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1.

SAMMENDRAG

Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune
gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i fylkeskommunen. Formålet med prosjektet
har vært å undersøke om fylkeskommunen etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglement.
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for betydelige midler, og reglene skal sikre at
disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og
at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.
Revisjonen har vurdert organiseringen av innkjøpsarbeidet, i tillegg til regeletterlevelse i et
utvalg innkjøp for perioden 2016 og frem til 01. juli 2017.
Problemstillingene er satt opp av revisjonen for å belyse temaet på best mulig måte. For å
svare på disse har revisjonen brukt dokumentanalyse og intervjuer som metode.
Problemstillingene som er besvart i denne forvaltningsrevisjonen er følgende:
Problemstilling 1:
I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det
gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?
Revisjonen har i denne delen av prosjektet gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra
både drifts- og investeringsregnskapet. For anskaffelser under den nasjonale terskelverdi
gjelder dette 15 anskaffelser fra 2016 og 8 anskaffelser fra 2017.
Gjennomgangen viser at protokollføringen er mangelfull etter gjeldende regler.
Protokollføring er sentralt i prinsippet om etterprøvbarhet og dermed prinsippet om
konkurranse. Revisjonen hadde i 2010 en forvaltningsrevisjon med en gjennomgang av
protokollføring ved innkjøp i Aust-Agder fylkeskommune. Konklusjonen var da at dette ikke
var tilfredsstillende. Gjennomgangen som nå er gjennomført viser at dette fremdeles er
gjeldende, samt at krav til konkurranse overholdes i mindre grad.

Problemstilling 2:
I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved
anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi?
Revisjonen har i denne delen av prosjektet gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra
både drifts- og investeringsregnskapet. Revisjonen har vurdert 12 anskaffelser over den
nasjonale terskelverdi. Det ble her lagt frem dokumentasjon på konkurranse i alle tilfellene.
Revisjonen finner dette tilfredsstillende etter regelverket.
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Problemstilling 3:
Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige
innkjøp?
Ved tilnærmingen til problemstillingen har revisjonen gjennomgått fylkeskommunens rutiner
og systemer som er tilknyttet overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Revisjonen
har sett på innholdet i rutiner for dermed å sette dette i sammenheng med praksis, gjennom
intervjuer med anvisere, attestanter og bestillere i fylkeskommunens tjenester og
virksomheter. Forventninger til tjenestene og virksomhetene innen innkjøpsområdet er belyst
gjennom intervjuer med nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen.
Gjennom intervjuer er det avdekket ulike risikoområder på grunnlag av uttalelser, etablerte
rutiner og manglende kompetanse ved tjenestene og virksomhetene. Et gjennomgående
inntrykk er at tjenestene og virksomhetene utfra gitte forutsetninger danner seg et system for
rutiner og praksis innen innkjøpsområdet, men at det i flere tilfeller er basert på noe
mangelfull kompetanse og forståelse for gjeldende regelverk.
Aust-Agder Revisjon IKS konkluderer med at Aust-Agder fylkeskommune i flere av de
undersøkte anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om
konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.
Revisjonens konklusjon bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:
I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til
anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. Det er
imidlertid flere forhold som samlet gir indikasjoner på at grunnleggende forutsetninger som
en aktiv sentral kontrollfunksjon, fokus på å sikre tilstrekkelig kompetanse innen
innkjøpsområdet hos tjenestene og virksomhetene, samt krav til tilbakerapportering innen
internkontrollområdet samlet utgjør en vesentlig risiko for Aust-Agder fylkeskommune.

Revisjonen har følgende anbefalinger:


Revisjonen anbefaler at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger
sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med
spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange
mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig risiko for brudd på prinsippet om
konkurranse



Revisjonen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune viderefører sitt arbeid med
internkontroll og gjennom dette arbeidet særskilt retter fokus mot de risikoer som
eksisterer innenfor innkjøpsområdet, samt etablerer rapporteringsrutiner som sikrer at
det legges til rette for at tjenester og virksomheter kan løfte identifiserte risikoer
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2.

INNLEDNING

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» ble på bakgrunn av overordnet
analyse bestilt av kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune gjennom vedtatt «Plan for
forvaltningsrevisjon 2015-2016» (05.09.2016, sak 35/16).
Aust- Agder Fylkeskommune bruker hvert år betydelige midler på kjøp av varer og tjenester
for å gi innbyggerne ulike tjenestetilbud.
Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et
konkurransedyktig næringsliv. Denne forvaltningsrevisjonen undersøker om fylkeskommunen
etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglement på innkjøpsområdet.
Kommuners og fylkeskommuners overordnede målsetting er ifølge kommunelovens1 § 1 om
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser. For å
nå disse målene må fylkeskommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak,
god økonomistyring og optimal produktivitet.
Reglene om offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av
fellesskapets midler. Leverandører av varer og tjenester skal ha like muligheter som tilbydere,
og innbyggerne skal ha tiltro til at stat og kommune bruker offentlige midler på en korrekt
måte.
Revisjonen har tidligere gjennomført et forvaltningsprosjekt i Aust-Agder fylkeskommune der
tema var føring av protokoll etter forskriftens § 3-12 (forvaltningsrevisjonsrapport avlagt
17.2.20103). Prosjektet avdekket store mangler/avvik knyttet til protokollføring, av dette
følger krav til kompetanse for å utføre innkjøp på en korrekt måte sett i lys av regelverket.
Prosjektet har blitt gjennomført etter kravene som stilles i revisjonsstandard RSK 0014.

1

LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften)
3 «Anskaffelser i Aust-Agder fylkeskommune – bruk av protokoll i henhold til § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser».
4
RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk
for forvaltningsrevisjonsprosjekter
2
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1.

FORMÅL

Denne forvaltningsrevisjonen undersøker om fylkeskommunen etterlever aktuelle lover,
forskrifter og reglement.
Lov om offentlige anskaffelser5 og tilhørende forskrift regulerer hvordan fylkeskommunen
skal håndtere gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Formålet med prosjektet er å
kartlegge om Aust-Agder fylkeskommune gjennomfører innkjøpsprosesser i henhold til
regelverket, og at eventuelle funn kan bidra til å forbedre fylkeskommunens fremtidige
etterlevelse av regelverket.
De to sentrale elementene i denne undersøkelsen er kunngjøringsprosedyrer og
protokollføring i henhold til regelverket. Prosjektet vil som utgangspunkt ta for seg
anskaffelser som er kunngjort i 2016 og frem til 01. juli 2017. Gjennomgangen vil derfor
undersøke anskaffelser etter både gammelt og nytt regelverk.
Anskaffelser baseres, uavhengig av endringer i loven, på samme prinsipper; det skal være
konkurranse om kontrakter med det offentlige, oppdragsgiver må likebehandle leverandører,
sørge for forutberegnelighet og forholdsmessighet samt at anskaffelser skal være
etterprøvbare.
3.2.

PROBLEMSTILLINGER

Problemstillingene er satt opp av revisjonen for å belyse temaet på best mulig måte.
Prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget 20.09.2017 (sak 36/17), hvor det ble vedtatt tre
problemstillinger:
Problemstilling 1:
I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det
gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?
Problemstilling 2:
I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved
anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi?
Problemstilling 3:
Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige
innkjøp følges?
5

LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)
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3.3.

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektet er gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist og forvaltningsrevisor
Camilla Eriksrud, forvaltningsrevisor Magnus Solsvik og siviløkonom og trainee Mona
Igland. Kristian Fjellheim Bakke har vært ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.
Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg på en kombinasjon av ulike tilnærminger
innen kvalitativ metode. Informasjonsgrunnlaget har bestått av en gjennomgang av skriftlig
dokumentasjon tilknyttet saksbehandling og internkontroll. I tillegg har det blitt gjennomført
samtalebasert intervjuer med et bredt utvalg personer ved tjenestene og virksomhetene, samt
med nøkkelpersoner i sentraladministrasjonen.
Prosjektet har forholdt seg til anskaffelser som er utført i 2016 og frem til 01.07.2017. På
denne måten fikk man undersøkt gjennomførte anskaffelser noe tilbake i tid, og fikk også
undersøkt hvordan fylkeskommunen har håndtert overgangen til de nye reglene som trådte i
kraft 1. januar 2017.
Utplukket av anskaffelser revisjonen ønsket å se på er begrunnet i å undersøke et så bredt
spekter som mulig, med de ressurser tilgjengelig, samtidig som man ønsket å følge opp de
funn som ble gjort forvaltningsrevisjonen fra 2010. Det ble totalt gjennomført intervjuer med
ni personer som har sentrale roller i fylkeskommunens virksomheter eller tjenester. Formålet
med intervjuene var å avdekke vesentlige forhold knyttet til offentlige anskaffelser, og derfor
ble personer med enten anvisningsmyndighet eller attestantrolle intervjuet. Utvalg av personer
som revisjonen ønsket å intervjue var med bakgrunn i ønsket om å få et bredt spekter av
respondenter i fylkeskommunen, samtidig få en variasjon mellom ansatte i ulike roller. I
tillegg gjennomførte revisjonen intervjuer med assisterende fylkesrådmann og leder for
innkjøpstjenesten.
Utplukket av anskaffelser ble basert på enkeltanskaffelser fra både drift- og
investeringsregnskapet fra 2016 og 2017. For å besvare problemstilling 1 ble utplukket gjort
ut fra anskaffelser mellom beløpsgrensene kr. 100.000 og kr. 500.000 i 2016 og mellom
100.000 og kr. 1,1 millioner i 2017. For å besvare problemstilling 1 ble totalt 23 anskaffelser
undersøkt. For å besvare problemstilling 2 ble utplukket gjort ut fra anskaffelser over nasjonal
terskelverdi, altså over kr. 500.000 i 2016 og over kr. 1,1 millioner i 2017. For å besvare
problemstilling 2 ble totalt 12 anskaffelser undersøkt. Ettersom problemstilling 2 omhandler
anskaffelser over nasjonal terskelverdi var utplukket følgelig mindre enn utplukk til
problemstilling 1.
Utplukket ble gjort i samarbeid med regnskapsrevisor, og er et skjønnsmessig utvalg basert på
følgende faktorer:
-

Risiko
Variasjon av art, prosjekt og tjeneste
Variasjon av innkjøp som faller inn under rammeavtaler
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-

Variasjon av ansvarsområder

Hensikten med å variere på ansvar var å gjøre vurderinger av innkjøp som også kan danne
grunnlag for konkrete forhold og referanser som kunne være tema i intervjuer med tjenestene
og virksomhetene. Med hensyn til vurderingen omkring variasjon av utplukk mot
rammeavtaler var det nødvendig å se dette i sammenheng slik at ikke alle utplukk kunne være
avrop mot rammeavtaler. Et slikt utplukk ville svekket vurderinger knyttet til kompetanse og
protokollføring da det i liten eller ingen grad kreves ved slike anskaffelser.
Ved å ta hensyn til de ovennevnte faktorene ble det gjort et utplukk ut fra et datagrunnlag på
694 anskaffelser foretatt i 2016, og 317 anskaffelser fra 2017. Dermed ble både
enkeltanskaffelser i tilknytning til større prosjekter og mindre enkeltanskaffelser inkludert.
Utvalget består ikke av anskaffelser av produkter og tjenester fra virksomheter som
fylkeskommunen er medeier i, og heller ikke anskaffelser som husleie, anskaffelser knyttet til
strømutgifter og anskaffelser som er gjort innenfor rammeavtaler. Revisjonen har av
ressursmessige hensyn valgt å ekskludere anskaffelser foretatt av Statens vegvesen av den
grunn at omfanget ville blitt for krevende samt at dette er en virksomhet som har egne
instanser for oppfølging og kontroll av inngåtte kontrakter.
Revisjonen, i samarbeid med kontrollutvalget, ønsket også å se på i hvilken grad Aust-Agder
fylkeskommune tilfredsstiller kravet i kommuneloven § 23 om betryggende kontroll i
organisasjonen. Dette ble kartlagt gjennom rutinegjennomgang og intervjuer av ansatte i
organisasjonen som på en eller annen måte har et ansvar for å gjennomføre kjøp av varer og
tjenester. Revisjonen vil i denne sammenheng legge til at samspillet med fylkeskommunen
oppleves som svært godt. Vi er møtt med en høy grad av åpenhet og fleksibilitet fra både
ledelse og ansatte fylkeskommunen.
De konklusjoner som har blitt trukket har blitt gjort på bakgrunn av den dokumentasjonen og
informasjonen som er forelagt revisjonen. Vi vil derfor presisere at når vi enkelte steder
konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr det ikke nødvendigvis at dokumentasjonen
ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidet. Revisjonen vil likevel
bemerke at det er foretatt flere forespørsler av dokumentasjon i de tilfeller mottatt
dokumentasjon ikke har vært tilstrekkelig.
Vurderingen av dataenes reliabilitet og validitet handler om dataenes troverdighet og
gyldighet ovenfor problemstillingene. Undersøkelsen av enkeltanskaffelser har basert seg på
et mindre antall anskaffelsesprosesser og innebærer således ikke et statistisk
generaliseringsgrunnlag internt i fylkeskommunen. Likevel antas det at den samlede
informasjonen som dokumentasjonen og samtalene har bidratt med, er tilstrekkelig for å
danne et pålitelig datagrunnlag for å besvare problemstillingene. I tillegg har rapporten vært
gjenstand for både en intern og ekstern kvalitetskontroll som underbygger dataens
troverdighet og gyldighet.
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Revisjonen hadde oppstartsmøte i fylkeskommunens sine lokaler den 25. oktober 2017 og
datainnsamlingen foregikk hovedsakelig fra november 2017 til og med januar 2018.
Kontaktperson for prosjektet i fylkeskommunen har hatt rapporten til faktaverifisering. I
forbindelse med dette fremkom det enkelte forhold som fylkeskommunen mente skapte et noe
ubalansert bilde knyttet til forhold omkring kompetanse til Xledger og implementeringen av
systemet. Revisjonen så stor verdi i de innspill som ble gitt og har følgelig etterkommet de
forhold som ble påpekt og tatt dette inn i rapportens faktagrunnlag. Utover tilbakemelding
knyttet til Xledger var det ingen øvrige kommentarer til faktagrunnlaget.
Rådmannen fikk for øvrig oversendt rapporten til høring.
4. PROBLEMSTILLINGER
4.1

PROBLEMSTILLING 1
1) I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige
anskaffelser når det gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal
terskelverdi?

