørleggermester Jan Yngve Mathisen må vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del I 

som gjelder for alle anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi, jf. § 2-1 (1). Revisors 

vurdering er at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt anskaffelsesregelverkets 

grunnleggende konkurransekrav, jf. FOA § 3-1 (1). Vurderingen begrunner vi i at Balsfjord 

Kommunalteknikk KF ikke har dokumentert at et tilstrekkelig antall leverandører ble forespurt om 

tilbud på anskaffelsene.16 Det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet er etter revisors vurdering 

ikke oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7) fordi anskaffelsene ikke er skriftlig dokumentert. 

 

4.2 RA/Avløp Mestervik 

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord Kommunalteknikk KF sitt regnskapsskjema 2B, som inneholder informasjon om 

foretakets investeringsprosjekter, var totalbudsjettet på prosjektet RA/Avløp Mestervik kr 650 000. 

Det totale forbruket pr 31.12.2015 er ifølge regnskapsskjemaet kr 3 691 74617. 

 

Daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF har i epost til revisor redegjort for prosjektet. 

Prosjektet innebar renovering av eksisterende anlegg. Det gamle anlegget hadde flere feil og 

mangler som skapte tilbakeslag i de laveste husene. Ved flo sjø gikk avløpet ut i en lokal bekk. 

Ansatte i foretaket planla og designet endringene og oppbyggingene. Planleggingen av 

renoveringsarbeidet skjedde samtidig som det gamle måtte driftes, og anlegget har vært renovert i 

flere steg og etapper. 

 

Ifølge foretakets regnskap har foretaket hatt utgifter til blant annet Rørleggermester Jan Yngve 

Mathisen på kr 421 335, til Vainø Maskinstasjon AS på kr 438 959,81, Xylem på kr 1,1 million og 

Brødrene Karlsen AS på kr 1 589 162.  

 

Revisor har etterspurt dokumentasjon fra anskaffelsene fra ovennevnte leverandører på prosjektet 

RA/Avløp Mestervik. Vi mottok lite skriftlig dokumentasjon. Ifølge daglig leder har ansatte i 

foretaket hatt ansvaret for byggeledelse og kontroll i prosjektgjennomføringen. Daglig leder har 

opplyst til revisor at foretaket har brukt Balsfjord kommunes rammeavtale ved kjøp fra Brødrene 

Karlsen AS og Kanstad El. service AS. Balsfjord kommune kunngjorde i 2012 en rammeavtale hvor 

det ble bedt om tilbud på elektroinstallasjoner, signal- og varslingsanlegg, vann- og 

avløpsinstallasjoner, tømreroppgaver, maling-, belegg- og tapetseringsoppdrag og 

maskinentreprenør. Revisor har, fra vi gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i Balsfjord 

kommune, avtalene som Balsfjord kommune inngikk med leverandører som følge av 

kunngjøringen. Kommunen har rammeavtale med blant annet Brødrene Karlsen AS og Kanstad El. 

service AS.  

 

Om kjøp fra Rørleggermester Jan Yngve Mathisen og Vainø Maskinstasjon AS har daglig leder 

opplyst at det er gjort direktebestilling fordi disse leverandørene hadde kapasitet til å ta oppdraget. 

Om kjøp fra Xylem har daglig leder opplyst at Xylem og Spider fikk tilbudsforespørsel fra foretaket, 

og at førstnevnte ble valgt fordi firmaet var billigere og bedre. Revisor har fått tilsendt tilbudet 

                                                 
16 Fra og med juli 2015 gjelder ikke anskaffelsesregelverket før kjøp under kr 100 000. Kjøpene er imidlertid gjort før 

dette tidspunktet. 
17 Manglende budsjettregulering er tatt opp av revisor i revisjonsbrev nr. 6 (2015). Vi oppfatter at avviket har 

sammenheng med endret (raskere) framdrift i prosjektet enn opprinnelig planlagt. 
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Spider sendte til foretaket, men ikke annen dokumentasjon som belyser denne 

anskaffelsesprosessen.  

