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Sammendrag og forslag til tiltak

I Asker kommune utgjorde kjøp av varer og tjenester om lag 1,2 mrd. kroner i 2015. Offentlige innkjøp er regulert gjennom anskaffelsesregelverket, og skal gi mer effektiv ressursutnyttelse og bedre
og rimeligere tjenester i offentlig sektor. Gode offentlige anskaffelser skal bidra til at kommuner
kan levere de tjenestene den er pålagt på en effektiv måte.
Basert på en foranalyse vedtok kontrollutvalget at revisjonen skulle undersøke følgende problemstillinger:
1. Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte?
2. Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med avtalebestemmelsene?
3. Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?
4. Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse i investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?
5. Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i
tråd med anskaffelsesregelverket?
6. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Brannvesen IKS foretatt i tråd
med anskaffelsesregelverket?
7. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Vannverk IKS foretatt i tråd
med anskaffelsesregelverket?
Kommunen har etter vår vurdering en hensiktsmessig organisering av anskaffelsesfunksjonen. I kontrollen av kommunens avrop på rammeavtaler har vi observert tilfeller der slike avtaler ikke følges.
Enkeltstående kjøp i kommunen, både enkeltstående anskaffelser som er omfattet av kunngjøringsplikten, og anskaffelser som gjennomføres etter forskriftens del 1, er i all hovedsak gjennomført i
tråd med anskaffelsesreglene. Vi har kontrollert anskaffelser i to utvalgte investeringsprosjekter.
Kontrollene viste at gjennomføringsprosessen i anskaffelsene i all hovedsak oppfyller regelverkets
krav, men at det forekommer enkelte brudd på regelverket i flere av anskaffelsene.
Gjennomføringen av prosessen i forbindelse med anskaffelse av forvaltnings- og forretningsførselsavtalen i Asker Eiendomsforvaltning AS er i tråd med regelverket for konkurranseformen som er benyttet. Anskaffelsen er imidlertid gjennomført med en prosedyre som det ikke er dokumentert at
det var anledning til å benytte. Anskaffelsen ble gjennomført på vegne av selskapet av en ekstern
innkjøpsrådgiver. Gjennomgangen av utvalgte anskaffelser i Asker og Bærum Brannvesen IKS viser at
det i mindre anskaffelser er foretatt kjøp direkte fra leverandører uten at lovens grunnleggende
krav er fulgt. Videre er det ett tilfelle der kontrakt er inngått utenfor vedståelsesfrist. Anskaffelsen
av skisseprosjektet og pilotanlegget i regi av Asker og Bærum Vannverk IKS er foretatt i tråd med
anskaffelsesregelverket.
Revisjonens forslag til tiltak
Revisjonen avdekker flere enkeltstående feil og mangler ved anskaffelser, både i kommunens og selskapenes regi. Det er vanskelig å foreslå systemmessige endringer da anskaffelser gjøres desentralt,
men vi foreslår følgende tiltak:
1. Asker kommune vurderer behovet for, og omfanget av, opplæring/oppfrisking av anskaffelsesfaglig kompetanse.
2. Innkjøpsrutinene bør presisere og eksemplifisere viktigheten av at anskaffelsesprosessen dokumenteres (mottatte kvalifikasjonskrav, gjennomførte tildelingsvurderinger, anskaffelsesprotokoller, meddelelser mv.).
3. Kommunens eierrepresentanter i selskapene blir orientert om resultatet av revisjonen, og
følger opp overfor selskapene i sin eierstyring med selskapene.
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Innledning

2.1.

Formål og problemstillinger

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Anskaffelser er en vesentlig utgift i kommunesektoren. I Asker kommune utgjorde kjøp av varer og
tjenester som erstatter eller inngår i kommunal tjenesteproduksjon om lag 1,2 mrd. kroner i 2015 1.
Offentlige innkjøp er regulert gjennom anskaffelsesregelverket 2, en regulering som er begrunnet
med et ønske om mer effektiv ressursutnyttelse, og bedre og rimeligere tjenester i offentlig sektor.
I dette ligger det en tanke om at gode offentlige anskaffelser bidrar til at kommuner kan levere de
tjenestene de er pålagt på en effektiv måte. Videre har offentlig sektor stor makt i markedet. Dette
er særlig tilfellet i kommunal sektor der kommuner er en viktig kunde for store og mindre selskaper.
Det er derfor viktig at offentlige innkjøp gjennomføres på en måte som skaper tillit til en god ressursutnyttelse, og bidrar til et velfungerende marked på tvers av sektorer og bransjer. Som innkjøper har også kommuner et samfunnsansvar knyttet til innkjøp, herunder gjennom påvirkning på leverandørers praksis knyttet til miljø og lønns- og arbeidsforhold.
Uriktig innkjøpspraksis kan medføre et erstatningsansvar med tilhørende økonomiske konsekvenser.
Det er derfor viktig at kommuner etterlever anskaffelsesregelverket. Dette sikres gjennom systemer, rutiner og god praksis, men stiller også krav til kompetanse.
Kontrollutvalget i Asker kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av
anskaffelser i kommunen, og i hel- og deleide selskaper. Kontrollutvalget vedtok i sak 52/16 at det
skulle gjøres en bred foranalyse på anskaffelsesområdet, som skulle danne grunnlag for problemstillinger og prioriteringer for gjennomføringen av selve forvaltningsrevisjonen. Foranalysen belyste organisering og omfang av anskaffelser i følgende virksomheter:
-