4.1.1. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som fylkeskommunen skal
revideres/vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder.
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) er gjeldende for anskaffelser av varer, tjenester og
bygge- og anleggsarbeider. Alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr. 100.000,- ekskl.
mva. er omfattet av loven og tilhørende forskrift, anskaffelsesforskriften (FOA). Lovens
formål fremkommer i § 1 hvor det sies at «Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets
ressurser». Videre fremkommer det av § 1 at loven «…skal også bidra til at det offentlige
opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en
samfunnstjenlig måte».6
LOA § 4 stiller opp fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal opptre i samsvar
med i anskaffelsesprosessen. De gjeldende prinsippene er konkurranse, likebehandling,
forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Prinsippene har i hovedsak to
funksjoner i anskaffelsesprosessen; «Danne selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for
oppdragsgivere og leverandører» og fungere «som momenter ved tolkningen av
enkeltbestemmelser i anskaffelsesregelverket».7
Prinsippet om konkurranse gjør at det ikke er nok å ta kontakt med kun én leverandør, og kan
derfor kun oppfylles ved at oppdragsgiver henvender seg direkte til flere leverandører eller
6
7

LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) Heretter LOA
Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet
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ved å kunngjøre konkurransen. Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi er kunngjøring
frivillig. I visse særegne tilfeller vil det kunne være anledning til å tildele prosjekter uten å
gjennomføre en konkurranse på forhånd, men dette må være hjemlet i lov eller forskrift.8
Likebehandlingsprinsippet har til hensikt å avverge all forskjellsbehandling av leverandører,
og prinsippet om etterprøvbarhet tilsier skriftlighet i anskaffelsesprosessen. Det sistnevnte
prinsippet kan knyttes opp mot krav til dokumentasjon, hvor oppdragsgiver er pliktig til å
oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i
anskaffelsesprosessen og hvor vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal
nedtegnes eller samles i en protokoll. Sammen med protokollen vil dokumentasjon som
konkurransegrunnlag, tilbud og referater fra møter i anskaffelsesprosessen være sentrale for å
sikre reell etterprøvbarhet.9 Prinsipp om forutberegnelighet innebærer at
anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og at det videre skal sikre
åpenhet om alle stadier i prosessen. Forholdsmessighetsprinsippet omhandler at
oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens
art, omfang, verdi og kompleksitet. 10
Anskaffelsesforskriften består av seks deler og fem vedlegg, hvor fem av de seks delene
omhandler ulike anvendelsesområder. Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som er
omfattet av lovverket. Del II gjelder for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men som ikke
overstiger EØS-terskelverdi. Del III gjelder for anskaffelser lik eller de som overstiger EØSterskelverdi. Kontrakter om helse og sosialtjenester, samt plan- og designkonkurranser har
egne bestemmelser og er beskrevet i forskriftens del IV og V.
FOA omhandler gitte bestemmelser om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, jfr. § 5-4.
Etter denne bestemmelsen skal oppdragsgiver beregne anskaffelsens verdi på grunnlag av et
anslag over den samlede betalingen ekskl. mva., inkludert enhver form for opsjon som er
fastsatt i anskaffelsesdokumentene. Videre skal beregningen være forsvarlig på tidspunktet for
kunngjøringen av konkurransen. Der plikt om kunngjøring ikke gjelder, skal beregningen
være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen. I de tilfeller
der oppdragsgiveren består av flere atskilte driftsenheter, sies det i forskriften at «den samlede
anslåtte verdien for alle driftsenhetene legges til grunn for beregningen. Dette gjelder likevel
ikke når en driftsenhet selv er ansvarlig for sine anskaffelser eller visse kategorier
anskaffelser»11, eksempelvis en videregående skole. Etter forskriftens § 5-4 (4) skal
oppdragsgiveren ikke velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unnta
kontrakten fra forskriften.
For anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva gjelder krav til protokollføring, samt
skatteattester, jf. FOA §§ 7-1 og 7-2. Videre stilles det krav til å oppbevare dokumentasjon
som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1
8
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(1). Samlede enkeltinnkjøp er også viktig å ta hensyn til, da anskaffelser som skal ses under
ett kan overstige kr. 100.000 og derfor være omfattet av lovverket.

Nytt lovverk gjeldende fra 1. januar 2017
Et nytt lovverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, og gjelder for
anskaffelser som utføres etter dette tidspunktet. En av hovedforskjellene i det nye
anskaffelsesregelverket er en økning i nasjonal terskelverdi. Den tidligere terskelverdien på
kr. 500.000,- endres til en ny nasjonal terskelverdi på kr 1,1 millioner. Ved at terskelverdien
økes vil gjennomføring av en rekke anskaffelsesprosesser bli forenklet ettersom et økt antall
anskaffelser vil falle inn under del I i forskriften. Videre er det nye bestemmelser knyttet til
antall ledd i leverandørkjeden, hvor antallet er begrenset til maks to ledd. Den sistnevnte
bestemmelsen gjelder kun ved bygge- og anleggsarbeider og renhold.
Drøftelsen av krav til konkurranse kan variere i større grad med en høyere terskelverdi.
Kravet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig antall
leverandører. Hva som er et rimelig antall må drøftes opp mot verdien og omfanget av
kontrakten og kompleksiteten og arten av anskaffelsen, og derfor kan eksempelvis
anskaffelser til en verdi av kr. 1 million kreve tilbud fra flere leverandører enn en anskaffelse
til kr. 500.000,-.
Terskelverdi
Lovverk
gjeldende til og
med 31.12.2016

Kr 500.000,-

Kunngjøring
Det er ingen krav
til kunngjøring
under
terskelverdi.

Krav
Krav til protokoll.
Dokumentasjonsplikt.
Grunnleggende prinsipper.
Krav til beregning av anskaffelsens
anslåtte verdi.

Lovverk
gjeldende fra
01.01.2017

Kr 1.100.000,-

Det er ingen krav
til kunngjøring
under
terskelverdi.

Krav til protokoll.
Dokumentasjonsplikt.
Grunnleggende prinsipper.
Krav til beregning av anskaffelsens
anslåtte verdi.

TABELL 1: Krav til anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva, men under nasjonal terskelverdi.
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4.1.2 FAKTA
For å undersøke om krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi overholdes, har
revisjonen tatt utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon tilknyttet utplukket. I henhold til
anskaffelsesforskriften har oppdragsgiver dokumentasjonsplikt, og skal «… oppbevare
dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i
anskaffelsesprosessen», og «… vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal
nedtegnes eller samles i en protokoll», jfr. FOA § 7-1 (1-3). Dette innebærer blant annet
dokumentasjon som beskriver kjøpsobjektet eller tjenesten, anslått verdi, beskrivelse av
konkurransen og hvordan krav til konkurranse er overholdt. Krav til konkurranse gjelder så
langt det er mulig, og kun unntaksvis kan oppdragsgiver foreta direkte anskaffelse uten
konkurranse. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor det kun foreligger én leverandør i
markedet12.
Ettersom anskaffelsesprotokollen bør beskrive konkurransen knyttet til anskaffelsen, har
revisjonen etterspurt protokoll ved alle de undersøkte enkeltanskaffelsene. Revisjonen har
også etterspurt eventuelt andre dokumenter som underbygger forhold i anskaffelsesprosessen.
Gjennomgang av dokumentasjonen har vært vesentlig for å besvare rapportens
problemstilling 1. Revisjonen vil videre presisere at det i denne forvaltningsrevisjonen er sett
fylkeskommunens tjenester og virksomheter under ett, da det ønskes å danne et helhetlig bilde
av innkjøp i fylkeskommunen. Det foretatte utplukket av anskaffelser er også gjennomført
med dette som utgangspunkt. Utplukket består da av anskaffelser foretatt av en stor andel av
fylkeskommunens tjenester og virksomheter. Det er også viktig å presisere at flertallet av
tjenestene og virksomhetene i praksis ansett som selvstendige enheter, hvor ansvar er delegert
fra fylkeskommunen.
I de tilfellene revisjonen ikke mottok tilstrekkelig dokumentasjon ble en ny forespørsel sendt
ut. Dette til tross for at første forespørsel etterspurte konkret hvilken dokumentasjon som var
nødvendig for å underbygge krav til konkurranse.

Utplukk av anskaffelser foretatt i 2016
Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2016 bli presentert etter dato. Her vil
revisjonen også presentere den dokumentasjon som er forelagt og som kan underbygge at krav
til konkurranse er overholdt. I denne dokumentasjonsinnhentingen har revisjonen ansett
protokoll som tilstrekkelig for å underbygge krav til konkurranse. Datering og signering av
protokollen vil da være vesentlig for å underbygge at protokollen faktisk er skrevet i
tilknytning til anskaffelsesprosessen og ikke i tilknytning til revisjonens etterspørsel av
dokumentasjon. Om det ikke eksisterer protokoll har revisjonen etterspurt dokumentasjon som
kan beskrive om konkurranseprinsippet er overholdt, da spesielt dokumentasjon av hva som
anskaffes, innhenting av tilbud og leverte tilbud. I de tilfeller revisjonen ikke har mottatt
12
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tilstrekkelig dokumentasjon og hvor det ikke er beskrevet at det ikke eksisterer ytterligere
dokumentasjon, har revisjonen foretatt en ny forespørsel, «forespørsel nummer to». Dette er
for å minimere risiko for at tilsender av dokumentasjon misforstår hva som er tilstrekkelig
dokumentasjon for å dokumentere at konkurranseprinsippet er overholdt. I ett tilfelle er det
også etterspurt dokumentasjon en tredje gang.
1. Anskaffelsen gjelder: Personaltur til Århus, januar 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 335.998,Revisjonen har ikke mottatt protokoll, men informasjon per e-post og et program for turen. I
e-posten ble anskaffelsesprosessen beskrevet med flere detaljer, og det fremkommer at det ble
etterspurt tilbud fra tre ulike aktører. I e-posten fremkommer det at alle aktørene leverte
tilbud, men at det ikke eksisterer dokumentasjon på korrespondansen mellom oppdragsgiver
og de ulike aktørene da dette foregikk over e-post og e-postene har blitt slettet. Videre
fremkommer det i e-posten at det avgjørende kriteriet for utvelgelse av leverandør var pris, og
derfor ble aktøren som leverte rimeligste tilbud valgt. Revisjonen så det ikke hensiktsmessig å
etterspørre ytterligere dokumentasjon knyttet til tilbud og korrespondanse med aktørene da
respondenten, i forbindelse med denne anskaffelsen, bekreftet i den tilsendte e-posten at dette
ikke eksisterer.
2. Anskaffelsen gjelder: Personalsamling i København, februar 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 246.345,Revisjonen mottok protokoll der det fremkommer at det kun finnes én leverandør av den type
anskaffelse som oppdragsgiver ønsket. Det ble derfor kun innhentet tilbud fra én aktør.
Protokollen, som gir en helhetlig forståelse av anskaffelsesprosessen, er datert 22. november
2017 og det er rimelig å anta at protokollen er skrevet i forbindelse med revisjonens
etterspørsel om dokumentasjon 6. november. Revisjonen etterspurte derfor i forespørsel
nummer to om ytterligere dokumentasjon som kunne underbygge korrespondansen mellom
oppdragsgiver og tilbyder. Dette ble da tilsendt revisjonen. Revisjonen vil likevel presisere at
det i de tilfeller anskaffelsen er unntak for krav til konkurranse, skal dette dokumenteres i
tilknytning til anskaffelsesprosessen. Dokumentasjon på korrespondanse beskriver kun én del
av anskaffelsesprosessen, og da ikke hvorfor det er innhentet tilbud fra kun én leverandør.
3. Anskaffelsen gjelder: Gruppereise til Island, februar 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 194.645,Revisjonen har ikke mottatt protokoll, men informasjon per e-post, en enkel vurdering av
ulike tilbud i et Excel-ark, samt tilbud fra aktørene. I Excel-arket fremkommer det at det er
innhentet tilbud fra tre aktører, og ved å legge opplysningene i Excel-arket til grunn ser det ut
til at kriteriet for utvelgelse av aktør har basert seg på pris. Revisjonen etterspurte i
forespørsel nummer to om dokumentasjon på korrespondansen mellom oppdragsgiver og
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tilbydere. Revisjonen ble da tilsendt tilbudet fra den utvalgte leverandøren. Ettersom Excelarket alene ikke kan dokumentere at konkurranseprinsippet faktisk ble overholdt i
anskaffelsesprosessen, etterspurte revisjonen i en tredje forespørsel om dokumentasjon på
korrespondanse mellom oppdragsgiver og de to aktørene som ikke fikk oppdraget, men
leverte tilbud. Revisjonen mottok deretter dette som viser til at krav til konkurranse ble
overholdt.
4. Anskaffelsen gjelder: Tur til Baumamesse, mars 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 138.425,Revisjonen har mottatt protokoll, datert 8. mars 2016, som gir en helhetlig beskrivelse av
anskaffelsesprosessen. I protokollen fremkommer det at denne anskaffelsen fraviker vanlig
anskaffelsesprosedyre ettersom den forespurte aktøren var den eneste leverandøren av deres
forespørsel.
5. Anskaffelsen gjelder: Sommergave til ansatte, juni 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 127.400,Revisjonen har mottatt protokoll og dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver
og de to aktørene som det ble etterspurt tilbud fra. I protokollen fremkommer det at begge
aktørene leverte tilbud hvor tilbudene i stor grad var like. Videre viser protokollen til at det
som da ble utslagsgivende for valg av leverandør var garanti og design. Protokollen er datert
16. november 2017, og det er rimelig å anta at protokollen ble skrevet i forbindelse med
revisjonens etterspørsel om dokumentasjon. Dokumentasjonen på korrespondansen mellom
oppdragsgiver og tilbyderne viser til at det ble etterspurt tilbud fra flere leverandører på
tidspunkt for anskaffelsesprosessen.
6. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av minibuss, juni 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 370.000,Revisjonen mottok kjøpskontrakten som er knyttet til denne anskaffelsen. Ettersom denne
kontrakten ikke kan underbygge om konkurranseprinsippet er overholdt, etterspurte
revisjonen i forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Oppdragsgiver opplyste
om at det ikke eksisterer ytterligere dokumentasjon som kan underbygge krav om
konkurranse, da anskaffelsen ble gjort på grunnlag av en sammenligning av priser fra ulike
aktører, og dette ble ikke dokumentert under anskaffelsesprosessen.