 

Ifølge daglig leder har avgjørelser og engasjementer blitt gjort på byggeplassen ved befaring, men 

elektroniske dokumenter som viser bestillingene og engasjementer er ifølge daglig leder ikke tatt 

vare på. Styret har ifølge daglig leder til enhver tid fått orientering om prosjektet, og styret har ved 

flere anledninger befart anlegget.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsens anslåtte verdi avgjør hvilke regler i forskrift om offentlige anskaffelser som kommer 

til anvendelse for vurderingen av kjøp i prosjektet «RA/Avløp Mestervik». Ifølge FOA § 2-3 (1) 

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

beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. 

Ifølge FOA 2-3 (7) skal den anslåtte verdien av hvert delarbeid i bygge- og anleggsarbeid tas med i 

beregningen. Bygg- og anleggsarbeid er i forskriften § 4-1 bokstav c definert som et «resultat av et 

sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk og 

teknisk funksjon». Revisor forstår ut fra foretakets opplysninger om prosjektet og innkjøpte tjenester 

at de ulike arbeidene utgjorde ett samlet prosjekt.18 Revisor legger til grunn at verdien på 

anskaffelsen – det vil si alle kontraktene i prosjektet – oversteg den nasjonale terskelverdien på kr 

500 000. EØS-terskelverdi for bygge- og anleggsarbeid er kr 39 millioner, og anskaffelsens verdi 

oversteg ikke dette og skal etter vår vurdering vurderes etter forskrift om offentlige anskaffelser del 

I og del II. 

 

Der oppdragsgiver har rammeavtale, er det ikke krav til kunngjøring av anskaffelsen. Kontrakter 

som tildeles med grunnlag i en rammeavtale, må være innenfor rammeavtalens avtalte områder, det 

vil si avtalens beskrivelser av ytelse og omfang. Manglende dokumentasjon fra foretakets 

bestillinger etter kommunens rammeavtaler gjør at revisor ikke har grunnlag for å vurdere om 

kjøpene var omfattet av rammeavtalene, eller om de skulle ha fulgt forskriftens hovedregel om 

kunngjøring. Revisor har altså ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi en entydig vurdering av om 

konkurransekravet er oppfylt ved kjøp fra Brødrene Karlsen AS. For foretakets kjøp fra 

rammeavtalepartene er revisors vurdering at det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ikke er 

oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7). 

 

Anskaffelser som skal følge forskrift om offentlige anskaffelser del II, skal kunngjøres i Doffin, jf. 

FOA § 9-1. Basert på beskrivelsene ovenfor om kjøp fra leverandørene Jan Yngve Mathisen, Vainø 

Maskinstasjon og Xylem på dette investeringsprosjektet er revisors vurdering at Balsfjord 

Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende konkurransekravet. Vår vurdering er 

også at foretaket ikke har etterlevd det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7). 

 
  

                                                 
18 Jf. KOFA 2013/123 



 
KomRev NORD IKS   Offentlige anskaffelser 

 

 

11 

 

4.3 RA/Avløp Storsteinnes 

Revisors funn 

Ifølge Balsfjord Kommunalteknikk KF sin oversikt over investeringer hadde prosjektet med 

benevnelsen RA/Avløp Storsteinnes budsjett på kr 3 millioner, og det totale forbruket var pr 

31.12.2015 i overkant av kr 2,3 millioner.  

 

Regnskapstallene til foretaket viser at det er utbetalt kr 426 722 til Kanstad El.service AS, kr 1 

million til Tromsbygg AS, kr 197 425 til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS og kr 90 000 til 

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS. 

 

Når det gjelder Kanstad El. service AS har daglig leder opplyst til revisor at Balsfjord kommunes 

rammeavtale ble benyttet. 