Asker kommune
Asker og Bærum vannverk IKS
Asker og Bærum brannvesen IKS
Asker eiendomsforvaltning AS, herunder Torstadtunet AS

Foranalysen ble presentert i kontrollutvalgsmøtet 17. oktober 2016 og følgende problemstillinger
ble vedtatt for forvaltningsrevisjonen:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problemstillinger
Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte?
Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med avtalebestemmelsene?
Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?
Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse i investeringsprosjektene
Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?
Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i
tråd med anskaffelsesregelverket?
Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Brannvesen IKS foretatt i
tråd med anskaffelsesregelverket?
Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Vannverk IKS foretatt i
tråd med anskaffelsesregelverket

Tabell 1 Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen (Kilde: Kontrollutvalget i Asker kommune)

1

Tall fra KOSTRA

2

Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser
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Metode og revisjonskriterier

En redegjørelse for vår metode og avgrensningene i forvaltningsrevisjonen fremgår av vedlegg 1.
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er relevante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterienes funksjon er å gi det normative
grunnlaget for analyse av avvik og svakheter. De relevante revisjonskriteriene for denne revisjonen
er knyttet til de ulike problemstillingene og fremgår under det enkelte kapittel.
Dette er i all hovedsak en etterlevelsesrevisjon der like vurderinger gjøres for de ulike problemstillingene. Den normative standarden for anskaffelsesrevisjoner er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, FADs veiledning til reglene og håndhevingen av disse, samt KOFAs avgjørelser i konkrete
saker.
Revisjonskriteriene kan oppsummeres i de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven. Disse danner
grunnlaget for de detaljerte prosedyrereglene i forskriften og for hvordan tolkninger skal gjøres. De
grunnleggende kravene er:
-

God forretningsskikk og høy forretningsetisk standard.
Ingen forskjellsbehandling eller diskriminering av leverandører.
At en anskaffelse så langt som mulig skal være basert på konkurranse.
At hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.

Problemstilling 1 skiller seg fra de øvrige problemstillingene ved at denne bærer preg av systemrettet revisjon snarere enn etterlevelse. Vi har derfor beskrevet revisjonskriteriene spesifikt for denne
problemstillingen under kapittel 3. For de øvrige problemstillingene er de nevnte revisjonskriteriene
felles. Vi presiserer at anskaffelsene er gjennomført på tidspunkt der tidligere lov og forskrift om
offentlige anskaffelser var gjeldende.

3.

Organisering av anskaffelsesfunksjonen

Problemstilling 1: Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig
måte?
3.1.

Revisjonskriterier

Det er ikke en felles beste praksis for hvordan innkjøpsarbeidet i offentlig sektor skal og bør organiseres. Et av de viktigste spørsmålene er hvorvidt innkjøpsaktivitetene skal gjennomføres sentralt
eller desentralt3. Anskaffelsesprosessens ulike faser krever involvering fra ulike miljøer for å sikre at
kommunen gjennomfører sine innkjøp på best mulig måte.
Det er utfordringer ved både en desentralisert og sentralisert innkjøpsfunksjon. Utfordringen i en
desentralisert innkjøpsfunksjon er ofte lavere innkjøpsfaglig kompetanse med tilhørende risiko for å
ikke etterleve anskaffelsesregelverket. En sterkt sentralisert innkjøpsfunksjon er utfordrende grunnet mindre involvering av brukerne i prosessen med dertil lavere avtalelojalitet 4.
Det hevdes at organisering må vurderes ut fra summen av elementene under:
-

Struktur
Oppgavefordeling, roller og ansvar

3

FAD: 2009. St.meld. nr 36 (2008-2009): Det gode innkjøp.

4

Ibid
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Kompetanse
Beslutningsprosesser
Faktabeskrivelse