13

7. Anskaffelsen gjelder: Taktekking ved Risør VGS, juli 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 294.525,Revisjonen har mottatt åpningsprotokoll, anbudsgrunnlag, og tilbud fra den valgte
leverandøren. Åpningsprotokollen viser til at oppdragsgiver mottok tilbud fra tre aktører.
Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon som spesifikt beskriver valg av leverandør, men
det kan antas at dette ble gjort i forbindelse med de krav som ble presentert i
anbudsgrunnlaget; laveste anbudspris og fremdrift.
8. Anskaffelsen gjelder: Reparasjon av tippekasse til dumper, juli 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 155.000,Revisjonen har mottatt protokoll som gir en helhetlig beskrivelse av anskaffelsesprosessen.
Protokollen fremstiller en konkret begrunnelse for hvorfor det ikke ble gjennomført
konkurranse i forbindelse med anskaffelsen – det eksisterte kun en tilbyder. Protokollen er
derimot ikke datert, og når den ble skrevet er derfor usikkert og kan derfor ikke knyttes til
anskaffelsestidspunktet.
9. Anskaffelsen gjelder: Innbyggerundersøkelse, oktober 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 149.650,Revisjonen har mottatt anskaffelsesprotokoll, konkurransegrunnlag, dokumentasjon på
korrespondanse mellom oppdragsgiver og de ulike aktørene, samt en begrunnelse for valg av
leverandør. Protokollen er datert 7. oktober 2016, men mangler signatur. Protokollen viser til
at det ble etterspurt tilbud fra fire aktører, hvor to leverte tilbud.
10. Anskaffelsen gjelder: Analyser, oktober 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 148.500,Revisjonen har mottatt protokoll, datert 1. september 2016, som gir en helhetlig beskrivelse
av anskaffelsesprosessen. Det ble etterspurt seks tilbud i flere omganger ettersom de tre første
forespurte aktørene ikke kunne påta seg oppdraget. Det ble deretter etterspurt tilbud fra tre
nye aktører hvor én leverte tilbud. Valg av leverandør ble spesifisert i protokollen.
11. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av bil, november 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 140.000,Revisjonen mottok kjøpskontrakten som er knyttet til denne anskaffelsen. Ettersom en
kontrakt ikke kan underbygge om konkurranseprinsippet er overholdt, etterspurte revisjonen i
forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Oppdragsgiver opplyste da at det ikke
eksisterer ytterligere dokumentasjon. Anskaffelsen omhandler kjøp av bruktbil og
oppdragsgiver opplyser per e-post til revisjonen at det ble foretatt grundige sammenligninger
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av ulike kjøretøy på FINN.no før anskaffelsen ble foretatt. Kjøretøy ble da vurdert etter flere
kriterier, samt samtaler med selger. Videre opplyser oppdragsgiver om at det ikke ble
innhentet andre skriftlige tilbud enn de FINN-annonsene som ble skrevet ut i den perioden
utvelgingsprosessen varte. Til tross for utfyllende informasjon knyttet til
anskaffelsesprosessen per e-post, mangler det dokumentasjon som kan direkte knyttes til
anskaffelsestidspunktet.
12. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av kjøreskoletjenester, november 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 131.766,Revisjonen mottok protokoll, datert 13. april 2016, som gir en helthetlig beskrivelse av
anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver etterspurte tilbud fra to aktører, hvor en aktør leverte
tilbud.
13. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av døråpnere, november 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 122.789,Revisjonen har mottatt protokoll, datert 12. august 2016, samt dokumentasjon på
korrespondanse mellom oppdragsgiver og den utvalgte leverandøren, og annen
dokumentasjon som beskriver beslutninger som ble tatt i anskaffelsesprosessen. Det forklares
at i dette tilfellet kun var en potensiell leverandør da anskaffelsen var knyttet til ett spesielt
brukerbehov.
14. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av maskinhenger til traktor, desember 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 119.500,-.
Revisjonen har mottatt protokoll og dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver
og fire tilbydere. Protokollen er ikke datert eller signert, men den gir en grundig beskrivelse
av anskaffelsesprosessen. Dokumentasjonen på korrespondansen mellom oppdragsgiver og
tilbyderne viser til at det ble etterspurt tilbud fra flere leverandører på tidspunkt for
anskaffelsesprosessen.
15. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av to stk. fosforskannere, desember 2016
Anskaffelsens verdi: kr. 104.394,Revisjonen har mottatt protokoll som viser til at det var kun én aktuell aktør på dette
tidspunktet som kunne levere det oppdragsgiver etterspurte. Protokollen er ikke signert og var
ikke datert før 7. november 2017. Det kan antas at protokollen ble skrevet i forbindelse med
revisjonens etterspørsel av dokumentasjon.
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Utplukk av anskaffelser foretatt i 2017
Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2017 bli presentert etter dato. Metode for
dokumentasjonsinnhenting har foregått på samme måte som for dokumentasjonsinnhenting av
anskaffelser foretatt i 2016.
1. Anskaffelsen gjelder: Studietur til Brussel, januar 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 100.532,Revisjonen har mottatt informasjon per e-post som viser til at denne anskaffelsen ble
gjennomført som en direkte anskaffelse uten konkurranse. Oppdragsgiver viser til at
anskaffelsen er så vidt over kr. 100.000, noe som av oppdragsgiver da ligger på grensen til
hva anskaffelsesreglementet omhandler. Revisjonen har ikke etterspurt ytterligere
dokumentasjon på bakgrunn av e-post hvor det fremkommer at andre leverandører ikke ble
kontaktet.
2. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av konsulenttjeneste, februar 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 198.400,Revisjonen har mottatt dokumentasjon som beskriver anskaffelsens art og omfang, samt
konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud. Revisjonen har også mottatt dokumentasjon
tilknyttet innhenting av tilbud, og avtale mellom oppdragsgiver og utvalgt leverandør.
Tilsendt dokumentasjon viser til at det er etterspurt tilbud fra minst fire aktører, og at fire
aktører leverte tilbud. Det er derimot ikke tilsendt en anskaffelsesprotokoll som underbygger
dette, men da ved bruk av annen dokumentasjon som prosjektbeskrivelse, kopi av e-post til
ulike aktører, konkurransegrunnlag, evaluering av ulike tilbydere, og avtale mellom
oppdragsgiver og utvalgt leverandør.
3. Anskaffelsen gjelder: Konsulenttjenester, mars 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 120.924,Revisjonen har mottatt en protokoll fra et møte hvor anskaffelsen er beskrevet i enkle trekk.
Revisjonen etterspurte ytterligere dokumentasjon i forespørsel nummer to hvor revisjonen
spesifiserte at vi ønsket ytterligere. Det ble da bekreftet per e-post at det kun eksisterer
protokoll fra det ovennevnte møtet. I protokollen fra møtet fremkommer det at leverandøren
av tjenesten ble foreslått, og det er videre ikke beskrevet at flere leverandører ble kontaktet i
forbindelse med denne anskaffelsen.
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4. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av brukt buss, mars 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 330.000,Revisjonen har mottatt et notat som beskriver anskaffelsesprosessen og dokumentasjon på
korrespondanse mellom oppdragsgiver og utvalgt leverandør. I dokumentasjonen er det
beskrevet at det kun er etterspurt tilbud fra én aktør da oppdragsgiver ikke anså andre
anskaffelsesalternativer som reelle. Notatet er datert 6. november 2017, og det er derfor
rimelig å anta at dette ble skrevet i forbindelse med revisjonens etterspørsel av
dokumentasjon.
5. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av utstyr til adgangskontroll, mai 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 308.324,Revisjonen har mottatt en beskrivelse av anskaffelsen per e-post, hvor de viser til at
anskaffelsen var knyttet til én spesiell hendelse. Tilbud fra utvalgt leverandør er også tilsendt.
I e-posten fremkommer det at hendelsens art førte til at anskaffelsen burde bli foretatt innen
kort tid. Det forklares i e-posten at oppdragsgiver var i kontakt med to leverandører hvor en
av dem ble vurdert til upassende ettersom deres løsning var for kostbar. I forespørsel nummer
to etterspurte revisjonen møteprotokoll som kunne underbygge deres korrespondanse med den
avviste leverandøren. Revisjonen ble deretter gjort kjent med at det ikke eksisterer
møteprotokoll eller lignende. Videre forklarer respondenten at det var forhold med hensyn til
sikkerhet som skapte tidspress i forbindelse med anskaffelsen og at det således har
vanskeliggjort en god prosess på innhenting av tilbud. Revisjonen vil likevel bemerke at slike
forhold skal dokumenteres i en anskaffelsesprotokoll. Revisjonen har dermed ikke blitt
forelagt dokumentasjon fra rimelig tid etter anskaffelsestidspunktet som sier noe om
konkurransekravet.
6. Anskaffelsen gjelder: Ombygging av OPG-rom, mai 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 148.000,Revisjonen har mottatt protokoll som gir en helhetlig beskrivelse av anskaffelsesprosessen,
hvor det vises til at det er etterspurt tilbud fra to aktører og at de har levert tilbud. Protokollen
viser også til at foretrukket leverandør tilbydde lavest pris. Protokollen er datert 6. november
2017 og mangler signatur. Det er rimelig å anta at protokollen er skrevet i sammenheng med
revisjonens etterspørsel av dokumentasjon. Revisjonen etterspurte i forespørsel nummer to
dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver og de to tilbyderne. Dette mottok
da revisjonen etter forespørsel og dokumentasjonen underbygger at krav til konkurranse var
overholdt.
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7. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av møbler, mai 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 107.292,Revisjonen har mottatt tilbudet fra den utvalgte leverandøren. Revisjonen etterspurte i
forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Det informeres da per e-post at det ikke
eksisterer protokoll, og at oppdragsgiver også undersøkte andre leverandører for å finne de
møblene de likte best, med best slitestyrke og til den beste prisen. Denne undersøkelsen
foreligger det ingen dokumentasjon på da det ble foretatt via internett og telefon. Revisjonen
vil også bemerke i denne sammenheng at Aust-Agder fylkeskommune er omfattet av en
rammeavtale på møbler og inventar. I følge kontrakt på rammeavtalen med vedlegg
fremkommer det at «oppdragsgiveren er forpliktet til å benytte kontrakten i forbindelse med
kjøp av de varer og tjenester som omfattes av kontrakten i kontraktsperioden» (s. 1).
Revisjonen har ikke tatt stilling til kostnadsperspektivet knyttet til innkjøpet, altså hvilket
alternativ som er det rimeligste.
8. Anskaffelsen gjelder: Miljø og klimaledelsessystem, juni 2017
Anskaffelsens verdi: kr. 150.000,Revisjonen har mottatt protokoll, dokumentasjon knyttet til forespørsel om tilbud, og tilbud
fra to leverandører. Tilbud fra en av de to leverandørene ble tilsendt i forespørsel nummer to.
Protokollen mangler både datering og signering, men den gir en helhetlig beskrivelse av
anskaffelsesprosessen. Det vises til at tre aktører ble etterspurt tilbud, hvor to aktører leverte
tilbud. Dokumentasjon viser til at valg av leverandør ble gjort på grunnlag av en vekting av
pris, erfaring og kvalitet, miljøfokus og tilgjengelighet. Tilsendt dokumentasjon på
korrespondanse mellom oppdragsgiver og ulike leverandører viser til at konkurransekravet er
overholdt.
4.1.3 REVISORS VURDERING
Revisjonen opplever det som utfordrende å ta stilling til dokumentasjon som formelt sett er
datert i samme måned som revisjonen har etterspurt dokumentasjon, der protokoller i flere
tilfeller er datert inntil 19 måneder etter at anskaffelsen ble gjennomført. På bakgrunn av dette
har revisjonen sett det nødvendig i denne vurderingen å sette en begrensning av tidsrommet
mellom anskaffelsen og når dokumentasjonen er fra. Begrensningen av tidsrom er satt til
rimelig tid etter anskaffelsen. Ved å kun ta hensyn til den dokumentasjonen som kan refereres
til anskaffelsesprosessen og rimelig tid etter anskaffelsen, oppfyller 11 av 23 anskaffelsesprosesser som er undersøkt, kravet til konkurranse. I denne vurderingen er det tatt stilling til
dokumentasjon om vesentlige forhold som beskriver konkurransen. Slike forhold er antall
aktører som oppdragsgiver har etterspurt tilbud fra, antall leverte tilbud, begrunnelse for valg
av leverandør og forklaring i de tilfeller der det er unntak for konkurranseprinsippet.
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Ved vurdering om krav til konkurranse er overholdt ser revisjonen det nødvendig å se dette
prinsippet i sammenheng med de fire andre prinsippene som lovverket fastsetter. Lovverkets
bestemmelser om oppdragsgivers krav til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å
begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1 (1), er også vesentlig å
ta hensyn til i denne vurderingen.
Den dokumentasjonen som revisjonen mottok etter forespørsel viser til en varierende praksis
for hva som oppbevares av dokumentasjon knyttet til anskaffelser over kr. 100.000. I flere
tilfeller, både fra 2016 og 2017, eksisterer det ikke protokoll. Som tidligere omtalt er det også
flere tilfeller hvor protokoller og annen dokumentasjon ikke kan relateres tilbake til tidspunkt
for anskaffelsen eller i rimelig tid etter anskaffelsen. Det er da også protokoller som ikke er
datert og/eller ikke signert. I de tilfeller hvor det kun er etterspurt tilbud fra en leverandør og
det er begrunnet med at det kun eksisterer én leverandør, så anser revisjonen det som
avgjørende at protokollen er datert og signert i forbindelse med anskaffelsesprosessen for å
kunne si noe om krav til konkurranse er overholdt.
I flere av de undersøkte tilfellene kan det antas at anskaffelsesprosessen forklart per e-post er
skrevet i forbindelse med at revisjonens anmodning om dokumentasjon vedrørende enkelte
anskaffelser. I et stort antall av disse tilfellene er anskaffelsesprosessen forklart per e-post i
tilstrekkelig grad for å vise til at konkurranseprinsippet er overholdt. Til tross for dette kan
ikke revisjonen vurdere at konkurranseprinsippet er overholdt, da det er rimelig å anta at
dokumentasjonen er produsert i forbindelse med etterspørselen. Dette viser klare indikasjoner
på at det ikke eksisterte tilstrekkelig dokumentasjon om de enkelte anskaffelsene før denne
revisjonen. Her oppstår det da brudd på forskriftens § 7-1 (1) om dokumentasjonsplikt, samt
at etterprøvbarhetsprinsippet ikke er overholdt.
Ved manglende dokumentasjon vedrørende en anskaffelse kan heller ikke oppdragsgiver
påvise at likebehandlingsprinsippet er overholdt. Dette prinsippet kan ses i sammenheng med
konkurranseprinsippet ved at det skal være likebehandling av aktører i anskaffelsesprosessen
og at det skal stilles objektive og ikke-diskriminerende kriterier i konkurransen. Videre skal
det ikke velges spesifikasjoner som begrenser konkurransen. Da det i flere av tilfellene ikke
foreligger dokumentasjon, mangler det også informasjon om de ovennevnte forhold.
I 15 av 23 anskaffelsesprosesser er det etterspurt tilbud fra én eller to aktører, hvorav 11
anskaffelsesprosesser kun er etterspurt tilbud fra én leverandør. I noen tilfeller er anskaffelsen
unntatt konkurranseprinsippet, for eksempel i de tilfeller hvor det kun er én leverandør av den
spesifikke varen eller tjenesten. I slike situasjoner skal begrunnelsen for unntak av
konkurranseprinsippet dokumenteres. Dette er gjort i 2 av de 11 tilfellene, om revisjonen da
kun tar hensyn til de tilfeller der dokumentasjonen er datert i nær sammenheng med tidsrom
for anskaffelsen.
Konkurranseprinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig
antall leverandører. Hva som er et rimelig antall må drøftes opp mot verdien og omfanget av
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kontrakten, kompleksiteten og arten av anskaffelsen. I 4 av de 23 anskaffelsesprosessene er
det kun etterspurt tilbud fra to leverandører. Om dette er et rimelig antall leverandører i
forhold til hver enkelt anskaffelse vil ikke revisjonen ta stilling til da man må gå nærmere inn
på markedssituasjon, sedvane og normer for å kunne gi et sikkert svar. Det er likevel viktig å
presisere at flere tilbydere sikrer mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler.

4.1.4 REVISORS KONKLUSJON
Flere av dokumentene som Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt fra fylkeskommunen er
datert samme måned som de ble etterspurt. Revisjonen hadde ved flere tilfeller vanskeligheter
med å se om krav til konkurranse var overholdt, da det manglet dokumentasjon på dette. På
forespørsel fikk revisjonen i noen tilfeller annen dokumentasjon, eller skriftlige forklaringer
på omstendighetene rundt anskaffelsen. I ett tilfelle er e-poster som kan dokumentere
omstendighetene rundt kjøpet, slettet. Dette er etter revisjonens synspunkt en konsekvens av
at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller godt nok kjent. Etterprøvbarheten blir svekket
når anskaffelser mangler tilstrekkelig dokumentasjon. Revisjonen vurderer at
konkurranseprinsippet i stor grad ikke er overholdt, da dette er tilfellet i 11 av de 23
undersøkte anskaffelsene.
Revisjonen vurderer at etterprøvbarhet, likebehandling og dermed konkurranseprinsippet ikke
er fulgt når det i flere tilfeller ikke foreligger protokoll eller er mangler ved protokollen for et
innkjøp. I flere tilfeller er dokumentasjonen datert i samme tidsrom som revisjonen har
anmodet fylkeskommunen om dokumentasjon.
Av de 23 anskaffelsene som er undersøkt av revisjonen, er 9 av disse anskaffet på bakgrunn
av kontakt med kun en leverandør. Dette er etter revisjonens vurdering brudd på lov og
forskrift om offentlige anskaffelser da det ikke eksisterer dokumentasjon som underbygger
unntak for krav til konkurranse.
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4.2.

PROBLEMSTILLING 2

2) I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved
anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi?
4.2.1. REVISJONSKRITERIER
Forskrift om offentlige anskaffelser del II regulerer kravene til anskaffelsesprosedyrer ved
kjøp over nasjonal terskelverdi, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene.
Bestemmelsene i det gamle og det nye lovverket varierer noe. Derfor vil bestemmelser som er
relevant for denne rapporten og er fra det gamle lovverket bli presentert først, og deretter vil
nye bestemmelser bli presentert.
Kunngjøring regnes som et av de viktigste virkemidlene for å sikre at oppdragsgiveren opptrer
i samsvar med de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling,
forutberegnelighet og etterprøvbarhet. En kunngjøring er avgjørende for å nå ut til et stort
marked.13 Gjennomgangen som er gjort i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen,
begrenser seg til kun å se på om anskaffelsen er kunngjort etter reglene i forskrift om
offentlige anskaffelser.

Gjeldende lovverk frem til 01.01.2017
Mulige anskaffelsesprosedyrer for anskaffelser som er omfattet av del 1 er hjemlet i
forskriftens § 14-1. Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse.
Konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling kan benyttes under særskilte
vilkår. Ved en åpen eller begrenset anbudskonkurranse er det ikke er tillatt å forhandle om
tilbudene. Oppdragsgiver har i midlertidig adgang til å be leverandørene ettersende, supplere,
avklare eller utfylle mottatte opplysninger eller dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist. En
åpen anbudskonkurranse innebærer at alle interesserte leverandører har anledning til å gi
tilbud. I en begrenset anbudskonkurranse får bare de leverandørene som blir invitert av
oppdragsgiveren, gi tilbud.
Konkurransepreget dialog kan anvendes når vilkårene i anskaffelsesforskriften § 13-2 er
oppfylt. Dette er de samme vilkårene som gjelder for bruk av konkurranse med forhandling.
Konkurransepreget dialog gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandørene
og diskutere ulike løsninger på oppdragsgivernes behov.