 

Daglig leder har oversendt revisor to dokumenter som kan belyse Balsfjord Kommunalteknikk KF 

sin anskaffelse av kontrakt med Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. Dokumentene er utarbeidet 

av Norconsult AS, og har benevnelsene «Sammenstilling anbud og forslag til innstilling – 

Utslippsledning Storsteinnes» og «Tildelingsbrev for Utslippsledning Storsteinnes». Utover dette 

har vi ikke fått tilsendt dokumentasjon eller opplysninger som kan belyse hvordan leverandørene 

fikk informasjon om konkurransen, hvordan konkurransen og kontraktsvilkårene var beskrevet, 

herunder hvilke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som gjaldt. Revisor forstår av dokumentene 

at Norconsult AS har gjennomført anskaffelsesprosessen for Balsfjord Kommunalteknikk KF. Vi 

ser av dokumentene at Norconsult AS har redegjort for at begge leverandørene oppfylte 

kvalifikasjonskravene og i tildelingsbrevet framkommer det at leverandørenes tilbud er vurdert etter 

det som er økonomisk fordelaktig med hensyn til tilbudssum, forbehold, framdrift og leveringstid.  

 

Om foretakets kontrakt med Tromsbygg AS har daglig leder opplyst til revisor at dette oppdraget 

gjelder utvidelse med ny sil og containerrom. Daglig leder har også sendt et møtereferat som viser 

«avtale om bistand til bygging og renovering av avløpsanlegg». Referatet tilsier at Balsfjord 

Kommunalteknikk KF ikke har henvendt seg til andre leverandører i forbindelse med anskaffelse 

av dette oppdraget på prosjektet. Det fremkommer i referatet at: «Tromsbygg har hatt kontrakt for 

bygging av renseanlegget til Mack. Vi anser arbeidene og fagkompetansen som meget 

tilfredsstillende. Vi skal nå videreføre resterende arbeider. Viser til møte om bistand til videre 

renovering og ombygging av pumpestasjoner/renseanlegg. Oppdraget er timebasert inklusive 

rigging og drift. Det kommer i tillegg standard kilometergodtgjørelse for bil. Medgått materiell 

faktureres med 15 % påslag. Det må påregnes ventetid og byggestopp som følge av at anleggene er 

i full drift i byggeperioden. Byggestopp og ventetid er ikke kostnadsrelatert til timepris.  

1) Det forutsettes at Troms bygg i egen regi gjennomfører nødvendig prosjektering 

2) Det forutsettes at nødvendige søknader er klarert med byggesak i kommunen 

3) Byggeledelse utføres av tromsbygg 

4) Balsfjord kommunalteknikk gjennomfører byggekontroll som byggherre 

Avtalen vil være gjeldende til anleggende er ferdigstilt og i drift. Ca 2017». 

 

Revisors vurdering 

Opplysningene om oppdraget tilsier at anskaffelsen skal vurderes etter reglene som gjelder for bygg- 

og anleggskontrakter, som har EØS-terskelverdi på kr 39 millioner. Anskaffelsens verdi er under 

dette, men den er over nasjonal terskelverdi på kr 500 000. Anskaffelsen vurderes derfor etter 

bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. 
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Selv om prosessen i forkant av tildeling av kontrakt til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS ble 

ivaretatt av Norconsult AS, er Balsfjord Kommunalteknikk KF formelt ansvarlig for at anskaffelsen 

er i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Som følge av at oversendt dokumentasjon ikke gir 

grunnlag for å belyse hvordan selve anskaffelsesprosessen, det vil si eventuell kunngjøring og 

evaluering av leverandørene og tilbudene ble gjort, er revisors vurdering at Balsfjord 

Kommunalteknikk KF ikke fullt ut har overholdt det grunnleggende kravet om etterprøvbarhet, jf. 

FOA § 3-1 (7), jf. FOA § 3-2.  

 

For kjøpene fra de andre leverandørene nevnt ovenfor er revisors vurdering at Balsfjord 

Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende konkurransekravet, jf. FOA § 9-1 om 

kunngjøring av konkurranse. Manglende dokumentasjon for kontraktstildelingene på dette 

investeringsprosjektet innebærer etter revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke 

har overholdt regelverkets grunnleggende krav til etterprøvbarhet, jf. FOA 3-1 (7). 