3.2.1. Struktur
Asker kommune er organisert i en to-nivåmodell med to formelle fullmaktsnivåer; rådmann og virksomhetsleder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine virksomheter innen rammene av delegeringen fra rådmannen i det administrative delegeringsreglementet.
Anskaffelser er kommunens sentrale innkjøpsavdeling med syv ansatte og er en del av økonomiavdelingen under tjenesteområde 01. I henhold til anskaffelsesstrategien er hovedprinsippet at operative
innkjøp i kommunen er desentralisert til budsjettansvarlig. Det overordnede innkjøpsfaglige ansvaret for anskaffelsesfunksjonen er sentralisert til Anskaffelser. Anskaffelser er ansvarlig for å utarbeide, etablere og overvåke rutiner og systemer som ivaretar kommunens vedtatte innkjøpspolicy
og fullmaktssystem på en hensiktsmessig måte.
Det operative innkjøpsarbeidet er strukturert med tre funksjoner: sentral anskaffelsesrådgiver, prosjektleder og innkjøper. Førstnevnte er ansatt i Anskaffelser og arbeider med anskaffelser på heltid.
Prosjektledere er hovedsakelig ansatt innen eiendomssektoren og kommunalteknisk sektor. Rollen
som innkjøper bekles av ansatte i de ulike virksomhetene. Det er 165 innkjøpere i kommunen.
Investeringer i eiendomssektoren utgjør majoriteten av investeringsbudsjettet i kommunen. Eiendom har kompetanse på offentlige anskaffelser i egen organisasjon gjennom juridisk kompetanse i
stab og gjennom prosjektlederstillingen i Prosjekt og utbygging, og Anskaffelser bistår også Eiendom
ved behov.
Utover egen kompetanse og kapasitet har kommunen etablert en rammeavtale med Advokatfirmaet
Hjort.
Det er definert seks likestilte prinsipper for virksomhetsstyring i Asker kommune, hvorav etterlevelse av lover og regler er ett. De ulike elementene i virksomhetsstyringen er beskrevet i Felles ledelsessystem som består av rutinebeskrivelser og dokumenter som skal oppdateres løpende. Felles
ledelsessystem er sertifisert i henhold til ISO-standardene for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø
(14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er standarden for Samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard.
3.2.2. Oppgavefordeling, roller og ansvar
Ifølge kommunens delegeringsreglement del 3 er formannskapet gitt myndighet til å inngå enkeltkontrakter som overstiger 10 mill. inkl. mva. og kontrakter som kan medføre at kommunen bindes
utover det enkelte budsjettår. Det fremgår videre at formannskapet kvartalsvis skal holdes orientert
om inngåtte kontrakter med en verdi som overstiger 5 mill. inkl. mva. Av samme reglement fremgår
det at kjøp av varer og tjenester skal skje i samsvar med reglene for offentlige anskaffelser, og at
rådmannen pålegges å utarbeide eget reglement for anvisning og attestasjon. Vi har gjennomgått
sakslistene for formannskapsmøtene i 2016. Av sakslistene fremgår det ikke orienteringer om inngåtte kontrakter.
Kommunen har vedtatt eget attestasjons- og anvisningsreglement. Reglementet tilsier at alle krav
til kommunen skal attesteres, da oftest av bestiller. Fullmakten til å anvise faktura følger budsjettansvar. Det er virksomhetsleder som har budsjett- og resultatansvar for sin virksomhet. Av reglementet for attestasjon og anvisning følger det at «den som har anvisningsfullmakt skal påse at det
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finnes betryggende rutiner/internkontroll for bestilling og attestasjon, samt påse at det er budsjettmessig dekning for anvisningen innen vedkommende ansvarsområde».
Kommunen praktiserer lederavtaler som inngås mellom rådmannen og virksomhetsledere hvert år.
Det gjennomføres halvårlige samtaler (skal ifølge lederavtalen gjennomføres i august/september)
for å gjennomgå status på lederavtalen. Av avtalen fremgår det at virksomhetsleder har ansvar for å
sikre enhetens drift når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold
og for å ha betryggende kontroll med virksomheten, jf. kommuneloven § 23. Videre fremgår det at
virksomhetsleder skal følge bl.a. kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi.
Ifølge anskaffelsesstrategien skal det totale anskaffelsesbehovet i størst mulig utstrekning samordnes for å styrke markedsmakten og derigjennom kunne oppnå gunstige vilkår. Det følger videre at
ansvaret for å organisere innkjøp i kommunen tillegges Anskaffelser, som gjennom rutiner og strategier skal gi nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av innkjøp.
Alle rammeavtaler (avropsavtaler), og større kontrakter skal inngås med bistand av Anskaffelser 5.
For mindre anskaffelser er avdelingen rådgivende for virksomhetene. Av innkjøpsrutinen på intranettet fremgår det at innkjøpsprosesser over nasjonal terskelverdi bør kvalitetssikres av Anskaffelser, mens avdelingen skal være involvert i innkjøpsprosesser over EØS-terskelverdi.
3.2.3. Kompetanse
Anskaffelsesfunksjonen er delt mellom tre roller. Sentrale anskaffelsesrådgivere er ansatt i Anskaffelser og arbeider med offentlige anskaffelser på heltid. Avdelingens ansatte beskrives som erfarne
ressurser. Rollen som prosjektleder bekles av medarbeidere, hovedsakelig innen eiendoms- og kommunalteknisk sektor, som forestår bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektledere har fagkunnskap og
kunnskap om anskaffelsesregelverket. Anskaffelseskompetansen beskrives som erfaringsbasert. Prosjektleder har fullmakt til å utlyse og gjennomføre større enkeltanskaffelser, samt anskaffe rammeavtaler for egen sektor. Av kommunens prosess for kompetanseledelse 6 fremgår det at det skal gjennomføres årlige kompetansekartlegginger som skal danne grunnlag for kompetanseutvikling hos den
enkelte medarbeider. Vi har sett eksempler på slike kartlegginger på eiendomsområdet der anskaffelsesregelverket fremgår spesifikt.
Det er 165 ansatte i kommunen med rollen som innkjøper. For å få rollen som innkjøper, er det påkrevd med internkurs i e-handel, kontering/mva. samt enklere anskaffelsesteori. Opplæringen ivaretas gjennom jevnlige og obligatoriske innføringskurs og oppdateringskurs som holdes av avdelingene Regnskap og Anskaffelser. Det er innkjøpere som foretar innkjøp/avrop på rammeavtaler og forestår enkelte mindre anskaffelser på vegne av virksomhetene.
Kommunen har anskaffelsesfaglig kompetanse tilgjengelig i stabs- og støttemiljøer på tjenesteområdene, eksempelvis i Eiendom. Disse funksjonene er ment som støtte til bestiller, og ikke minst til
prosjektleder, i anskaffelsesfaglige spørsmål. I tillegg til de nevnte funksjonene har kommunen rammeavtale med et advokatfirma, som nevnt, med spesialistkompetanse ved behov.
3.2.4. Beslutningsprosesser
Kommunens prosedyrer og prosessbeskrivelser er samlet i felles ledelsessystem. Det er utarbeidet
ledelsesprosesser for enkeltstående kjøp (over og under nasjonal terskelverdi), inngåelse av rammeavtaler og kjøp via rammeavtaler. Prosessene beskriver hvilke dokumenter som skal produseres og
viser til relevante vedlegg og maler. Prosedyren «Konkurranseutsetting av tjenester» (2. juli 2014)