13

Nærings- og fiskeridepartementet. Ny helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(Anskaffelsesforskriften)
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Etter forskriften skal anskaffelser over nasjonal terskelverdi (500 000,-) kunngjøres i Doffin14.

Anskaffelse

Kunngjøring

Anskaffelser over
nasjonal terskelverdi
kr 500 000,- ekskl.
mva.

Ja, anskaffelser
over kr 500.000,skal kunngjøres i
Doffin.

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse, begrenset
anbudskonkurranse,
konkurranse med
forhandling ved visse
(Hjemmel: FOA
vilkår, konkurransepreget
del II kapittel 9 og dialog, dynamiske
kapittel 18)
innkjøpsordninger,
elektronisk auksjon

Terskelverdier
Ved anskaffelser over 1,55
millioner ekskl. mva. for
vare- og tjenestekontrakter
og 39 millioner kroner
ekskl. mva. for bygge- og
anleggskontrakter, gjelder
forskriftens del III. Dette
innebærer blant annet at
anskaffelsen skal
kunngjøres internasjonalt
på TED- databasen15

TABELL 2: Krav til innkjøp etter det gamle lovverket

Gjeldende lovverk etter 01.01.2017
I det nye lovverket er det tilført to helt nye prosedyrer for anskaffelse. Etter forskriftens del II
§ 8-3 kan oppdragsgiver bruke prosedyrene åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. En åpen
tilbudskonkurranse er en ett-trinns prosedyre, der alle interesserte leverandører kan gi tilbud.
En begrenset tilbudskonkurranse er en to-trinns prosedyre, der oppdragsgiver først vil foreta
en prekvalifisering av de interesserte leverandørene, og deretter er det kun de leverandørene
som oppfyller kravene til oppdragsgiver som blir invitert til å delta i konkurransen ved å gi
tilbud. Ved en begrenset tilbudskonkurranse må da oppdragsgiver ikke vurdere og evaluere
alle tilbud fra interesserte leverandører, slik som det er ved åpen tilbudskonkurranse.16
Både åpen og begrenset tilbudskonkurranse tillater at oppdragsgiver har dialog med
leverandørene etter tilbudsfristens utløp. «Begrepet dialog omfatter all kommunikasjon
mellom oppdragsgiveren og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter eller retting
av avvik til forhandlinger».17 Dialog i tilbudskonkurranse er omtalt i forskriftens § 9-3.
Den nye forskriften medfølger også krav til kunngjøring i Doffin og elektronisk
kommunikasjon. All informasjon om anskaffelsesmuligheter og innsending av tilbud skal
foreligge elektronisk.
14

Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren (vann- og
energiforsyning, transport og telekommunikasjon) som er underlagt EØS- forskriftene. Doffin.no
15
EUs database for offentlige anbudsinnbydelser, for konkurranser etter forskriftens del III (over EØS - terskelverdiene). I praksis gjøres
dette av Doffin, som videresender til TED. Konkurransegrunnlaget skal gjøres tilgjengelig fra den dagen konkurransen kunngjøres i TEDdatabasen, jfr. FOA § 14-1.
16
Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Nye prosedyrer i del 2». Nærings- og fiskeridepartementet
17 Ibid
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Anskaffelse
Anskaffelser over
nasjonal terskelverdi
kr. 1,1 millioner
ekskl. mva.

Kunngjøring
Ja, anskaffelser
over kr 1,1
millioner skal
kunngjøres i
Doffin

Prosedyre
Åpen eller begrenset
tilbudskonkurranse

Terskelverdier
Ved anskaffelser over
1,75 millioner ekskl.
mva. for vare- og
tjenestekontrakter og 44
millioner kroner ekskl.
mva. for bygge- og
anleggskontrakter,
gjelder forskriftens del
III. Dette innebærer
blant annet at
anskaffelsen skal
kunngjøres
internasjonalt på TEDdatabasen.

TABELL 3: Krav til innkjøp etter det nye lovverket

4.2.2. FAKTA
Utplukket av anskaffelser ble basert på enkeltanskaffelser fra både drift- og
investeringsregnskapet fra 2016 og 2017. For å besvare problemstillingen ble utplukket gjort
ut fra anskaffelser over nasjonal terskelverdi, dermed over kr. 500.000 i 2016 og over kr. 1,1
millioner i 2017. For å besvare problemstillingen ble totalt 12 anskaffelser undersøkt.
Ettersom denne problemstillingen omhandler anskaffelser over nasjonal terskelverdi var
utplukket mindre enn for utplukk til problemstilling 1.
Formålet med problemstillingen var å undersøke om fylkeskommunen følger kravene til
kunngjøring i anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Revisjonen etterspurte derfor
dokumentasjon på konkurransekunngjøring og offentliggjøring. Dokumentasjonen revisjonen
har forholdt seg til i denne delen av prosjektet begrenser seg til dette, og vi har derfor ikke
sjekket andre krav etter innkjøpsreglementet. Eksempler på områder som ikke er undersøkt i
denne forbindelse er dokumenter som viser bruk av læringer, antall underleverandører osv.
Anskaffelser i størrelsesorden som går under prosjektets problemstilling 2, krever som regel
mer arbeid rundt innkjøpet og mer dokumentasjon, både i forhold til innhenting av tilbud,
vilkår, kontrakter osv., men også et strengt krav om kunngjøring via Doffin. Dette kan på et
generelt grunnlag føre til at det ofte blir en bedre prosess i henhold til skriftlighet og
dokumentasjon. Anskaffelsens verdi viser utgifter for innkjøpet i regnskapsåret 2016 eller
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2017. Om revisjonen har dokumentasjon på anskaffelsens totale verdi, vil dette være opplyst
om.

Utplukk av anskaffelser foretatt i 2016
1. Anskaffelsen gjelder: mobil og telefoni, februar 2011
Anskaffelsens verdi: kr. 5 700 000,Anskaffelsesprosessen startet i 2011, og gjaldt kjøp av mobildekning og mobiltellerskritt/
datatrafikk i mobilnettet til fylkeskommuner og kommuner på Agder. Anskaffelsen ble
kunngjort på Doffin 18. februar 2011 som «konkurransepreget dialog». Avtalen skulle ha
oppstart i 2012. Anskaffelsens varighet skulle være 48 måneder fra godkjent leveranse med
inntil 12 måneders forlengelse.
Revisjonen har fått tilsendt protokollen for anskaffelsen, som er underskrevet april 2012. I
følge protokollen gjelder dette en totalleveranse av utbygning av mobildekning og leveranse
av mobiltelefonitjenester. Anskaffelsens verdi fremkommer ikke av anskaffelsesprotokollen.
Revisjonen har også fått oversendt evalueringsskjema med fylkeskommunens vurdering av
tilbudene som kom inn, i tillegg til dokumentene som ble sendt til leverandøren som ble valgt.
Revisjonen har også fått forelagt avtalen mellom partene.
Revisjonen har blitt forelagt utlysningen fra Doffin.
2. Anskaffelsen gjelder: forsikring, gruppelivsforsikring, september 2015
Anskaffelsens verdi: 822 655,Revisjonen har i tilknytning til dette innkjøpet, fått tilsendt anskaffelsesprotokollen for
anskaffelsen, dokumentasjon som viser evalueringen fylkeskommunen gjorde i forbindelse
med anskaffelsen og kontrakten med tilbyder etter anbudet. Anskaffelsens verdi er ikke tatt
med i anskaffelsesprotokollen.
Anskaffelsen ble gjort av en medlemsorganisasjon som oppdragsgiver, på vegne av
fylkeskommunen, og gjennomført som et samkjøpsprosjekt.18 Anskaffelsen ble kunngjort som
en rammeavtale med varighet 1+1+1 år, som «kjøp etter forhandling». Rammeavtalen gjelder
for gruppelivsforsikring og skulle være gjeldende fra 01.01.2016. Tildelingskriteriene var «det
mest fordelaktige tilbud, vurdert på grunnlag av kriterier og vektig fastsatt i
konkurransegrunnlaget». Frist for innlevering av tilbud ble satt til 31.10.2015.
Anskaffelsen er kunngjort på Doffin 29. september 2015.
18

Dette ble gjort av et interkommunalt samarbeidsorgan, KFF (Kommunalt forsikringsselskap) da flere fylkeskommuner og kommuner skal
gjøre samme innkjøp.
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3. Anskaffelsen gjelder: forsikring, ulykkesforsikring
Anskaffelsens verdi: 533 099,Anskaffelsen gjelder en rammeavtale for levering av en type ulykkesforsikring.
Fylkeskommunen har brukt en egen oppdragsgiver i anskaffelsesprosessen19. Revisjonen har
blitt tilsendt anskaffelsesprotokollen, dokumentasjon for fylkeskommunens evaluering av
tilbyderne og kontrakten som er sendt til valgt tilbyder.
Ifølge protokollen er anskaffelsesmetoden «kjøp etter forhandling». Anskaffelsen har en
varighet på 1+1+1 år. Kunngjøringsdatoen på Doffin og TED var 15.05.2015.
Innleveringsfristen for tilbud ble satt til 15.06.2015. Tildelingskriterier var «det mest
fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1) Forsikringskostnad, vekting 75 2) Verdiøkende
service, vekting 25».
4. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: Sam Eyde byggetrinn 2. Totalentreprise
Anskaffelsens verdi: 7 500 000,Fylkestinget behandlet saken 20.10.2015 og vedtok forprosjekt for byggetrinn av byggetrinn 2
ved Sam Eyde videregående skole. Brutto investeringsramme for byggeprosjektet –
kostnadsramme ble satt til 185 millioner. Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise.
Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt 12 dokumenter som omhandler anskaffelser tilknyttet
Sam Eyde byggetrinn 2. I tillegg fikk vi tilsendt 5 dokumenter knyttet til oppfølging av
prosjektet. Revisjonen har fått tilsendt åpningsprotokollen som er datert 02.03.2016. Av annen
dokumentasjon har revisjonen fått oversendt en veiledende kunngjøring for grunnarbeider,
datert 9. november 2015, med foreløpig planlagt kunngjøring om konkurranse 07.01.2016.
Anskaffelsen ble gjort i samarbeid med Agder Consult AS som byggherreombud.
Prosedyren benyttet i denne anskaffelsen var en åpen anbudskonkurranse.
Anskaffelsen er kunngjort på Doffin 31.01.2016, hvor frist for mottak av tilbud eller
forespørsel om deltakelse ble satt til 02.03.2016. Tildelingskriterier ble satt til å være det mest
fordelaktige tilbudet på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget.
Etter dokumentasjonen revisjonen har fått oversendt var tildelingskriteriene 80 % pris og
20 % kompetanse.

19

Ibid
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5. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli VGS.
Anskaffelsens totale verdi: opprinnelig satt til 26 000 000,- senere økt til 36 600 000,Enkeltbetaling 2016: 3 500 000,Anskaffelsen gjelder en totalentreprise av ny, nøkkelferdig driftsbygning for ku og sau med
gjødselsilo samt elever. Revisjonen har fått tilsendt åpningsprotokoll, underskrevet
14.10.2015.
Revisjonen har i tillegg til åpningsprotokollen mottatt en rekke dokumenter fra
fylkeskommunen tilknyttet konkurransen. Dette omfatter saksfremlegg i fylkestinget, vedtak i
fylkestinget og saksfremlegg angående endring av byggekostnadene. Den økonomiske
rammen for bygging av ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli VGS avdeling Holt ble økt
med 10,6 millioner kroner til totalt 36,6 millioner kroner, for at bygget skal tilfredsstille
kravene til universell utforming, samt å etablere fremtidsrettede og miljøvennlige
energiløsninger.
Revisjonen har også fått tilsendt følgende dokumenter fra fylkeskommunen: «Invitasjon åpen
anbudskonkurranse», «Spesifikasjon av grunnlaget», «Tilbudssammendrag», HMS erklæring,
diverse kart og skisser, dokumentasjon tilknyttet kommunikasjon med Veidekke,
«byggherrens evaluering», «Godkjent lærebedrift» og utlysning i Doffin.
Konkurransen er kunngjort på Doffin.
I følge informasjon fra Doffin gjaldt dette en ny driftsbygning på Tvedestrand og Åmli
videregående skole avdeling Holt. Driftsbygningen skulle være for ku og sau samt inneholde
areal for undervisning/observasjon for elever og lærere. Arealet ble satt til ca. 15000 m2: «Det
tas sikte på 30 melkekyr, 15 kviger og 30 kalver, samt egen avdeling for 80 vinterfôret sau
hvor arealet skal tilpasses økologisk drift». På Doffin ble totalleveransens anslått totalverdi
mellom 10 000 000 og 12 000 000. Planlagt startdato var 31.10.2015 og planlagt
ferdigstillelse ble satt til 31.10.2016. Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
var satt til 1.10.2015.
6. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: Sam Eyde byggetrinn 2
Anskaffelsens verdi: 2 720 000,Aust-Agder Revisjon IKS har fått tilsendt følgende dokumenter fra fylkeskommunen i denne
forbindelse: «Veiledende kunngjøring for grunnarbeider», «Åpningsprotokoll grunnarbeider»,
dokumentasjon på evaluering av tilbydere, «Grunnarbeider tildelingsbrev» og kontrakt med
tilbyder.
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Aust-Agder fylkeskommune lyste ut en veiledende kunngjøring for grunnarbeider for Sam
Eyde VGS byggetrinn 2, 9. november 2015. Hensikten er å gjøre oppmerksom på at det blir
lyst ut Kunngjøring om konkurranse på et senere tidspunkt, dette ble planlagt til 07.01.2016.
Det ble invitert til en orientering om prosjektet, samt en befaring.
Åpningsprotokollen er datert og signert 02.03.2016. Ifølge protokollen var dette en åpen
anbudskonkurranse, med 90 dagers frist fra åpningen av konkurransen. Tildelingskriterier var
100 % pris.
Konkurransen er kunngjort på Doffin 31.01.2016.
7. Anskaffelse: Risør VGS opprustning 2016, nytt ventilasjonsanlegg
Anskaffelsens verdi: 8 363 282,Enkeltbetaling 2016: 952 750,Aust-Agder Revisjon IKS har fått oversendt følgende dokumentasjon fra fylkeskommunen i
tilknytning til denne anskaffelsen: kunngjøring Doffin, oversikt kontrakt, byggeplankett,
konkurransegrunnlag, dokumentasjon fra avklaringsmøte, entreprenørens tilbud,
overtakelsesforretning, åpningsprotokoll, tildelingsbrev og fylkeskommunens økonomiplan
og vedtak i tilknytning til opprustning av Risør VGS.
I følge kunngjøringen på Doffin er totalleveransen anslått til en totalverdi eksl. MVA mellom
kr. 3.500.000 og kr. 5.000.000. Planlagt startdato var 01.04.2016, med ferdigstillelse planlagt
30.12.2016. Frist for mottak av tilbud ble satt til 15. mars 2016. Det økonomisk mest
fordelaktige tilbud på grunnlag av kriterier og vektig fastsatt i konkurransegrunnlaget ble
oppgitt som tildelingskriterier.
Revisjonen får i forbindelse med dokumentasjonsinnhenting, informasjon om at denne
anskaffelsen er en del av den planlagte opprustningen av Risør videregående skole. I
økonomiplanen for 2015-2018 ble det avsatt midler til bygningsmessige tiltak ved eldre skoler
for å tilfredsstille krav til innemiljø og andre bygningsmessige krav. I 2016 skal Risør
videregående skole rehabiliteres for 30 millioner kroner for å beholde tilfredsstillende
kvalitet.
Konkurransen er offentliggjort på Doffin.
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Utplukk av anskaffelser foretatt i 2017:
1. Anskaffelsen gjelder: prosjekt, byggetrinn 2 Sam Eyde
Anskaffelsens totale verdi: ca. 30 000 000,Anskaffelsens verdi 2017: 7 500 000,Revisjonen har plukket ut dette prosjektet fra regnskapet 2017, men utbetalingen tilhører
anskaffelsen som ble gjort i forbindelse med totalentreprisen for Sam Eyde byggetrinn 2 i
2016. Dette ble gjennomgått i rapportens informasjon om anskaffelse 4 under anskaffelsene
fra 2016, og det henvises til denne.
Revisjonen har mottatt dokumenter tilknyttet utlysning i Doffin og TED- databasen.
Anskaffelsen (totalentreprisen) ble utlyst 12.1.2016 med tilbudsfrist 2. mars 2016.
Totalt er det 12 dokumenter som er oversendt som omhandler anskaffelser knyttet til Sam
Eyde byggetrinn 2, i tillegg til at det ble det tilsendt 5 dokumenter tilknyttet oppføring av
prosjektet.
2. Anskaffelsen gjelder: prosjekt, ny skole i Tvedestrand
Anskaffelsens verdi: 3 917 307,Utfører: Veidekke Entreprenører
Anskaffelsen gjelder reguleringstjeneste for ny skole og flerbrukshall i Tvedestrand.
Reguleringen omfatter en mulighetsstudie og en områdereguleringsplan.
Revisjonen har fått tilsendt anskaffelsesprotokoll i tillegg til en rekke andre dokumenter med
tilknytning til anskaffelsen. Blant dokumentene revisjonen har fått tilsendt er dokumenter
tilknyttet samspillkostnader, tilbudsforespørsel, oppdragsbeskrivelse, tilbudsmappe, diverse
dokumentasjon fra evalueringsfasen og tildelingsbrev. Revisjonen har også fått oversendt
kunngjøringen fra Doffin.
I følge kunngjøringen fra Doffin dreier prosjektet seg om en mulighetsstudie tilknyttet et nytt
skoleanlegg med tilhørende idrettshall og utendørs idrettsanlegg. Fylkestinget har vedtatt at
den nye skolen skal lokaliseres til Mjåvann i Tvedestrand. Planlagt startdato for gjeldende
prosjekt ble satt til 18.04.2016 og planlagt ferdigstillelsesdato 24.04.2017.
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3. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt, Sam Eyde byggetrinn 2, Forprosjekt
Anskaffelsens verdi: 3 760 412,Utfører: E. Gauslå og Sønner AS
Anskaffelsen gjelder grunnarbeider for Sam Eyde Videregående skole byggetrinn 2.
Anskaffelsen ble gjennomgått i rapportens anskaffelse 6 fra 2016, det henvises til denne.
4. Anskaffelsen gjelder: Ny borerigg, Sam Eyde
Anskaffelsens verdi: 1 490 000,Revisjonen har mottatt anskaffelsesprotokoll og kunngjøring, samt konkurransegrunnlag og
annen informasjon, blant annet dokumentasjon fra evalueringen gjort av fylkeskommunen, via
e-post. Konkurransen er kunngjort på Doffin.
Anskaffelsen gjelder 1 stk. firehjulsdrevet fjellboremaskin. I følge kunngjøringen ble dette
gjort i forbindelse med Sam Eyde VGS opplæringstilbud for anleggsteknikk og
anleggsmaskinmekaniker. Konkurransen var en åpen anbudskonkurranse. Dato for
publiseringen på Doffin var 06.12.2016, med frist til 01.04.2017.