 

4.4 RA/Vann Nordkjosbotn 

Revisors funn 

Balsfjord Kommunalteknikk KF sitt prosjekt med benevnelse RA/Vann Nordkjosbotn har budsjett 

på kr 3,5 millioner. Pr. 31.12.2015 var forbruket på prosjektet kr 2 223 364. Revisor har fått opplyst 

fra daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF at prosjektet gjelder forberedelse til bygging av 

nytt renseanlegg/høydebasseng/ledningsnett i Nordkjosbotn. Hovedentreprisen har ifølge daglig 

leder vært på anbud i 2016. 

 

Regnskapstallene viser at det primært er Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS som har levert tjenester 

på prosjektet. Foretaket har hatt utgifter på kr 1,1 million til denne leverandøren. 

 

Ifølge daglig leder har foretaket benyttet kommunens rammeavtale med Brødrene Karlsen 

Anleggsdrift AS. Revisor har fått tilsendt kontrakten «Rammeavtale maskinarbeid i perioden 2012-

2016» inngått mellom Balsfjord kommune og nevnte leverandør. Kontrakten inneholder ingen 

opplysninger om avrop eller vilkår for kjøp basert på rammeavtalen. Vedlagt rammeavtalen er deler 

av tilbudet fra Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, og her fremgår det hva arbeidet skal omfatte19; 

«service og vedlikehold på eksisterende bygg, måleoppdrag, utskifting av komponenter, mindre 

ombygningsarbeider osv. Rammeavtalen innebærer en avtale om fast timepris på regningsarbeider, 

fast påslagsprosent på materialselvkost, fastpris på enkelte faste arbeider og bruk av 

underentreprenører. Unntatt fra tilbudet er transport av snøbrøyting og strøing». 

 

Revisors vurdering 

Vi legger til grunn at anskaffelsens verdi er over nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og under EØS-

terskelverdi på kr 39 millioner for bygge- og anleggskontrakter, og derfor vurderes etter forskrift 

om offentlige anskaffelser del I og del II.  

 

Der oppdragsgiver har rammeavtale kan kontrakter tildeles uten at oppdragsgiver kunngjør 

anskaffelsen i Doffin. Under forutsetning av at ytelsen er innenfor rammeavtalen, har Balsfjord 

Kommunalteknikk KF overholdt det grunnleggende konkurransekravet, jf. FOA § 3-1 (1). Ettersom 

vi ikke har dokumentasjon for å belyse kontraktstildelingen etter rammeavtalen, er revisors 

                                                 
19 Leverandørens tilbud fremgår av Balsfjord kommunes konkurransegrunnlag Vedlegg 8 Tilbudsskjema, 

anleggsmaskin arbeide 
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vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det grunnleggende kravet til 

etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7). 

 

4.5 Verkstedbygg Nordkjosbotn 

Revisors funn 

På prosjektet Verkstedbygg Nordkjosbotn fremkommer det av foretakets regnskapsskjema 2B at 

prosjektet har totalbudsjett på kr 3,8 millioner.  

 

Prosjektet gjelder den tidligere «Fagmateiendommen» som Balsfjord Kommunalteknikk KF kjøpte 

til sin virksomhet. Pr. 31.12.2015 var forbruket på prosjektet kr 5,9 millioner hvorav kr 1,8 millioner 

gjelder kjøp av selve eiendommen. Utklippet nedenfor er hentet fra Balsfjord Kommunalteknikk 

KF sin byggesøknad til Balsfjord kommune v/Plan og næring. 

 
Utklipp 1. Utdrag av byggesøknad

 
Ifølge skriftlige dokumenter oversendt revisor har Balsfjord Kommunalteknikk KF stått for 

prosjektering, konstruksjon, byggeledelse, byggeplassleder og HMS. Daglig leder har opplyst til 

revisor at prosjektet i all hovedsak er utført i egenregi, men at det er kjøpt tjenester fra noen 

leverandører. Kanstad Elektriske AS har hatt elektro, Balsfjord VVS har hatt VVS og Byggpartner 

+ har hatt oppdrag innvending. Daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk KF har opplyst til revisor 

at innleid hjelp er på timebasis. Arbeidene har ifølge han ikke vært på anbud da det ikke har vært 

praktisk å gjennomføre.  