5

Asker kommunes «Innkjøpsrutiner»

6

Prosess 5.10.2
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er kommunens fellesprosedyre. Denne refererer til lov, forskrift og kommunens styrende dokumenter.
Kommunens egne innkjøpsmaler (ligger tilgjengelig via avtaleportalen) skal benyttes for å redusere
risiko, samt ivareta at Asker kommunes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.
Prosjekt og utbygging har egen anskaffelsesprosess (sist oppdatert 21. september 2016). Prosessen
refererer til relevante lover og forskrifter, men i mindre grad til kommunens styrende dokumenter.
Oversikten over vedlegg og maler er betydelig mer omfattende enn den generelle prosessen.
Samordning av leverandører og standardisering av produktsortimentet er sterke virkemiddel for å
redusere innkjøpskostnader, øke servicenivået og forenkle administrasjonen ved innkjøp. Isolert
sett vil samordning av innkjøp øke Asker kommunes innkjøpsstyrke og muliggjøre forenkling av administrative oppgaver og automatisering i innkjøpsprosesser. For å gjøre dette mest mulig hensiktsmessig, skal det derfor alltid søkes å samarbeide om innkjøp på tvers av enhetene. Anskaffelser har
ansvar for å informere om forestående innkjøp som kan samordnes. I tillegg skal interkommunalt
innkjøpssamarbeid utnyttes der dette er hensiktsmessig.
3.3.

Vår vurdering er at kommunen har en hensiktsmessig organisering av anskaffelsesfunksjonen

Problemstilling 1: Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte?

Vurdering

Strukturene i kommunen oppfattes som hensiktsmessig innrettet.
Asker kommune har en desentralisert struktur, blant annet for å gjennomføre selve
anskaffelsene. Dette stiller krav til kompetanse i virksomhetene som har dette ansvaret. Det er etter vår vurdering nødvendig med et sentralt innkjøpsmiljø som har
ansvar for retningslinjer og rutinebeskrivelser, og at det er opp til virksomhetslederne å etterleve de krav de er underlagt i kraft av sitt lederansvar.

Grønn

Tredelingen i innkjøpsarbeidet virker fornuftig, men vi oppfatter at prosjektlederrollen er veldig spesifikk for Eiendom, og vi oppfatter denne som relativt autonom.
Av den dokumentasjonen vi har mottatt, stilles det formelle opplæringskrav til bestillerrollen. Blant annet gjennomføres det jevnlig opplærings- og oppfriskningskurs. Kursene omhandler enket anskaffelsesteori, kurs i e-handel og kontering. Vi er
av den oppfatning at prosjektlederrollen er mer erfaringsbasert og kan ikke se at
det stilles like formelle krav til denne rollen. Det er vår vurdering at tilgangen på
juridisk kompetanse i stabsmiljø balanserer behovet for anskaffelsesfaglig kompetanse, og at det er etablert rammeavtale på ekstern juridisk bistand.
Ved siden av de rent organisatoriske strukturene er Felles ledelsessystem etter vår
oppfatning et godt utbygget system med oppdaterte rutinebeskrivelser og prosedyrer. Systemet oppfattes som lett tilgjengelig og oversiktlig.
Ansvaret for anskaffelser er tydelig plassert, og det er etablert miljøer som bistår ved behov.
Det er vår vurdering at delegeringsreglementet med tilhørende reglement for attestasjon og anvisning definerer hvem som ansvaret for å gjennomføre anskaffelser i
kommunen på en tydelig måte. Det er nødvendig for en god virksomhetsstyring at
anvisningsmyndighet følger budsjettansvaret slik det er tildelt virksomhetsleder.
Lederavtalen er utformet på en måte som forplikter virksomhetslederne, også på

Side 8 av 39

Grønn

Asker kommune

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Problemstilling 1: Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte?