4.2.3 REVISORS VURDERING OG KONKLUSJON
Revisjonen har her sett på et utplukk anskaffelser over den nasjonale terskelverdien. Dette var
anskaffelser fylkeskommunen gjorde i 2016 og 2017. Revisjonen har fått tilsendt protokoller
for alle anskaffelsene, i tillegg til informasjon om utlysning på Doffin og annen informasjon
som dokumenterer at det har foregått en konkurranse i sammenheng med anskaffelsen.
Gjennomgangen viser at det var gjennomført konkurranse i alle anskaffelsene, og at dette
kunne vises gjennom diverse dokumentasjon.
I de prosjektene som er gjennomgått av revisjonen har Aust-Agder fylkeskommune kunngjort
alle prosjektene på Doffin og kan dokumentere utlysning og konkurranse om anskaffelsen.
Revisor konkluderer med at de gjennomgåtte anskaffelsene er kunngjort i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser.

29

4.3

PROBLEMSTILLING 3
3) Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til
offentlige innkjøp følges?

4.3.1 REVISJONSKRITERIER
Krav til internkontroll
Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen
«er gjenstand for betryggende kontroll». Av dette følger en forventning om at
fylkeskommunen bør ha en internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og
fylkeskommunens tjenestemottakere sine rettigheter ivaretas. Kommuneloven går ikke
nærmere inn på hva som inngår i begrepet betryggende kontroll eller hvordan organisasjonen
skal utøve denne, utover at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt fylkeskommune utfører
internkontroll slik at den på en best mulig måte fungerer etter hensikten.
Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll,
hvordan få orden i eget hus?»20 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av
internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I denne sammenheng løftes COSO sitt
teoretiske rammeverk for internkontroll frem som en av flere anbefalte tilnærminger for
hvordan fylkes- og kommunene kan innrette sin internkontroll.
Anbefalt teoretisk rammeverk for internkontroll - COSO
COSO er en forkortelse for Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission21, en amerikansk organisasjon dannet med utgangspunkt i arbeidet med å
avdekke økonomisk mislighold og korrupsjon. Organisasjonen har utarbeidet et anerkjent
teoretisk rammeverk for utforming, implementering og gjennomføring av internkontroll.
Rammeverket er blant annet anbefalt av Direktoratet for økonomistyring22 (DFØ) som
tilnærming for internkontroll i statlige virksomheter.
COSO definerer internkontroll som følger:
«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse
og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av
lover og regler.»
For fylkeskommunen vil det være av vesentlig betydning at det eksisterer rutiner og et system
som bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Gode rutiner,
20

Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»
COSO (2013) Internkontroll et integrert rammeverk: Sammendrag
22
Direktoratet for økonomistyring (2013) Veileder i internkontroll
21
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systemer, og kompetanse hos de som er ansvarlig for utførelsen av innkjøp vil redusere risiko
for brudd på gjeldende bestemmelser.
Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess.
Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og optimal effekt oppnås når disse
samhandler og utfyller hverandre på en helhetlig måte. Disse komponentene settes samlet i
sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig regnskapsrapportering og
overholdelse av lover og regler. Innholdet i COSO gjengis i det følgende i tilnærmet grad likt
slik det fremgår av idéheftet til KS.
Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske
verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten
ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de
menneskelige ressursene. Manglende fordeling av ansvar og myndighet vil kunne skape
forvirring i forhold til beslutningsnivå eller autorisasjoner som skal tas. Manglende
kompetanse hos virksomhetens medarbeidere til gjeldende regelverk vil i ytterste konsekvens
kunne medføre feilaktig utførelse av oppgaver, og det oppstår risiko knyttet til overholdelse
av lover og regler. Mangelfull kompetanse til å utføre oppgaver knyttet til internkontroll vil
medføre manglende kvalitet i arbeidet med internkontroll, og slik sett danner denne
komponenten store deler av grunnmuren for de øvrige komponentene fordi kompetanse er en
forutsetning for at øvrige komponenter utføres korrekt.
Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke
interne og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering
og analyse av risikoer som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens
målsettinger, men også med hensyn til de øvrige målsettingskategorier. Risiko forstås i denne
sammenheng som summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Det kan være
varierende sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, likeså kan konsekvensen av en slik
inntruffet hendelse ha ulik grad av alvorlighet. Vurdering av risiko må således gjøres med
bakgrunn i disse variablene.
Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og
rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele
organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være
driftsgjennomgåelse, godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og
ansvarsdeling. Kontrollaktiviteter kan ha form som planlagte, stikkprøver og faste kontroller,
samt avvikshåndtering. Kontrollaktiviteter settes normalt i sammenheng med etablerte
risikovurderinger. Det skilles mellom to former for kontrollaktiviteter hvor forebyggende
aktiviteter har til hensikt å hindre at en uønsket hendelse oppstår, mens avdekkende kontroller
skal oppdage hendelser som faktisk har inntruffet.
Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig
informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i
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stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Informasjonssystemer skaffer
informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en
kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. I tillegg til internt genererte data,
behandler systemene også informasjon om eksterne hendelser og forhold som er nødvendige
for å ta veloverveide økonomiske beslutninger og for ekstern rapportering.
Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si ned, på tvers
og opp i organisasjonen. Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at
ansvaret for kontroll må tas alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne
kontrollsystemet, så vel som hvordan de enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til
andres arbeid. Det må dessuten være kanaler for formidling av viktig informasjon opp i
hierarkiet slik at dette kan nå ledelsen.
Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne
kontrollsystemer trenger overvåking, en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over
tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en
kombinasjon av de to. Kontinuerlig overvåking skjer parallelt med driften og inngår i den
daglige ledelsen, som en del av den helhetlige overvåkningsfunksjonen og integrert med andre
handlinger som ansatte gjør når de utfører sine oppgaver. Omfanget og hyppigheten av de
frittstående evalueringene avhenger primært av risikovurderingene og hvor effektive de
kontinuerlige overvåkingsrutiner er. Mangler i den interne kontrollen bør rapporteres til
ledelsen og alvorlige forhold bør gå helt til den øverste administrative ledelse.
Idéheftet om rådmannens internkontroll tar også for seg et vesentlig aspekt ved forhold
omkring delegering. Det pekes på at rapportering bør være en viktig premiss ved delegering,
og at den som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar oppgaven.
Det gode innkjøp
St. melding nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp23 ble utarbeidet som følge av at det over tid
både i statlige og kommunale innkjøpsprosesser ble avdekket gjentakende brudd på gjeldende
bestemmelser knyttet til innkjøp i offentlig sektor. Disse bruddene ble rapportert fra
Riksrevisjonen, gjennom funn i kommunale og fylkeskommunale revisjoner og saker til
behandling i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Det fremheves i denne
forbindelse at innkjøpsregler, organisering og gjennomføring av konkurranser,
kompetansebehov og statusen til innkjøpsfaget er blant de faktorer som har avgjørende
innvirkning på kvaliteten i innkjøpsprosessene. Områder hvor det ble avdekket behov for
tiltak var innen ledelse, organisering og kompetanse.
Av stortingsmeldingen fremgår det ulike anbefalinger hvor ledelse og innkjøp blir satt i
sammenheng. Blant annet fremgår det at leder har ansvar for å sette innkjøpsarbeidet inn i en
strategisk sammenheng hvor virksomhetens ressurser, både personellmessige, faglige og
23

St. meld. Nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet
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økonomiske spiller inn. Videre må lederen se til at planlegging av innkjøp blir satt i
sammenheng med virksomhetens budsjett og at det er klare ansvars- og myndighetsnivåer i
virksomheten. Ledere skal også skape et miljø med bevissthet og fokus på risiko og
risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet herunder etablere rutiner for å avdekke, rette opp
og forebygge avvik.
En forutsetning for at innkjøp kan gjennomføres korrekt og effektivt er ifølge
stortingsmeldingen en formålstjenlig og god organisering hvor et sentralt spørsmål er om man
skal ha en sentralisert eller desentralisert organisering av innkjøpsaktivitetene. Det pekes på
en løsning hvor eksempelvis innkjøpsaktivitetene kan være desentralisert, men med en
sentralisert kontrollfunksjon. Et sterkt innslag av desentralisert innkjøpsfunksjon kan by på
visse utfordringer ved at virksomhetens fokus er knyttet til primæroppgaver fremfor fokus på
kompetanse knyttet til innkjøpsoppgaver. Et annet viktig hensyn som må ivaretas er at det
gjennomføres erfaringsdeling mellom virksomhetene hvis innkjøpsaktivitetene er delegert ut
på mindre virksomheter og enheter i organisasjonen.
Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for å gjøre gode og riktige offentlige innkjøp.
Virksomheten må derfor ha tilstrekkelig bestillerkompetanse knyttet til det å definere et behov
og vurdere metode for innkjøpet. Desentralisert ansvar for innkjøp medfører at flere personer
har behov for kompetanse. Det eksisterer ulike tilbydere av kompetanseheving innen
innkjøpsområdet hvor eksempelvis KS har ulike tilbud rettet mot innkjøpere i offentlig sektor.
Utover dette peker meldingen på viktigheten av at det internt i virksomheten er et system for
gjenbruk og deling av erfaringer, utarbeidelse av rutiner og maler, samt etablering av nettverk.
Det er ofte store beløp knyttet til innkjøp i offentlig sektor og i stortingsmeldingen pekes dette
på som en risikofaktor med tanke på korrupsjon og korrupsjonslignende adferd. Manglende
fokus på en slik risiko knyttet til innkjøp og svak kontroll av innkjøpsaktivitetene øker
muligheten for mislighold.24 Stortingsmeldingen peker på at det viktigste arbeidet for å sikre
høy etisk standard knyttet til innkjøpsområdet først og fremst skjer i den enkelte virksomhet.
Anskaffelseslovens formålsparagraf markerer tydelig hva som skal kjennetegne fylke- og
kommunens virksomhet; «… regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor
integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en
samfunnstjenlig måte» Etisk arbeid i kommuner og fylkeskommuner handler om å bygge tillit
mellom det offentlige og kommunens innbyggere. Tillit gir grunnlag for et godt samarbeid og
samspill mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Motsatt kan påstander
om inhabilitet eller avsløringer om korrupsjon svekke kommunens legitimitet og
styringsevne.25

24
25

Ibid
Regjeringen.no – «Etikk». Sist oppdatert 30.06.2015
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4.3.2 FAKTA
I tilnærmingen til problemstillingen vil revisjonen gjennomgå fylkeskommunens rutiner og
systemer som er etablert for å bidra til betryggende kontroll knyttet til overholdelse av lover
og regler på innkjøpsområdet. Fremstillingen vil baseres på innholdet i rutiner sett i
sammenheng med de erfaringer revisjonen har gjort fra intervjuer med anvisere og attestanter
i fylkeskommunens tjenester og virksomheter. Hensikten med en slik fremstilling er å teste
om innholdet i fylkeskommunens rutiner er godt organisert, kjent og om disse følges av de
som har en rolle på innkjøpsområdet.
I arbeidet med datainnsamlingen vil det være av vesentlig betydning å belyse
kompetanseforhold innen innkjøpsområdet og om fylkeskommunen har gjennomført de tiltak
som fylkesrådmannen skisserte etter forvaltningsrevisjonen på innkjøpsområdet i 2010. En av
anbefalingene til fylkesrevisjonen (2010) var;
«Revisjonen vil anbefale at fylkesrådmannen sørger for at medarbeidere ved
virksomheter og tjenester, som har ansvar for anskaffelser, får tilstrekkelig opplæring
på innkjøpsområdet»26
I fylkesrådmannens kommentarer til rapporten fremgår det at;
«Fylkesrådmannen vil iverksette konkrete tiltak for å øke kompetansen blant
medarbeidere som har ansvar for anskaffelse. Dette vil gjøres gjennom
informasjonsmøter, enklere tilgang til relevant informasjon om innkjøpsregler på
fylkeskommunens intranett, samt innskjerping av pålegget om at fylkeskommunens
sentrale innkjøpsmiljø eventuelt fylkeskommunens Bygge- og eiendomstjeneste skal
konsulteres når dette er nødvendig for å sikre at LOA m/forskrift følges»
Det vil være nærliggende og nødvendig for revisjonen å gå nærmere inn på forhold omkring
kompetanse til gjeldende bestemmelser blant ledere og ansatte som har et definert ansvar
knyttet til offentlige innkjøp. Det vil i arbeidet med å belyse problemstillingen være naturlig å
intervjue de som har et definert ansvar for innkjøp jfr. anvisningsreglementets punkt 7, samt
de som lokalt har en rolle i form av å være attestant.
Revisjonen vil i sin gjennomgang av fylkeskommunens dokumentasjon knyttet til økonomisk
internkontroll fokusere på elementer i de ulike komponentene som er nærliggende for å belyse
problemstillingen. Det vil si at elementer som utelates eller ikke omtales i faktadelen ikke på
noen måte anses som unødvendige i et helhetlig system for internkontroll, men heller mindre
relevant for å belyse aktuelle problemstilling.