 

Regnskapstall viser utgifter til blant annet Kanstad Elektriske AS for over kr 600 000, Vainø 

Maskinstasjon AS på kr 148 750, og Balsfjord VVS på kr 267 737. 
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Revisors vurdering 

Vi legger til grunn at anskaffelsene til prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del II.  

 

Etter revisors vurdering har Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke overholdt kravet om at 

anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i Doffin, jf. FOA § 9-1. Vurderingen er 

basert på opplysningene fra daglig leder om at konkurranse ikke har vært praktisk å gjennomføre.  

 

4.6 Utslippsledning Nordkjosbotn 

Revisors funn 

Prosjektet Utslippsledning Nordkjosbotn har totalbudsjett på kr 5 360 000 og forbruk pr. 31.12.2015 

var kr 5 360 943.  

 

Leverandører på prosjektet er ifølge foretakets regnskap blant annet Finnsnes Dykk & 

Anleggsservice AS med kr 1,4 millioner, Ahlsell Norge AS med kr 2 millioner og Xylem med kr 

644 000. 

 

For å belyse dette prosjektet har revisor fått oversendt fra daglig leder i Balsfjord Kommunalteknikk 

KF dokumentene «Søknad om igangsettingstillatelse», «Sammenstilling anbud og forslag til 

innstilling – Utslippsledning Nordkjosbotn» og «Prosjekt: Legging av avløpsledning i sjø i 

Nordkjosbotn – endringsmelding nr. 1». Dokumentasjonen viser at Norconsult AS har gjennomført 

en anskaffelsesprosess på vegne av foretaket. Ifølge Norconsults dokument kalt «Sammenstilling 

anbud og forslag til innstilling – Utslippsledning Nordkjosbotn» kom det inn fem tilbud hvor alle 

leverandørene oppfylte formalkravene. Dokumentet inneholder videre opplysninger om 

leverandører, tilbudspris, tildelingskriterier med vekting og at Norconsult AS innstilte Finnsnes 

Dykk & Anleggsservice AS som leverandør.  

 

Ut fra den oversendte dokumentasjonen oppfatter revisor at leverandørene Ahlsell Norge og Xylem 

ikke har sine kontrakter med bakgrunn i konkurransen som Norconsult AS gjennomførte for 

foretaket. Revisor har ikke fått dokumentasjon som gir grunnlag for å belyse hvilke tjenester de 

øvrige leverandører har levert på prosjektet eller hvordan de fikk kontrakt med Balsfjord 

Kommunalteknikk KF. 

 

Revisors vurdering 

Vi legger til grunn at anskaffelsene i prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del II. 

 

Revisor har ikke all dokumentasjon for anskaffelsesprosessen der Finnsnes Dykk & Anlegg AS ble 

tildelt kontrakt med Balsfjord Kommunalteknikk KF, men opplysningene i foreliggende 

dokumentasjonen tilsier at det grunnleggende konkurransekravet er overholdt, jf. FOA § 3-1 (1) og 

at de andre ovennevnte leverandørene på dette prosjektet har fått oppdrag for Balsfjord 

Kommunalteknikk KF uten at det har vært konkurranse om oppdraget. Konkurransekravet er derfor 

etter revisors vurdering brutt i forbindelse med dette investeringsprosjektet, jf. FOA § 3-1 (1). 

 

For de kontraktstildelingene som ikke er belyst er revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk 

KF ikke har etterlevd det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7).  
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4.7 PS/Avløp Nordkjosbotn Sentrum 

Revisors funn 

Prosjektet var budsjettert til kr 5 082 000. Pr 31.12.2015 var det brukt kr 5 115 064. Regnskapstall 

viser at Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, Perpetuum Cirkuli AS og Nord Vei og Anlegg AS har 

levert tjenester på prosjektet.  