Vurdering

etterlevelse av anskaffelsesregelverket og kommunens anskaffelsesstrategi. Videre
er det positivt at lederavtalen fornyes årlig og gjennomgås etter halvgått år.
Den sentrale anskaffelsesfunksjonen har etter vår oppfatning en rolle som tilrettelegger og er et kompetansemiljø for bistand. Det er positivt at det er dette sentrale
kompetansemiljøet som inngår rammeavtaler og forestår større enkeltinnkjøp, muligens med unntak for eiendomsområdet og kommunalteknisk sektor. Det er etter
vår vurdering positivt at det stilles krav til at funksjonen Anskaffelser bør kvalitetssikre anskaffelser over nasjonal terskelverdi, og at avdelingen skal være involvert
over EØS-terskelverdi. Dette støtter etter vår oppfatning et forholdsmessighetsprinsipp i kommunen.
Selv om kommunen har sentrale kompetansemiljøer, er det ingen tvil om at det er
virksomhetsleder som har ansvaret for at anskaffelser gjennomføres etter gjeldende regler og retningslinjer. Det er etter vår oppfatning positivt å ansvarliggjøre
lederne også på anskaffelsesområdet.
Kompetanseutvikling er definert som et lederansvar, og kommunen har tilgang
til anskaffelsesfaglig kompetanse fra ulike miljøer og gjennom ulike roller.
Rolledelingen mellom sentrale anskaffelsesrådgivere og prosjektledere i kommunen
er delvis organisatorisk betinget. Bestillerrollen går på tvers i kommunens virksomheter. Anskaffelsesområdet er organisert etter generalistprinsippet som innebærer
at man kobler innkjøpsfaglig kompetanse med kompetanse om det enkelte (virksomhets)område, og at rådgivere, prosjektledere og bestillere fokuserer på sin del
av organisasjonen. Fordelene med en slik organisering er at rådgiverne blir gode på
å håndtere de ulike delene av organisasjonen og opparbeider seg en god forståelse
for deres behov. Motstykket til generalistorganisering, kategoriorganisering, betyr
at organisasjonen forsøker å speile segmenteringen i leverandørmarkedet og
matche leverandørmarkedenes verdikjede for å sikre best mulig utnyttelse av egne
ressurser. Det er vår vurdering at kategoriorganisering er lite forenlig med det desentraliserte budsjettansvaret og ansvaret for inngåelse av kontrakter som Asker
kommune er organisert med.
Vi mener at strukturene som er etablert (kompetansekartlegging som ledd i kompetanseledelse), er godt egnet for å sikre at ansatte besitter riktig kompetanse for sin
rolle og sine oppgaver. Prosesser og retningslinjer har ingen verdi i seg selv dersom
de ikke følges. Som nevnt ovenfor har ikke denne problemstillingen et etterlevelsesformål. Det at kommunen gjennomfører jevnlig vurdering av kompetansebehovet
knyttet til anskaffelser for prosjektlederne, er positivt. Videre ser vi at bestillerrollen har et tydelig definert opplegg for kursing og krav til oppfriskning. Dette er også
positivt da rollen bekles av forholdsvis mange ansatte.
Anskaffelsesfaglig kompetanse i egne stabs-/støttemiljø på de ulike tjenesteområdene er bare positivt. Man kunne sett for seg en sentralisering av slike ressurser,
men av erfaring vil vi ikke anbefale dette. Slik juridisk kompetanse er ikke kun avgrenset til offentlige anskaffelser, og enkelte virksomhetsområder krever spisset juridisk kompetanse dersom den skal gi maksimal verdi for linjen. Rammeavtale for

Side 9 av 39

Grønn

Asker kommune

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Problemstilling 1: Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte?

Vurdering

juridisk bistand i krevende spørsmål er også positivt for å sikre kommunen rask tilgang på nødvendig anskaffelsesfaglig kompetanse.
Kommunen har utarbeidet gode prosesser for anskaffelser og samlet disse i
«Felles ledelsessystem».
Kommunen har utarbeidet tilstrekkelig detaljerte prosesser for ulike typer anskaffelser, og disse er samlet og strukturert på en hensiktsmessig måte i «Felles ledelsessystem». Vi mener at flytkart og beskrivelse av hvilke dokumenter som skal produseres, gir tydelig beskrivelse av hva som skal inngå i et innkjøp. Det er videre positivt at det linkes direkte til maler og relevante dokumenter som prosessene er
forankret i.

Grønn

Vårt inntrykk er at anskaffelser initieres fra virksomhetene, og at den sentrale anskaffelsesfunksjonen bistår disse. Dersom den sentrale funksjonen kobles på tidlig
nok, vil det også være muligheter for å samordne innkjøp. Dersom virksomhetene
ikke etterlever kravene til å søke bistand fra Anskaffelser, kan sistnevnte heller
ikke ivareta sitt ansvar for å samordne innkjøp og derigjennom kunne redusere innkjøpskostnader, øke servicenivået og forenkle administrasjonen rundt innkjøp. Det
er imidlertid usikkert hvor stort potensial som ligger i samordning av innkjøp utover
de felles rammeavtalene, som uansett forestås av Anskaffelser.
3.4.

Konklusjon

Asker kommune har hensiktsmessig struktur, tilgang på kompetanse, definerte prosesser, og en avklart rolle- og ansvarsdeling som i sum gir en gjennomarbeidet og velfungerende organisering av anskaffelsesfunksjonen.

4.

Anskaffelser via rammeavtaler i Asker kommune

Problemstilling 2: Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med
avtalebestemmelsene?
4.1.