26

Anskaffelser i Aust-Agder Fylkeskommune – bruk av protokoll i henhold til § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser –
Forvaltningsrevisjonsrapport 17.02.2010
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Aust-Agder fylkeskommune – internkontroll
Fylkeskommunen har publisert sine rutiner for økonomisk internkontroll på
fylkeskommunens ansattportal under prosedyrer/retningslinjer. Den økonomiske
internkontrollens utforming er langt på vei bygd på de anbefalinger som fremgår av COSO
sitt teoretiske rammeverk. Innledningsvis har fylkeskommunen gjengitt hovedlinjene i både
COSO sin definisjon og de tre målsettingskategoriene;
-

Måleffektiv og kostnadseffektiv drift (i prosessen/rutinen, i funksjonen, i
aktiviteten, i systemet, i programmet, o.l.)
Pålitelighet i den økonomiske rapporteringen (regnskapene)
Overholdelse av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser

For revisjonen vil det være nærliggende å fokusere på målsettingskategorien som omhandler
overholdelse av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser da det er på disse områdene
problemstillingen skal belyse om det foreligger rutiner som sikrer at fylkeskommunen
overholder de aktuelle bestemmelser innen innkjøpsområdet. Av rutiner for internkontroll på
økonomiområdet fremgår det at fylkeskommunen i tråd med koml. § 23 nr. 2 plasserer det
overordnede ansvaret for organisering av en god internkontroll på fylkesrådmannen. Videre
fremgår det at intern kontroll er et lederansvar og at når det gjelder organisering og
oppfølging av den interne kontroll i de enkelte virksomheter og avdelinger i fylkeskommunen,
så er dette delegert til ledere/administrasjonen.
Av fylkeskommunens årsrapport for 2016 registrerer revisjonen at det i utfyllende grad er
gjort rede for arbeidet med internkontroll i fylkeskommunen. Det fremgår at det er utarbeidet
fullmakter, reglementer og rutinebeskrivelser på de områder der det er behov for å sikre en
betryggende kontroll. Videre pekes det på at dette danner grunnlaget for å gi rimelig grad av
sikkerhet for måloppnåelse når det gjelder overholdelse av gjeldende lover og regler. Det
presiseres imidlertid at det er et kontinuerlig arbeid å vedlikeholde og videreutvikle systemet.
I denne sammenheng blir internkontroll fremhevet som en fast del av fylkesrådmannens
styringsdialog med virksomhetene. Gjennom denne konkretisering ivaretas forventningen om
at delegering av ansvar og oppfølging for internkontroll til virksomhetene krever en form for
tilbakerapportering til øverste administrative ledelse.
Fylkeskommunen har en desentralisert organisering av innkjøp. Ved en slik organisering
følger det av stortingsmelding nr. 36 en forventning om at man har en sentral
kontrollfunksjon, samt at det sikres nettverk for erfaringsdeling og kompetansebygging. For
revisjonen vil det være av vesentlig betydning å belyse om den organiseringen
fylkeskommunen har valgt på innkjøpsområdet også følges opp i tråd med de anbefalinger
som er gitt i stortingsmeldingen.
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Internt kontrollmiljø
I tidligere omtalte forvaltningsrevisjon fra 2010 ble det gitt anbefalinger om at medarbeidere
med ansvar knyttet til innkjøpsområdet ble gitt tilstrekkelig kompetanse. Fylkesrådmannen
skrev i sin kommentar til denne anbefalingen at det ville bli satt i verk konkrete tiltak for å
øke innkjøpskompetansen blant medarbeidere. Det fremgår under beskrivelse av
økonomiavdelingen på ansattportalen at innkjøpstjenesten bistår fylkeskommunens
virksomheter når det skal anskaffes varer og tjenester. Under avsnitt om kompetanse fremgår
det ikke konkret hvilke rutiner som eksisterer knyttet til opplæring av ansatte og ledere med
innkjøpsansvar. I oppstartsmøte med assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder ble
forvaltningsrevisjonen fra 2010 tatt opp, men det var ikke noen erindring av hvilke tiltak som
ble gjennomført for å øke kompetansen til de ansatte i henhold til de tiltak som ble skissert av
fylkesrådmannen. Revisjonen er senere forelagt dokumentasjon fra fylkeskommunen datert
26. oktober 2017 hvor det fremgår at det er gjennomført møter og samlinger hvor det ble
informert om relevante bestemmelser knyttet til offentlige innkjøp relevant for de avvik som
ble påpekt i fylkesrevisjonens rapport. Omtalte dokumentasjon er underskrevet av
fylkesrådmann og innkjøpsleder.
På spørsmål om hva som ble gjort med hensyn til kompetanseheving i forbindelse med
innføring av nytt regelverk 1. januar 2017 ble det opplyst om at det ble gjennomført en
samling i regi av KS, men at det ikke forelå noen oversikt over hvem som deltok fra
fylkeskommunen på denne samlingen. I intervjuer har revisjonen stilt spørsmål til anvisere og
attestanter om de har tilstrekkelig kompetanse for å utføre det ansvaret de har på
innkjøpsområdet. De fleste mener at de i tilstrekkelig grad har det, men at det er fordi de har
et kompetansemiljø internt i virksomhetene de kan spille på. Flere har imidlertid nevnt at det
har blitt gjennomført samlinger i regi av OFA27 og innkjøpstjenesten i fylkeskommunen som
har hatt til hensikt å tilføre kompetanse til tjenestene og virksomhetene. Det fremstår
imidlertid noe tilfeldig hvem som får tilbud om slike samlinger ettersom enkelte av de som er
intervjuet er kjent med og har deltatt på slike samlinger, mens andre hevder å ikke ha fått
tilbud om slike samlinger på tross av en innkjøpsrolle i virksomhetene eller tjenestene.
St. meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» peker på nødvendigheten av at det sikres nødvendig
kompetanse for å utføre offentlige innkjøp som er i tråd med gjeldende bestemmelser. Det er
indikasjoner på at det i manglende grad er tilstrekkelig kompetanse til egne innkjøpsoppgaver
ved enkelte virksomheter og tjenester, noe revisjonen baserer på et helhetsinntrykk gjennom
alle intervjuer. I hovedsak knytter dette seg til de endringer som fulgte av lovendringen i 2017
og helhetsforståelse i tilnærmingen til terskelverdier sett over tid i sammenheng med flere
innkjøp av samme varetype. Sentraladministrasjonen ved assisterende fylkesrådmann uttalte i
intervju med revisjonen at ansvaret for å sikre kompetanse ved virksomheten følger av det
ansvaret virksomhetens eller tjenestens leder har i henhold til anvisningsreglementet. Flere av
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de som er intervjuet ved virksomhetene og tjenestene ytrer en holdning og forventning om at
grep om kompetansen tas fra sentralt hold.
Når det gjelder bistand fra innkjøpstjenesten er det ulike oppfatninger omkring i hvilken grad
de har kapasitet til å gi nødvendig støtte, men når det kommer til tilgjengelighet og kunnskap
om hvor man skal henvende seg er det en positiv allmenn oppfatning omkring dette. Det er i
enkelte intervjuer pekt på at det i perioder har vært vanskelig å få tilstrekkelig støtte fra
innkjøpstjenesten knyttet til innkjøp. Revisjonen vil i denne sammenheng trekke frem et
eksempel hvor en leder for en av tjenestene i fylkeskommunen informerte om at de selv måtte
leie inn nødvendig kompetanse for å etablere rammeavtaler innen eget ansvarsområde da det
ikke var tilstrekkelig kapasitet hos innkjøpstjenesten for å gi den nødvendige faglige støtte til
den aktuelle tjenesten. Fra innkjøpsleder ble det på spørsmål om dette vist til at tidligere
fylkesbyggesjef selv håndterte dette. Slik revisjonen forstår innkjøpsleder er ressurser i
innkjøpstjenesten tilpasset for at fylkesbyggesjef selv håndterer rammeavtaler innen eget
ansvarsområde.
Fylkeskommunens anvisningsreglement har som formål å bidra til å sikre betryggende
innkjøps-, attesterings- og anvisningsrutiner. En anvisning i denne sammenheng er en
utbetalingsordre som angir hvor i budsjettet en utgift skal føres og bekrefter budsjettmessig
dekning. Det fremgår av anvisningsreglementets punkt 3 at den anvisningsberettigede ved
anvisning tar ansvar for at disposisjonen er budsjettmessig i orden, lovlig og økonomisk
ansvarlig, samt at posteringsordren er riktig. Den anvisningsberettigede har ansvar for å
etablere betryggende rutiner for bestilling og rekvirering av varer og tjenester, mottaks- og
registreringsrutiner, rutiner for attestering og anvisning, og rutiner for avstemming og kontroll
innen sitt ansvarsområde. I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap
knyttet til anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. På
lavere nivåer i virksomhetene er det en oppfatning om at de har god kjennskap til lokal
organisering av de ulike rollene og revisjonen er også forelagt rutiner fra flere virksomheter
som er meget godt beskrivende for forhold omkring ansvar og myndighet.
Avgjørelse om innkjøp er lagt til den budsjettansvarlige i henhold til reglementets punkt 4,
men det fremgår også at den budsjettansvarlige kan delegere myndighet til å bestille varer og
tjenester til sine underordnede uten at dette fratar budsjettansvarlige ansvaret for
budsjettdisponeringen og plikten til selv å anvise. Det presiseres også at innkjøp må skje i
henhold til lov om offentlige anskaffelser og at det på de områder hvor det er inngått sentrale
innkjøpsavtaler skal disse benyttes. Det er gjennom intervjuer gitt uttrykk for ulike måter å
organisere lokal innkjøpsorganisasjon, men det er svært få tilfeller av delegering av fullmakt
for anvisning. Blant de enhetene revisjonen har gjennomført intervjuer ved er det kun ved en
disse hvor denne fullmakten er delegert videre. Når det gjelder fullmakt for å delegere ansvar
for attestasjon og bestilling er det gitt gode beskrivelser både muntlig og skriftlig ved de
virksomhetene og tjenestene revisjonen har vært ved. Det er i mange tilfeller etablert en
praksis hvor innkjøp over en viss sum tas opp til diskusjon i felleskap med den som har
anvisermyndighet.
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Anvisningsreglementets punkt 5 beskriver ansvar for å føre oversikt over
anvisningsberettigede. Fylkeskasserer har ansvar for å føre oversikt over hvilke personer som
til enhver tid innehar anvisningsmyndighet, hvor det er beskrevet rutiner som sikrer at det gis
melding ved personskifter. I vedlegg til punkt 7 i reglementet fremgår det i detalj hvilke
stillinger/funksjoner som har anvisningsmyndighet.
Revisjonen har ved sin gjennomgang av rutiner som fylkeskommunen har publisert på
ansattportalen, registrert at det foreligger en utfyllende rutinebeskrivelse knyttet til bestilling,
varemottak, inngående faktura, attestasjon og anvisning. Prosedyren beskriver relativt
detaljert de ulike stegene knyttet til innkjøpsprosessen helt fra det identifiseres et behov,
hvilke former for innkjøp som er unntatt normal prosedyre (utlegg til reiser for ansatte,
telefonregninger, utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter, mat til møter, rekvisisjoner og
inngåtte langsiktige avtaler), rutiner for bestilling av varer og tjenester, varemottak, forhold
omkring fakturahåndtering, attestering og anvisning. Revisjonen har i intervjuer spurt om
denne rutinen er kjent hos virksomhetene. Det er varierende kunnskap og oppfatning blant
tjenestene og virksomhetene knyttet til nytten av ansattportal og rutiner. Flere av de som er
intervjuet gir inntrykk av at det kan være vanskelig å finne frem til gjeldende rutiner, mens
andre er godt kjent med hvor de kan finne relevante rutinebeskrivelser. Det er på forsiden av
ansattportalen til fylkeskommunen egen snarvei til økonomi og innkjøp hvor det videre
fremgår rutiner knyttet til innkjøp. En del rutiner synes imidlertid å være av eldre dato og bør
vurderes oppdatert i samsvar med blant annet lovendringer.
I gjennomgangen av etiske retningslinjer- og varslingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune
registrerer revisjonen at fylkeskommunen skaper gode rammer omkring formål med sine
etiske retningslinjer. Det fremgår av retningslinjenes punkt 1 målsetting, at fylkeskommunen
legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet og at både folkevalgte
og medarbeidere har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Videre presiseres det at som
forvaltere av samfunnets fellesmidler stiller fylkeskommunen høye krav til den enkelte
medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for fylkeskommunen.28 Ved å sette fokus på
disse forholdene har fylkeskommunen dokumentert sine forventninger til ansatte omkring
etiske prinsipper, samtidig er det også nedfelt at alle ansatte plikter lojalt å overholde de lover,
forskrifter og reglementer som gjelder for fylkeskommunens virksomhet.
Assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder var i intervjuer med revisjonen tydelige på at
virksomhetene og tjenestene må bære det ansvar som følger av anvisningsreglementet og at
det i liten grad eksisterer kapasitet i sentraladministrasjonen til å drive oppsøkende støtte eller
kontrollrelaterte aktiviteter rettet mot virksomhetene og tjenestene. Det presiseres fra begge at
det er lav terskel for at det kan tas kontakt med sentraladministrasjonen hvis det skulle være
behov for faglig støtte, noe revisjonen i utstrakt grad får bekreftet fra de som er intervjuet. En
anbefaling som følger av St. meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» er etablering av nettverk for
erfaringsdeling innen innkjøpsområdet. Det ble fra revisjonen stilt spørsmål til assisterende
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fylkesrådmann om det eksisterer arenaer i fylkeskommunen hvor temaer knyttet til
innkjøpsområdet kan formidles. Det ble da pekt på fylkeskommunens ledergruppe, utvidet
ledergruppe, rektorkollegiet og forum for administrasjonsledere. Sistnevnte forum ble også
nevnt av enkelte av de som ble intervjuet. Assisterende fylkesrådmann pekte også på at
internkontroll implementeres ut i fylkeskommunens virksomheter og tjenester hvor Dahlske
videregående skole har etablert dette og at flere virksomheter og tjenester er i gang med
implementering. Revisjonen har som tidligere omtalt merket seg at internkontroll skal være en
del av styringsdialogen, noe også assisterende fylkesrådmann har presisert i årsmelding for
2016. men i de intervjuer vi har gjennomført med ledere fra virksomhetene kan ingen av disse
erindre at dette ble gjennomført i 2017.