 

Revisor har i epost 13.6.16 mottatt kontrakt mellom Balsfjord Kommunalteknikk KF og Brødrene 

Karlsen Anleggsdrift AS. Kontrakten gjelder:  

- legging og levering av pumpeledning  

- levering og legging av overløps- og avfallsledninger 

- dellevering og nedsetting av kummer 

- nedsetting av avløpspumpestasjoner 

 

Kontraktsverdien er angitt til ca 3,5 millioner kroner. 

 

Revisor har også fått oversendt dokumentasjon som viser at Norconsult AS på vegne av Balsfjord 

Kommunalteknikk KF har gjennomført en anskaffelsesprosess forut for foretakets signering av 

ovennevnte kontrakt. I dokumentasjonen inngår tilbudet fra leverandøren og 

konkurransegrunnlaget. Foretaket har ikke sendt protokoll fra anskaffelsen.  

 

Om de andre leverandørene som har levert tjenester på prosjektet, har foretaket opplyst at kjøp fra 

Perpetuum AS gjelder uforutsett nedgravd avfall som lå i byggetomta. Slikt avfall skal leveres til 

godkjent mottak, og det er kun ett slikt mottak i Balsfjord. Revisor oppfatter at foretaket mener at 

kunngjøring av konkurranse ikke var nødvendig fordi anskaffelsen kunne foretas hos bare én 

leverandør i markedet. Kjøpet fra Nord Vei og Anlegg AS gjelder asfaltering, og ifølge foretaket 

ble kommunens kontrakt på asfaltering benyttet. Det forstår revisor som at foretaket mente at det 

ikke var nødvendig å kunngjøre avtale fordi kommunen har rammeavtale.   

 

Revisors vurdering 

Vi legger til grunn at anskaffelsene i prosjektet skal vurderes etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I og del II. 

 

Konkurransekravet er oppfylt dersom anskaffelsen bare kan foretas hos én leverandør i markedet, 

jf. FOA § 2-1 (2) bokstav a. På grunn av manglende dokumentasjon tilknyttet anskaffelsen fra 

Perpetuum AS er revisors vurdering at Balsfjord Kommunalteknikk KF ikke har overholdt det 

grunnleggende krav til etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (7). 

 

Konkurransekravet er også oppfylt dersom det gjøres avrop20 fra en rammeavtale, og dersom 

tjenesten som anskaffes, omfattes av rammeavtalen. Som følge av at revisor ikke har dokumentasjon 

vedrørende avropet, er vår vurdering at det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ikke er oppfylt 

ved kjøp fra Nord Vei og Anlegg AS, jf. FOA § 3-1 (7) 

 

Manglende dokumentasjon gjør at revisor ikke har grunnlag for å gi en entydig vurdering av om 

konkurransekravet er oppfylt av Balsfjord Kommunalteknikk KF ved kjøp fra Perpetuum AS og 

Nord Vei og Anlegg AS. 

 

                                                 
20 Tildele kontrakt etter rammeavtalen 
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Dokumentasjonen vedrørende foretakets kjøp fra Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS indikerer at det 

grunnleggende kravet om konkurranse er oppfylt, jf. FOA § 3-1 (1). Det grunnleggende kravet til 

etterprøvbarhet er etter revisors vurdering delvis oppfylt, jf. FOA § 3-1 (7). 
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5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

For de undersøkte tjenestekjøpene som er belastet Balsfjord Kommunalteknikk KFs driftsregnskap, 

har revisor lagt til grunn at hver av anskaffelsene hadde verdi på under kr 500 000 eks. mva. og 

dermed skulle vurderes etter del I i forskrift om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har relativt 

stor frihet i gjennomføring av anskaffelser etter forskriftens del I, men for å ivareta konkurranse-

kravet må det likevel sendes forespørsel om tilbud til et tilstrekkelig antall leverandører. Foretaket 

har ikke dokumentert for revisor at det ble sendt tilbudsforespørsel til mer enn én leverandør, og vi 

har heller ikke fått dokumentert bestillingene fra leverandørene av nevnte tjenester. Revisors 

vurdering er at Balsfjord Kommunalteknikk KF for disse tjenestekjøpene ikke har overholdt 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav om konkurranse og etterprøvbarhet, jf. FOA § 3-1 (1) 

og (7).  