Faktabeskrivelse

Kommunen har samlet rammeavtalene i Contiki ECM. Bruken av rammeavtaler forenkler og reduserer ressursbruken ved kjøp av varer og tjenester fordi kommunen ikke behøver å gjennomføre en
fullstendig anskaffelsesprosedyre hver gang lignende varer eller tjenester skal anskaffes. En rammeavtale er ikke en gjensidig bebyrdende avtale. Dette medfører at kommunen ikke forplikter seg til å
bruke avtalen. Det ligger imidlertid en lojalitetsforpliktelse om at kommunen bruker avtalen for
kjøp av varer og tjenester som omfattes. Det viktigste er etter vår oppfatning at avtalen, og dennes
tildelingsmekanismer, benyttes. Vi har kontrollert i hvilken grad rammeavtalenes avropsmekanismer
er lagt til grunn for tildeling av oppdrag. Kommunens leverandører er lagt inn i Agresso og er kategorisert. Én av kategoriene er «Rammeavtaler» og Anskaffelser skal kvalitetssikre at kommunens
rammeavtaleleverandører er kategorisert riktig i Agresso7. Av mottatt oversikt er det 76 leverandører i kategorien «Rammeavtale» i Agresso.

7
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I vårt utvalget av anskaffelser har det vist seg at anskaffelser via rammeavtale har vært relativt begrenset. Vi har søkt å dekke ulike typer avrop, og har kontrollert følgende:
Nr.
1
2
3

Hva som er anskaffet
Kjøp av sykepleiervikar
Renholdssoner
Prosjektledelse og mulig byggeledelse

Valgt leverandør
Manpower AS
Renholdssoner AS
HR-Prosjekt AS

Tabell 2 Kontrollerte anskaffelser via rammeavtaler

Kommunen har ikke kunnet framlegge bestillingen av sykepleiervikar, og vi har dermed ikke hatt
mulighet til å vurdere bestillingens beskrivelse av anskaffelsen. Kommunen hadde tre parallelle
rammeavtaler på bemanningstjenester innen helse, herunder valgte firma (Manpower). De to andre
firmaene svarte positivt på utløsning av opsjon i 2014, men valgte firma ville ikke forlenge rammeavtalen. Vikartjenestene ble levert høsten 2015. Valgte firma inngikk ny rammeavtale på bemanningstjenester sommeren 2015, men da innen områdene skole/barnehage/SFO, administrativt- og
servicepersonell og IT personell.
Anskaffelsen av renholdssoner til Åby barnehage er avropt på avtale med kun én leverandør. Henvendelsen til leverandøren beskriver hva som skal anskaffes, herunder mengde/størrelse og type
produkt som er ønsket. Rammeavtalen dekker produktet som anskaffes.
Anskaffelsen av prosjektledelse er gjennomført som minikonkurranse mellom de tre leverandørene
på kommunens rammeavtale for prosjektledelse for byggeprosjekt. Tilbudsinvitasjonen til leverandørene spesifiserer hva som skal anskaffes, fremdrift i oppdraget, hvordan konkurransen skal gjennomføres, frister og er sendt alle de tre leverandørene samtidig. Tildelingskriteriene fremgår også
av invitasjonen og er lagt til grunn for valg av leverandør. Ifølge konkurransegrunnlaget, som ligger
til grunn for selve rammeavtalen med de tre selskapene, skal tildelinger av oppdrag gjennomføres
som avrop etter fossefallprinsippet. Dette innebærer at beste leverandør skal spørres først. Valgte
leverandør er rangert som leverandør nummer 1 i rammeavtalen. Rammeavtalen åpner for at kommunen, for oppdrag som overstiger 1 mill., eller der det er behov for særskilt kompetanse, har rett
til å gjennomføre åpen konkurranse utenom rammeavtalen. Ifølge korrespondanse mellom kommunen og leverandør på rammeavtalen er denne datert fire dager etter kontraktssignering og viser til
diskusjoner i et avklaringsmøte der avropsmekanismen er redegjort for. Oppsummeringen av diskusjonene omtaler ikke minikonkurranse som avropsmekanisme.
4.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7.
4.3.

Vår vurdering er at det er tilfeller der rammeavtaler ikke følges og der tildelingsmekanismene ikke er lagt til grunn for tildeling av oppdrag

Problemstilling 2: Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med avtalebestemmelsene?

Vurdering

Kjøp av vikartjenester er etter vår vurdering ikke anskaffet korrekt. Kjøpene er
gjort hos en leverandør som på tidspunktet for kjøpet ikke hadde avtale med kommunen om levering av denne typen tjenester. Dette innebærer at kommunen i realiteten ikke har fulgt anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav, herunder krav
til konkurranse. Det burde etter vårt syn vært gjort avrop hos en av de to gjenværende leverandørene på den aktive rammeavtalen. Kommunen har i høringsrunden
redegjort for at bestillingen har en viss sammenheng med et kjøp som ble foretatt

Rød
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Problemstilling 2: Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med avtalebestemmelsene?

Vurdering

høsten 2014. Vi tar denne informasjonen til etterretning, men er av den oppfatning
at kommunen ikke opptrådte i tråd med sine egne rammeavtaler på området.
Vi nevner at kommunen kan bli erstatningspliktig for manglende lojalitet i rammeavtaler. Dette er stadfestet i eksempelvis Borgarting lagmannsretts dom i sak 12101879ASD-BORG/01. Vi har naturligvis ikke vurdert lojalitetsspørsmålet i denne revisjonen, men mener likevel at dette er en risiko kommunen bør unngå.
Rammeavtalen for renholdssoner dekker etter vår vurdering Åby barnehages behov,
og i og med at det kun er én leverandør på avtalen, er naturligvis tildelingsmekanismen i avtalen lagt til grunn.
Når det gjelder anskaffelse av prosjektledelse, er det vår vurdering at gjennomføringen av minikonkurransen i seg selv er foretatt på en riktig måte, der alle leverandørene fikk mulighet til å konkurrere om oppdraget på like vilkår, der det tydelig fremgår hva som skal leveres og fristen for å levere tilbud.