Risikovurderinger
Det skal i henhold til fylkeskommunens rutiner for internkontroll på økonomiområdet
etableres mekanismer for, slik at risiko kan identifiseres og slik sett redusere faren for
uønskede hendelser som igjen kan innebære at virksomhetens målsettinger ikke nås. Gjennom
tidligere omtalte forvaltningsrevisjon er det gjennom gitte anbefalinger identifisert risiko
knyttet til mangel på kompetanse i innkjøpsfunksjoner i fylkeskommunen.
I de møter og intervjuer revisjonen har hatt er risikovurderinger tatt opp som et tema.
Revisjonen er ikke forelagt rutiner eller dokumentasjon som viser at det gjennomføres
risikovurderinger knyttet til innkjøpsprosessen på sentralt nivå hos fylkeskommunen, noe som
for øvrig ble bekreftet av assisterende fylkesrådmann. I intervju med assisterende
fylkesrådmann ble risikovurderinger diskutert og han pekte da på at dette er et ansvar som
hviler på virksomhetene, og at de må ta disse vurderingene, men om de har behov for støtte til
dette er de kjent med at de kan ta kontakt. Revisjonen pekte spesifikt på den risiko som ligger
i at det gjennomføres innkjøp som over tid overstiger eksempelvis kr. 100 000 og assisterende
fylkesrådmann er enig at kan være behov for å se på dette.
Det er i liten grad dokumentert at det er foretatt risikovurderinger knyttet til innkjøpsområdet
hos virksomheter og tjenester. Enkelte har i intervjuer gitt uttrykk for at de diskuterer forhold
som kan ha form som risiko knyttet til innkjøp ved virksomhetene og tjenestene. Dette settes
imidlertid ikke i sammenheng med internkontroll slik fylkeskommunens egne rutiner legger
til grunn. I intervju med administrasjonsleder for tannhelsetjenesten ble revisjonen informert
om at det var oppdaget konkrete brudd på rammeavtale og basert på denne risikoen ble det
gjennomført stikkontroller blant tjenestens klinikker for å følge opp at rammeavtaler ble
overholdt. Enkelte av de som er intervjuet peker på at det foreligger en viss risiko ved
endringer i rammeavtaler eksempelvis ved bytte av leverandør. En av virksomhetene opplyste
om at de ikke hadde fått med seg at det var endringer med hensyn til leverandør på et
innkjøpsområde hvor det forelå rammeavtale. Dette medførte at de over noe tid nyttet gammel
leverandør. Forholdet ble oppdaget ved at en av representantene for ny leverandør stilte
spørsmål om hvorfor de ikke ble benyttet.
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Xledger er blitt nevnt i flere intervjuer revisjonen har gjennomført og disse forholdene anses
således nødvendig å belyse. Flere av de uttalelsene som er gitt i intervjuer med revisjonen
viser at det er ulike oppfatninger omkring brukeres opplevelse av systemets nytte på
innkjøpsområdet. Revisjonen tar ikke stilling til nytte av systemet, men merker seg at det er
enkelte uttalelser fra de som er intervjuet som kan indikere manglende kompetanse og
forståelse av fakturahåndtering i systemet. Enkelte peker på at det er nødvendig med tillit til at
attestasjon er gjort riktig fordi systemet «ikke gir mulighet for å kontrollere fakturaflyt og
vedlegg».
Fra en av virksomhetene pekes det på at det kan oppstå «treghet» i systemet og utfordringer
med rettidig betaling ved fravær blant attestanter. Det er også nevnt fra enkelte at de opplever
å ha manglende kompetanse for å gjøre jobben i Xledger tilfredsstillende. I intervju med
administrasjonsleder for bibliotek og kulturformidling ble revisjonen gjort kjent med at det
gjennomføres møter i forum for administrasjonsledere hvor Xledger var og er tema. Flere
revisjonen har intervjuet hevder de har mistet mulighetene for å kontrollere fakturaer ettersom
attestant utelukkes fra elektronisk fakturaflyt. Ved to av virksomhetene ble dette fremhevet
som en utfordring ved at anviser må gå tilbake til attestant med fysisk utskrift av faktura for å
sjekke om denne er i orden for anvisning.
Som tidligere omtalt fremkom det i forbindelse med faktaverifisering av rapporten
opplysninger som anses nødvendig å ta inn i rapporten for å balansere det bildet som gis av
forholdet omkring Xledger og kompetanse. I korrespondanse med fylkeskasserer er revisjonen
gjort oppmerksom på at kompetanse har hatt et helt vesentlig fokus i forbindelse med
innføringen av Xledger. I samme korrespondanse er revisjonen forelagt dokumentasjon som
viser at det på fylkeskommunens intranett er etablert et omfattende sett med rutiner og
brukerveiledninger knyttet til blant annet fakturahåndtering i Xledger. Videre peker
fylkeskasserer på at de har vært representert i adm leder møter som er gjennomført på
regelmessig basis. I disse møtene har Xledger ifølge fylkeskasserer vært et fast agendapunkt.
Revisjonen er forelagt referater fra disse møtene som viser at tjenestene og virksomhetene kan
løfte sine utfordringer og problemer med Xledger. Revisjonen legger til grunn at
fylkeskommunen gjennom disse møtene har ivaretatt behovet for å fange opp de utfordringer
som eventuelt eksisterer knyttet til Xledger. Videre kan virksomhetene fremme sine saker
fortløpende gjennom etablerte kanaler for dette, samt nytte de rutiner og brukerveiledninger
som er tilgjengeliggjort. Fylkeskasserer har i korrespondanse gjort oppmerksom på at det i
2018 blir gjennomført brukermøter med en del av virksomhetene.
Det er flere risikoer som tegner seg gjennom de intervjuer revisjonen har gjennomført, i
hovedsak forhold omkring manglende vurderinger av enkeltanskaffelser som over tid kan
bryte med spesielt grensen på kr. 100 000. I denne forbindelse er det flere innkjøp som gjøres
basert på «gammel» vane. Det er også diskutert konkret enkelte varer som byggematerialer
som har gjentakende innkjøp hvert år ved skolestart som kan antas å gå over kr. 100 000 over
tid, men som anskaffes uten konkurranse. Det er også fremkommet i intervjuer lignende
avtaler som omhandler spesielle varer som gull og sølv, uten at revisjonen tar stilling til
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hvilke verdier dette utgjør over tid. I et av intervjuene ble revisjonen gjort kjent med at det
forelå refleksjoner omkring både risiko med hensyn til terskelverdier, men også at de selv ser
behov for inngåelse av rammeavtaler innen spesielle segmenter for varer og tjenester. I
forlengelsen av dette intervjuet gikk revisjonen basert på de konkrete opplysninger som ble
gitt, gjennom innkjøp av kraftfor. Tvedestrand og Åmli vgs. har i løpet av 2016 gjennomført
innkjøp av for på ansvarsområdet «Gården» til i overkant av kr. 850 000, mens det for første
halvår 2017 ble gjort innkjøp av for kr. 395 000. Alle innkjøp ble gjort fra samme leverandør.
Revisjonen baserer seg på at opplysninger gitt i intervjuet er korrekte, hvor det fremgikk at
det ikke er gjennomført konkurranse på anskaffelsen, og en antakelse om at det eksisterer
andre tilbydere på markedet.
Revisjonen merker seg i gjennomgang av rutinebeskrivelser og intervjuer at det flere steder
lokalt er etablert enkelte innkjøpsgrenser som regulerer hvem som kan bestille og hvilke varer
og tjenester disse kan bestille. Vi er i midlertid usikre på om virksomhetene setter dette i
sammenheng med å redusere risiko eller for å unngå økonomisk merforbruk.
Samlet sett ser revisjonen at det er indikasjoner på risikoområder ved driften som anses å være
av sektorovergripende art. Det vil således være nærliggende å kunne anta at fylkeskommunen
ville vært tjent med å sette overordnede risikovurderinger på dagsorden eller eventuelt satt
fokus på viktigheten av at virksomhetene og tjenestene løfter sine risikovurderinger til øverste
administrative ledelse slik at disse blir gitt en helhetlig tilnærming med egnede
risikoreduserende tiltak.

Kontrollaktiviteter
Fylkeskommunen peker i sine internkontrollrutiner på arbeidsdeling, jobbrotasjon og
godkjenningsordninger som preventive kontrollaktiviteter. Når det kommer til avdekkende
kontroller pekes det konkret på kontrollaktiviteter rettet mot innkjøpsområdet (rekvisisjon,
pakkseddel, mottatt vare/tjeneste, faktura). I intervju med en av virksomhetene fremkommer
det at det gjennomføres stikkontroller i egen organisasjon og at dette utføres av virksomhetens
styringsøkonom. Revisjonen har også blitt gjort kjent med i intervju at en av tjenestenes
administrasjonsledere har tatt initiativ til å gjennomføre kontroller for å påse at rammeavtaler
overholdes. Bakgrunnen for at dette ble gjennomført var indikasjoner på at rammeavtale ikke
ble overholdt. Generelt sett har nær alle virksomhetene og tjenestene fremlagt dokumentasjon
som viser at det eksisterer lokale rutiner for preventive kontrollaktiviteter i form av
arbeidsdeling og godkjenningsordninger. Det er i alle tilfeller en organisering med nivåer for
godkjenning og kontroll mellom bestiller, attestant og anviser.
I enkelte intervjuer blir det pekt på utfordringer med Xledger som system for behandling av
fakturaer. Dette er nærmere drøftet under risikovurderinger, men det er enkeltes opplevelser
og/eller kompetanse omkring elektronisk fakturaflyt som kan anses å ha svekket prinsipper
om arbeidsdeling ved at attestant ikke kontrollerer faktura elektronisk før denne går videre til
anvisning. Revisjonen baserer seg på de uttalelser som er gitt av de som sitter med
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anvisnings- og attestasjonsansvar på innkjøpsområdet. Revisjonen viser i denne sammenheng
til at fylkeskommunen har et etablert fora hvor adm ledere kan løfte disse utfordringene.
Basert på de intervjuer revisjonen har gjennomført kan vi ikke se at det eksisterer noen form
for lik praksis blant virksomhetene og tjenestene knyttet til kontrollaktiviteter, på tross av at
fylkeskommunens egne rutiner omtaler dette. Det foreligger heller ingen indikasjon på at det
gjennomføres kontrollaktiviteter fra sentraladministrasjonen rettet mot tjenester og
virksomheter. Revisjonen tar på dette punkt forbehold om at det kan ligge kontrollrelaterte
aktiviteter i styringsdialogen som gjennomføres med virksomhetene.
En sentral kontrollfunksjon fremheves i St.meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» som en helt
vesentlig mekanisme for oppfølgingen av en desentralisert innkjøpsorganisasjon.
Kontrollaktiviteter rettet mot virksomheter og tjenester vil tjene hensikten med å kontrollere
om lover og regler i tilstrekkelig grad overholdes og om det er tilstrekkelig kompetanse for å
ivareta delegert ansvar som følger av anvisningsreglementet. Gjennomføring av
kontrollaktiviteter i regi av sentraladministrasjonen rettet mot tjenester og virksomheter vil
både kunne ha en forebyggende og avdekkende effekt, men også skape en kultur for
oppmerksomhet omkring nytten av dette i et helhetlig perspektiv. Revisjonen opplever i
intervjuer med både assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder at det er
kapasitetsutfordringer knyttet til hvilket arbeid som kan utføres på innkjøpsområdet.
Revisjonen opplever således at det er mer et spørsmål om ressurser enn vilje til å gjennomføre
kontroller. Dette henger også sammen med fylkeskommunens bevisste strategi er at
delegering innebærer at tjenester og virksomheter har et helhetlig ansvar på hele spekteret av
betryggende kontroll, men at det er en åpen dør politikk hos sentraladministrasjonen ved
behov for støtte og faglig rådgivning.
Gjennomføring av kontrollaktiviteter vil kunne ha positive konsekvenser ved at hvis det
avdekkes uregelmessigheter innen innkjøpsområdet kan dette være en felles risiko som kan
løftes og gjøres gjeldende for flere av tjenestene og virksomhetene. Videre vil det også gi
viktige signaler om at internkontroll skal tas på alvor. Revisjonen har ved flere intervjuer
mottatt informasjon om at det er gjort forberedelser til revisjonen i form av å gjøre seg kjent
med lover, regler og rutiner og at slik kontroller i seg selv altså kan ha en forebyggende
effekt.

Informasjon/kommunikasjon
Informasjon/kommunikasjon i rutinene omtales naturlig nok i første omgang knyttet til
økonomisk informasjon og rapportering og er således høyst relevant for innkjøpsområdet. Det
fremgår at informasjon må tilflyte ledelsen og medarbeiderne i en form og på et tidspunkt som
gjør det mulig å utføre aktivitetene og kontrollhandlingene på en tilfredsstillende måte.
Et tydelig signal fra øverste ledelse om viktigheten av internkontroll og overholdelse av lover
og regler er vesentlig for å lykkes med internkontrollarbeidet både i tjenestene og

42

virksomhetene. I denne sammenheng ses det som positivt at det foreligger et skriftlig signal
om at internkontroll tas opp som en fast del av styringsdialogen når fylkesrådmannen
gjennomfører sine besøk på virksomhetene.
I sin kommentar til forvaltningsrevisjonen fra 2010 skriver fylkesrådmannen at det skal
gjennomføres informasjonsmøter blant medarbeidere som har ansvar for anskaffelser. Det
vises i denne sammenheng til tidligere omtalte svarbrev fra fylkeskommunen hvor det
fremgikk at presisering av regelverk ble gjennomført i flere ulike fora i fylkeskommunen.
Revisjonen har ikke blitt forelagt informasjon som kan bekrefte at det i ettertid er gjennomført
møter/kurs som er av kompetansehevende art. Det har imidlertid fremkommet i intervjuer
informasjon om at det er gjennomført ulike aktiviteter i regi av OFA både av informasjon,
men også kompetansehevende art. Det er fra flere hold pekt på at det for enkelte kan være
manglende informasjon omkring slike aktiviteter. Det er også nevnt av flere at de savner
større samlinger som tar for seg viktige forhold som eksempelvis endringer i loven som fant
sted i inneværende år. Andre igjen peker på at det ble gjennomført samling med nettopp den
hensikt å informere om endringer i loven, i regi av OFA. Revisjonen ble i et av intervjuene
gjort oppmerksom på at det oppleves svakheter knyttet til den kommunikasjon OFA har med
virksomhetene omkring aktiviteter. Det pekes spesielt på at informasjon om kurs og samlinger
går på e-post til virksomhetens leder og at dette er sårbart med hensyn til at informasjon ikke
når de som dette kan være relevant for lenger ned i virksomhetene.
I intervju med innkjøpsleder i fylkeskommunen ble det informert om at det fins elektroniske
løsninger for utsendelse av informasjon gjennom kontaktinfo til OFA-nett. Revisjonen stilte
spørsmål om det var rutine for å sende ut informasjon når det foreligger viktig informasjon
med hensyn til inngåelse av nye rammeavtaler eller endringer i eksisterende rammeavtale.
Innkjøpsleder pekte i intervju på at det var virksomhetene sitt ansvar å følge med på OFA-nett
og fange opp endringer eller nye avtaler. Revisjonen ble i to ulike intervjuer gjort kjent med at
det foreligger utfordringer med å få med seg endringer i rammeavtaler, og at det foreligger
risiko med overholdelse av disse. Innkjøpsleder ble i intervju gjort kjent med dette og ser at
det kunne vært sendt mer informasjon ut til tjenestene og virksomhetene.
I intervjuer med både sentraladministrasjon, tjenester og virksomheter har ansattportalen blitt
etablert som tema for informasjon og kommunikasjon. Ansattportalen vil for en såpass
desentralisert organisasjon som fylkeskommunen være en viktig informasjons- og
kommunikasjonsplattform. Flere av de som er intervjuet opplever det som enkelt å finne
relevante rutiner og reglementer og disse nyttes aktivt av flere. Andre revisjonen har
intervjuet opplever det som vanskelig å finne frem til relevant informasjon som omhandler
innkjøp. Revisjonen registrerer at det er etablert en egen fane/snarvei på forsiden av
ansattportalen som gir tilgang direkte til økonomi og innkjøp.
Ved gjennomgang av rutiner og reglementer i ansattportal registrerer revisjonen at det ikke er
gjort endringer knyttet til rutiner som omhandler innkjøp siden 2010, dette til tross for at det i
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2017 kom relativt store endringer i lov om offentlige anskaffelser. Blant annet er det en
forventning om at miljøhensyn som er nytt i loven fra januar 2017, implementeres i gjeldende
rutiner og retningslinjer.