 

De seks undersøkte investeringsprosjektene vurderte vi som utførelse av bygge- og anleggsarbeider 

med verdi over nasjonal terskelverdi på kr 500 000 og under EØS-terskelverdi på kr 39 millioner. 

Anskaffelsene skulle derfor vurderes opp mot regler i forskrift om offentlige anskaffelser del I og 

del II, der konkurransekravet skal ivaretas blant annet ved at konkurranse kunngjøres i Doffin. På 

alle de seks investeringsprosjektene har Balsfjord Kommunalteknikk KF kjøpt tjenester fra flere 

leverandører. Foretaket har ikke for noen av prosjektene sendt revisor dokumentasjon for at 

konkurranser om kontrakter har vært kunngjort i Doffin. Norconsult AS har på vegne av Balsfjord 

Kommunalteknikk KF gjennomført tjenesteanskaffelser til to av prosjektene. Dokumentasjonen fra 

Norconsult AS indikerer at konkurransekravet er oppfylt, men revisor har ikke funnet tilstrekkelig 

grunnlag for en entydig vurdering på dette punktet. For noen av tjenesteanskaffelsene har Balsfjord 

Kommunalteknikk KF vist til at bestilling har grunnlag i kommunens rammeavtale eller at 

konkurranse ikke var gjennomførbart. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon som gir grunnlag for 

å vurdere om foretaket i disse tilfellene lovlig kunne unnlate å følge forskriftens hovedregel om 

kunngjøring. Vår vurdering er etter dette at Balsfjord Kommunalteknikk KF i de undersøkte 

investeringsprosjektene ikke har etterlevd det grunnleggende konkurransekravet og 

etterprøvbarhetskravet, jf. FOA § 3-1 (1) og (7). 

 

På grunnlag av ovenstående konkluderer revisor med at Balsfjord Kommunalteknikk KF i 

undersøkte anskaffelser ikke etterlever sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse og etterprøvbarhet.  

 

 

 

 



 

6 HØRING 

Balsfjord Kommunalteknikk KF fikk 21.9.2016 et rapportutkast for gjennomgang og for 

bekreftelse/korrigering/supplering av våre faktabeskrivelser («revisors funn»). Vi fikk ikke 

tilbakemelding innen 15.11.2016. Vi sendte da rapporten på høring til Balsfjord Kommunalteknikk 

KF v/styreleder og daglig leder. Vi mottok innen fristen for høringsuttalelse – 24.11.2016 – følgende 

tilbakemelding fra foretakets styreleder: 

 

 
 

 

7 ANBEFALINGER 

Revisor legger til grunn at Balsfjord Kommunalteknikk KF erkjenner behovet for forbedringer og 

bevissthet omkring foretakets innkjøp, og ser nødvendigheten av å iverksette tiltak for å unngå at 

kommunens foretak gjør anskaffelser i strid med regelverket.  

 

I 2017 trer nytt anskaffelsesregelverk i kraft, og revisor anbefaler Balsfjord Kommunalteknikk KF 

å gjøre tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Revisor anbefaler også Balsfjord 

Kommunalteknikk KF å: 

 

 Øke foretakets innkjøpskompetanse 

 

 Utarbeide og implementere rutiner for hvordan anskaffelser skal dokumenteres og arkiveres 

 

 Vurdere å søke råd hos Balsfjord kommunes «sertifiserte» innkjøpere og benytte 

kommunens innkjøpsrutiner og/eller innkjøpssystemer 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Balsfjord kommune og 

Balsfjord kommunalteknikk KF: 

 

Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet 2014 

Selvkost VAR      2013 

Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg  2011/12 

Stormoen Øst     2009 

Forvaltning, drift og vedlikehold   2008 

Barnevernet      2008 

Økonomistyring     2007 

Spesialundervisning     2006 

Iverksetting av politiske vedtak   2005 

Offentlige anskaffelser    2004 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 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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