Grønn

Gul

Dette blir sekundært da det er vår vurdering at bruken av minikonkurranse som metode for tildeling av oppdraget, ikke er i tråd med rammeavtalens bestemmelser.
Bruken av minikonkurranse har ikke ført til en annen tildeling enn ved valg av riktig
avropsmekanisme all den tid den høyest rangerte leverandøren i rammeavtalen
også vant minikonkurransen. Tildelingsformen har ikke hatt negative konsekvenser
for leverandøren. Likevel er det vår oppfatning at rammeavtalen ikke åpner for
valgte avropsmekanisme. Den ettersendte dokumentasjon på korrespondanse mellom kommunen og leverandøren hjemler etter vår vurdering ikke minikonkurranse
som en mulig avropsform i rammeavtalen.
Det er faktisk også et spørsmål om minikonkurranse som avropsform kunne medført
at leverandørenes tilbud i selve rammeavtalen ville vært utformet annerledes, eksempelvis ved at prisene ble justert. Dette er antakelser og er ikke tillagt vekt i vår
vurdering, men det er like fullt en mulighet. Likeledes er det en mulighet at et forsøk på å innføre minikonkurranse som avropsform etter inngåelse av rammeavtalen
vil kunne anses som en vesentlig endring. Siden anskaffelse av selve rammeavtalen
ikke er gjenstand for vurdering her, nevner vi bare at dersom det foretas vesentlige
endringer i avtalen etter inngåelse, kan dette regnes som at det foreligger en ny
kontrakt som skal tildeles etter anskaffelsesregelverket. Dette må underlegges en
konkret vurdering.
4.4.

Konklusjon

Kommunen har i ett tilfelle foretatt avrop fra en leverandør som ikke hadde dekkende rammeavtale
og dermed forbigått leverandører med dekkende rammeavtaler. I et annet tilfelle er det benyttet
en tildelingsmekanisme som ikke følger avtalen. Det tredje avropet er gjennomført i tråd med den
rammeavtalen som var gjeldende for varen.
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Enkeltanskaffelser i Asker kommune

Problemstilling 3: Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?

5.1.

Faktabeskrivelse

5.1.1. Kunngjorte anskaffelser
Etter et risiko- og skjønnsbasert utvalg av selskaper fra leverandørreskontroen for 2015 og 2016, har
vi valgt ut noen anskaffelser gjennomført de siste årene. Følgende anskaffelser som er publisert på
Doffin, er kontrollert:
Nr.
4

Hva som er anskaffet
Rammeavtale Bygg og håndverkstjenester

Verdi
90-105 mill.
(estimat)

5

Utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram i Asker kommune

1,5 mill.

6

28 mill.

7
8
9

Rammeavtale PCer, skjermer, skrivere og tilbehør
Drift av Risenga bo- og omsorgssenter
Nettverksinfrastruktur og sikkerhet
Hotell og konferanser

10

Periodisk renhold

88 mill. årlig
2 mill. årlig
9,6 mill. (estimat)
kr 300 000

Valgt leverandør
Asker Entreprenør AS, Haandverkerne AS, Malermester Harald
Askautrud AS
Varde Hartmark AS
Dustin Norway AS (tidl. Norsk Data
Senter AS)
Aleris Omsorg AS
Dulram AS og IKT Axxess AS
Totalt 19 leverandører
Toma AS

Tabell 3 Kontrollerte enkeltkjøp av varer og tjenester som er kunngjort

Med unntak av drift av Risenga bo- og omsorgssenter, utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og hotell og konferanse, er anskaffelsene gjennomført etter forskriftens del 3. Anskaffelsen
av førstnevnte er gjennomført som konkurranse med forhandling. For øvrig er alle konkurransene
gjennomført som åpne anbudskonkurranser.
Konkurransegrunnlagene beskriver hva som skal anskaffes og hvordan anskaffelsene skal gjennomføres. Samtlige konkurransegrunnlag opplyser om kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår, frister og utforming. Våre kontroller viser at samtlige konkurranser er kunngjort i Doffin, og at
konkurranser som gjennomføres etter forskriftens del 3 er kunngjort TED 8.
Samtlige leverandører har oppfylt kvalifikasjonskravene i alle de kontrollerte anskaffelsene.
Med unntak av periodisk renhold er alle anskaffelsene avgjort på bakgrunn av det økonomisk mest
fordelaktige tilbudet. Tildelingskriteriene som er benyttet i de ulike konkurransene, er pris/kostnad, kvalitet, leveranse-/gjennomføringsmodell, service og garantibestemmelser, miljø og tilgjengelighet. Vektingen mellom tildelingskriteriene er tydelig oppgitt i konkurransegrunnlagene. Evalueringsmatrisen for anskaffelse av rammeavtale for PC-er, skjermer, skrivere og tilbehør er ufullstendig, og den anvendte vektingen mellom tildelingskriteriene fremstår ikke tydelig. Det er opplyst at
evalueringsmatrisen ikke ble ansett å være hensiktsmessig for denne anskaffelsen, og kommunen
har vist til meddelelsen som dokumentasjon på bruken av tildelingskriterier. For de øvrige anskaffelsene er samme vekting benyttet i evalueringen av tilbudene i samsvar med det som er kommunisert i konkurransegrunnlaget.