Ledelsesmessig overvåking
Av internkontrollrutinene til fylkeskommunen fremgår det at overvåking dreier seg om
hvordan den interne kontrollen fungerer i organisasjonen. Det pekes blant annet på at nye
medarbeidere, endring i regelverk og nye opplæringsbehov kan påvirke aktualiteten i de
etablerte kontrolltiltak. Det er svært lite som tyder på at fylkeskommunens
sentraladministrasjon har tatt noen grep om å sikre at nye medarbeidere gis tilstrekkelig
kompetanse og at alle som har et behov for kompetanseheving innen innkjøpsområdet ved
endret regelverk er gitt dette. Dette tyder på at ledelsesmessig overvåking i liten grad
gjennomføres. Revisjonen baserer dette på at ingen av de som er blitt intervjuet opplever at
det fra sentralt hold er fokus på å sikre kompetanse blant de som ansettes med fagansvar ute i
virksomheter og tjenester. Videre er det ingen indikasjoner på at fylkeskommunen på en
helhetlig måte følger opp endringer i regelverk gjennom å sikre at alle gis tilstrekkelig
kompetanse og at rutiner og retningslinjer oppdateres i takt med regelendringer.
4.3.3 REVISORS VURDERINGER
En desentralisert innkjøpsorganisasjon danner i tråd med «det gode innkjøp» forventning til
en aktiv sentral kontrollfunksjon. Det er i liten grad indikasjoner på at det gjennomføres
kontroller fra den sentrale innkjøpsfunksjonen i fylkeskommunen. Revisjonen registrerer at
fylkesrådmannen gjennom årsmelding for 2016 retter fokus mot internkontroll på
virksomhetene og har etablert dette som et fast punkt i sine styringsdialoger. En slik
oppmerksomhet omkring den interne kontrollen anses som positivt og den øverste
administrative ledelse gir også et signal om viktigheten av internkontroll i underliggende
virksomheter.
Kompetanse vil ved en desentralisert innkjøpsmyndighet være en risikofaktor som kan
påvirke overholdelse av lover og regler i innkjøpsprosessene. Det er imidlertid et spørsmål om
sannsynlighet og konsekvens knyttet til brudd på lover og regler, samtidig som
internkontrollen baseres på et prinsipp om rimelig sikkerhet for overholdelse av lover og
regler. Revisjonen registrerer at det i liten grad gjennomføres aktiviteter fra
sentraladministrasjonen som har til hensikt å sikre oversikt over kompetanse i tjenestene og
virksomhetene. På tross av at det gjennomføres sporadiske samlinger oppleves det fra
revisjonens side som noe tilfeldig hvem som får invitasjon til slike samlinger. Det er nevnt i
flere intervjuer at rutiner knyttet til utsendelse av informasjon på e-post i varierende grad
treffer de som har behov for informasjonen. En slik svakhet kan med enkle grep utbedres ved
å skaffe oversikt over alle i fylkeskommunen som har en rolle utover anviser knyttet til
innkjøp.
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Revisjonen har i sitt arbeid sett eksempler på svært gode rutiner ved flere virksomheter, både
gjennom dokumentasjon, men også praksis for drøfting av innkjøp i ledergrupper så vel som
kollegium på lavere nivå i organisasjonen. Det gode innkjøp peker på nettverksbygging som
et effektivt og godt virkemiddel for å oppnå erfaringsdeling i en desentralisert
innkjøpsorganisasjon, videre vil slike arenaer være til god nytte for også deling av
dokumentasjon basert på beste praksis.
Fylkeskommunen har på sin ansattportal tilgjengeliggjort rutiner, håndbøker og reglementer.
Det er i enkelte intervjuer blitt pekt på at det er vanskelig å finne aktuelle rutiner knyttet til
innkjøpsområdet. Revisjonen opplever tilgangen på disse som relativt enkel ettersom det på
forsiden av ansattportalen er en direkte link til økonomi og innkjøp. Det at enkelte opplever
dette som vanskelig adresserer allikevel en vesentlig risiko for fylkeskommunen hvis rutiner
ikke er kjent og følges.
Et velfungerende integrert helhetlig system for internkontroll vil etter revisjonens vurdering
komme til stor nytte for å redusere risiko for svikt i fylkeskommunens innkjøpsorganisasjon.
For det første vil en bedre utnyttelse av elektroniske plattformer for informasjon og
kommunikasjon og en oppdatert e-post liste over personer med roller innen innkjøpsområdet,
sikre at informasjon når de som har behov for informasjon. Rettidig og relevant informasjon
til de som har behov for det vil bidra til å redusere risiko for svikt med hensyn til overholdelse
av gjeldende bestemmelser. Revisjonen har eksempelvis gjort konkrete funn som tyder på at
virksomhetene i manglende grad holder seg oppdatert over utløp av rammeavtaler og/eller
bytte av leverandører. For det andre vil risikovurderinger fra sentraladministrasjonen gi et
signal til virksomhetene om at det er forhold som skal gis ekstra oppmerksomhet. For det
tredje vil enkle kontrollaktiviteter fra sentraladministrasjonen virke både forebyggende og
avdekkende opp mot virksomhetene, noe også revisjonen har merket seg ved at enkelte
virksomheter selv har endret sine rutiner i forkant av våre intervjuer, og ved at revisjonens
spørsmålsstillinger har bidratt til at virksomhetene selv har sett forbedringspotensialer innen
innkjøpsområdet.
Hensynet til evalueringer er i liten grad ivaretatt og revisjonen opplever at det er mange gode
rutiner og tanker omkring innkjøpsområdet som i liten grad gis mulighet for å diskutere
mellom virksomhetene og sentraladministrasjonen. Det er eksempelvis ønsker knyttet til
opprettelse av rammeavtaler og behov for mer informasjon. I denne sammenheng presiseres
det at assisterende fylkesrådmann i intervju med revisjonen la vekt på at det kontinuerlig
signaliseres til virksomheter og tjenester at det er viktig at de fremmer sin utfordringer og
problemstillinger til sentraladministrasjonen. Tatt i betraktning av at det også gjennomføres
jevnlige møter på ulike arenaer kan forhold omkring innkjøp muligens adresseres hyppigere
for å stimulere til økt fokus på at tjenestene og virksomhetene i større grad løfter sine
problemstillinger.
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Revisjonen registrerer at fylkeskommunens rutiner for innkjøp ikke er endret etter
lovendringene 1. januar 2017. Det er i denne forbindelse knyttet usikkerhet til i hvilken grad
alle tjenester og virksomheter er kjent med de endringer som inntrådte.
4.3.4. REVISORS KONKLUSJON
Revisjonen har i sitt arbeid sett gode rutiner på innkjøpsområdet, både når det gjelder de
skriftlige rutinene så vel som etablert praksis ved virksomhetene og tjenestene.
I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til
anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. Revisjonen
opplever i flere av intervjuene at det ikke er kjennskap til rutinebeskrivelser og reglementer.
Selv om revisjonen finner dette enkelt på fylkeskommunens hjemmeside, er det et
risikoområde om de ansatte ikke kjenner fylkeskommunens reglementer og rutiner på
innkjøpsområdet.
Fylkeskommunens rutiner for innkjøp ikke er endret etter lovendringene 1. januar 2017.
Revisjonen opplever det som en svakhet at det i liten grad gjennomføres aktiviteter fra
sentraladministrasjonen som har til hensikt å sikre oversikt over kompetanse i tjenestene og
virksomhetene. I en organisasjon hvor enhetene har selvstendig ansvar for innkjøp, må det
være et krav om tilbakerapportering for at dette skal kunne gi betryggende kontroll i
fylkeskommunen.
Revisjonen anser det som en uheldig konsekvens av organiseringen på innkjøpsområdet, at
det ikke følger tilfredsstillende kontroll med ansvaret som er gitt til enhetene. I revisjonens
arbeid kommer dette blant annet frem gjennom intervjuene, hvor det eksempelvis blir påpekt
direkte anskaffelser uten konkurranse, og anskaffelser utenfor rammeavtaler.
Revisjonen har intervjuet ledere og ansatte i fylkeskommunen som har innkjøpsmyndighet.
Disse gir et uttrykk for at de har kompetanse for å gjøre innkjøpsarbeid. Sett i lys av de
resultater revisjonen presenterer fra problemstilling 1 og 2 harmonerer ikke dette med
hovedinntrykket man sitter igjen med. Slik revisjonen ser det har ikke fylkeskommunen i
tilstrekkelig grad sikret at de med innkjøpsmyndighet har kjennskap til gjeldende regelverk,
rutiner og avtaler.
Når det gjelder lovendringene 1. januar 2017, registrerer revisjonen at fylkeskommunens
rutiner for innkjøp ikke er endret. Revisjonen mener at fylkeskommunen bør oppdatere sine
rutiner på området, og sørge for tilstrekkelig implementering av regelendringene.
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5.

REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Revisjonen har under rapportens problemstilling 1 gjennomgått et utplukk av
enkeltanskaffelser fra både drifts- og investeringsregnskapet. For anskaffelser under den
nasjonale terskelverdi gjelder dette 15 anskaffelser fra 2016 og 8 anskaffelser fra 2017.
Gjennomgangen viser at dokumentasjonen knyttet til innkjøpene er mangelfull etter gjeldende
regler. Tilstrekkelig dokumentasjon er sentralt i prinsippet om etterprøvbarhet og dermed også
prinsippet om konkurranse. Revisjonen hadde i 2010 en forvaltningsrevisjon med en
gjennomgang av protokollføring ved innkjøp i Aust-Agder fylkeskommune. Konklusjonen
var da at dette ikke var tilfredsstillende. Undersøkelsen som nå er gjennomført viser at dette
fremdeles er gjeldende ved at revisjonen i flere tilfeller hadde vanskeligheter med å se om
krav til konkurranse var overholdt grunnet manglende dokumentasjon.
Revisjonen vurderer at etterprøvbarhet, likebehandling og dermed konkurranseprinsippet ikke
er fulgt når det i flere tilfeller ikke foreligger dokumentasjon eller i flere tilfeller er vesentlige
mangler ved dokumentasjonen for et innkjøp. Dette er etter revisjonens synspunkt en naturlig
konsekvens av manglende kompetanse og/eller at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller
godt nok kjent.
Revisjonen har også i problemstilling 2 gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra både
drifts- og investeringsregnskapet, men hvor revisjonen har vurdert 12 anskaffelser over den
nasjonale terskelverdi. Det ble her lagt frem dokumentasjon på konkurranse i alle tilfellene.
Revisjonen konkluderer med at de gjennomgåtte anskaffelsene er kunngjort i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser.
I tilnærmingen til problemstilling 3 har revisjonen gjennomgått fylkeskommunens rutiner og
systemer som er tilknyttet overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Revisjonen har
sett på innholdet i rutiner for senere å sette dette i sammenheng med praksis, gjennom
intervjuer med ansatte som har en rolle knyttet til innkjøp i fylkeskommunens tjenester og
virksomheter.
Gjennom intervjuer er det avdekket ulike risikoområder på grunnlag av uttalelser, etablerte
rutiner og manglende kompetanse ved tjenestene og virksomhetene. Et gjennomgående
inntrykk er at tjenestene og virksomhetene utfra gitte forutsetninger danner seg et system for
rutiner og praksis innen innkjøpsområdet, men at det i flere tilfeller er basert på noe
mangelfull kompetanse og forståelse for gjeldende regelverk. Sett i sammenheng med de funn
som er gjort i rapportens problemstilling 1 er det en naturlig sammenheng med de funn som er
gjort i rapportens problemstilling 3. I tillegg er det forhold som samlet sett gir indikasjoner på
at grunnleggende forutsetninger for tilfredsstillende internkontroll slik som en aktiv sentral
kontrollfunksjon og krav til tilbakerapportering innen internkontrollområdet til dels er
fraværende og således utgjør en risiko knyttet til overholdelse av lover og regler.
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I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til
anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette.

Revisjonen har følgende anbefalinger:

5.1



Revisjonen anbefaler at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger
sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med
spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange
mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig risiko for brudd på prinsippet om
konkurranse



Revisjonen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune viderefører sitt arbeid med
internkontroll og gjennom dette arbeidet også retter fokus mot de risikoer som
eksisterer innenfor innkjøpsområdet, samt etablerer rapporteringsrutiner som sikrer at
det legges til rette for at tjenester og virksomheter kan løfte identifiserte risikoer på en
effektiv måte

RÅDMANNENS KOMMENTAR

FORVALTNINGSREVISJON INNKJØP – HØRINGSUTTALELSE
FYLKESRÅDMANNEN
Fylkesrådmannen har følgene kommentar til forvaltningsrevisjonen av innkjøp i
fylkeskommunen.
Når det gjelder problemstilling 1, «I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune
lov om offentlige anskaffelser når det gjelder konkurranse ved kjøp under nasjonal
terskelverdi» konkluderer revisjonsrapporten med at det er avdekket brudd på lov og forskrift
da eksisterende dokumentasjon ikke underbygger unntak for krav til konkurranse, og at
konkurranseprinsippet således i stor grad ikke overholdes. Manglende dokumentasjon er en
konsekvens av at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller ikke godt nok kjent.
Hovedgrepet som fylkeskommunen gjør for blant annet å sikre at lov og forskrift overholdes
er å etablere et sett av rammekontrakter. Dette gjøres i regi av OFA, og vil som hovedregel
omfatte flere kommunale virksomheter på Agder. Dette gjør at fylkeskommunens
virksomheter kan avrope på disse rammekontraktene, og således gjøre anskaffelser i henhold
til lov og forskrift. Porteføljen av rammekontrakter tilgjengelig for fylkeskommunen er under
stadig utvikling. Det kan i den forbindelse nevnes at det nå er tilgjengelig rammekontrakt på
reisebyråtjenester samt hotellovernatting og rammekontrakt på konferanser er utlyst.
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Fylkesrådmannen ser at det er et forbedringspotensiale når det gjelder dokumentasjon og
spesielt protokollføring i forbindelse med kjøp under nasjonal terskelverdi.
Når det gjelder problemstilling 2, «I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune
kravene til kunngjøring ved anskaffelse over nasjonal- og EØS-terskelverdi» konkluderer
revisjonsrapporten med at de utplukkede anskaffelser er gjort i henhold til gjeldende
regelverk.
Lov og forskrift for offentlige anskaffelser er krevende å følge for anskaffelser over nasjonalog EØS-terskelverdi, og det er relativt få miljøer i fylkeskommunen som gjennomfører slike
anskaffelser. Det er i første rekke Innkjøpsseksjonen og Bygge- og eiendomstjenesten som
gjennomfører disse. Videre gjennomfører Sam Eyde videregående skole anskaffelser til
anleggslinjen og tannhelsetjenesten inngår leieavtaler for tannklinikker. I tillegg vil eksterne
miljøer som IKT Agder, AKT og Statens vegvesen gjennomføre anskaffelser på vegne av
fylkeskommunen.
Oppfølging av de miljøene som gjør denne type anskaffelser vil måtte avvike fra oppfølging
av anskaffelse under terskelverdiene, da det kreves en betydelig innkjøpskompetanser for å
kunne gjennomføre slike anskaffelser. Og disse miljøene vil således ha en betydelig
innkjøpskompetanse for å kunne påta seg denne oppgaven.
Fylkesrådmannen konstaterer at samtlige utplukkede anskaffelser er gjennomført i henhold til
gjeldende regelverk.
Når det gjelder problemstilling 3, «Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som
sikrer at kravene til offentlige innkjøp følges.» konkluderer revisjonsrapporten med at det er
mangler på flere felt.
Revisjonen ser det slik at fylkeskommunen ikke har sikret at de med innkjøpsmyndighet har
kjennskap til gjeldende regelverk, rutiner og avtaler. Dette sett i lys av resultater revisjonen
presenterer fra problemstilling 1 og 2. Resultatene fra revisjonen av problemstilling 2 viser at
det for anskaffelser over nasjonal og EØS-terskelverdi ikke er noen avvik. Det skulle tilsi at
de miljøene som gjør denne type anskaffelser har den nødvendige kompetanse. Når det
gjelder resultatene fra revisjonen av problemstilling 1 viser det at det er forbedringspunkter
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Fylkesrådmannen ser at eksisterende arenaer som
fylkeskommunens ledergruppe, utvidet ledergruppe, rektorkollegiet og forum for
administrasjonsledere kan brukes mer aktivt til å heve bevisstgjøringen for denne type
anskaffelser i fylkeskommunens virksomheter. Det kan i den forbindelse nevnes at
innkjøpsleder informerte om innkjøpsrutiner på forum for administrasjonsledere i uke 9 2018.
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Revisjonen fremholder det som en svakhet at sentraladministrasjonen ikke har en aktiv sentral
kontrollfunksjon og krav til tilbakemelding. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at en
tydeliggjøring av ledelsesansvaret desentralt i organisasjonen bør kommuniseres tydelig. Og
at nødvendig informasjon er tilgjengelig, og det vil påligge virksomhetene å søke informasjon
etter behov. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at ytterligere rapporteringskrav til
virksomhetene ikke er hensiktsmessig.
Revisjonens anbefalinger.
Fylkesrådmannen slutter seg til revisjonens anbefaling vedrørende sikring av kompetanse i
forbindelse med dokumentasjon av mindre innkjøp. Omfanget av slike enkeltanskaffelser
begrenses imidlertid i størrelse av at de fleste mindre innkjøp gjøres gjennom bruk av
rammekontrakt og ved større anskaffelser, på investeringsbudsjettet.
Fylkesrådmannen vil aktivt bruke eksisterende arenaer som fylkeskommunens ledergruppe,
utvidet ledergruppe, rektorkollegiet og forum for administrasjonsledere for å kommunisere og
tydeliggjøre det ledelsesansvar den enkelte virksomhet har for å gjennomføre innkjøp i
henholdt til gjeldende regelverk.
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