8
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I samtlige konkurranser er resultatet meddelt alle leverandørene samtidig, og de opplyser om karensperiode. I anskaffelsen av hotell og konferanser er samtlige tilbydere tildelt kontrakt. Meddelelsene til tilbyderne viser tabeller/evalueringsmatriser med poeng og vekter som har ført til rangering
av tilbyderne, og redegjørelse for poenggivningen. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoller for alle
anskaffelsene. Protokollene for anskaffelsene av lederutviklingsprogram og periodisk renhold foreligger kun i word-format og er ikke signert. Protokoll for anskaffelse av hotell og konferanser foreligger også kun i word-format, er påført protokollførers navn i signaturfeltet, men er ikke signert.
Protokoll for anskaffelsen av drift av Risenga bo- og omsorgssenter foreligger i pdf-format, men er
ikke signert. Også her er protokollførers navn påført i signaturfeltet. Protokoller for de øvrige anskaffelsene er signert.
I anskaffelsen av hotell og konferanser er vedståelsesfristen i kunngjøringen oppgitt å være tre måneder fra tilbudsfristen 17. mars, dvs. 15. juni. I konkurransegrunnlaget står det at vedståelsesfristen var 10. juni. Samtlige kontrakter er signert innen vedståelsesfrist.
5.1.2. Anskaffelser som skal følge forskriftens del 1
Vi har også kontrollert dokumentasjon på mindre anskaffelser som faller utenfor kunngjøringsplikten, men som likevel har krave til konkurranse og lovens øvrige grunnleggende krav. Basert på ulike
kriterier9 har vi valgt ut følgende leverandører fra leverandørreskontroen:
Nr.

Hva som er anskaffet

Verdi

11
12
13

Utfordringsdokument
Måling og kartlegging av radonutfordringer i formålsbygg og boliger
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

14

Trykking av katalog

350 000
379 000
Ikke oppgitt
79 000

Valgt leverandør
Vista Analyse AS
Radonkonsult AS (Friske Rom AS)
Live better longer v/ Kristin Flagestad
Erik Tanche-Nilssen AS

Tabell 4 Kontrollerte enkeltkjøp av varer og tjenester etter forskriftens del 1

I anskaffelsen av utfordringsdokumentet inneholder tilbudsinvitasjonen informasjon om hva som skal
anskaffes (herunder relevante vedlegg), hvordan konkurransen skal gjennomføres og frister for innlevering. Videre fremgår det informasjon om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det er opplyst
at det var tre leverandører som fikk tilsendt tilbudsinvitasjonen, men dette er ikke dokumentert.
Videre er det opplyst at valgte leverandør var eneste tilbyder. Det er heller ikke sendt meddelelse
til øvrige inviterte leverandører og heller ikke ført protokoll for anskaffelsen.
Kommunen hadde én leverandør på tjenester knyttet til radonproblematikk, men var ikke fornøyd
med denne leverandøren. Misnøyen er bl.a. begrunnet med manglende svar på henvendelser og
manglende oppfølging av avtaler. Kommunen valgte på denne bakgrunnen å henvende seg til et nytt
selskap for å få levert denne typen tjenester. Vi har mottatt dokumentasjon på en intensjonsavtale
med Radonkonsult (Friske Rom AS) datert 3. juni 2015 og en leveransekontrakt for gjennomføring av
radonreduserende tiltak for boliger med samme selskap, datert 10. desember 2015. Vi har også mottatt kopi av e-post der to leverandører ble kontaktet for å inngi prisestimater på arbeidet. Videre
har vi mottatt en dokument som viser en evaluering mellom to leverandører: Radonlab og Radonkonsult der sistnevnte anbefales. Vurderingen er datert 12. desember 2015. Vi er også forelagt et
utkast til avtale mellom Asker kommune og Radontiltak AS. Kommunen har opplyst at det ikke ble
gjennomført en full konkurranse, men at det ble gjennomført enkle markedsundersøkelser, og at
andre kommuner ble kontaktet for å få innspill. Kommunen har opplyst at det var vanskelig å finne
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leverandører som kunne levere komplett tilbud i henhold til kommunens behov, og at kun to leverandører derfor ble kontaktet.
Tjenestekjøpet av BPA er en videreføring av bruk av assistenter fra tidligere avtale. Etter tildeling
av nye tjenestekonsesjonskontrakter for BPA i januar 2016 ble det rettet en klage til kommunen og
til Fylkesmannen fra en bruker som ville mistet assistentene brukeren hadde hatt over tid med gode
resultater. Kommunen kom etter nøye diskusjon klager i møte. Vi er forelagt et notat som dokumenterer diskusjonene i kommunen rundt videreføring av de benyttede assistentene. Vi har ikke vurdert
dette tjenestekjøpet opp mot anskaffelsesregelverket.
Anskaffelsen av trykketjenester er gjennomført ved kontakt til tre leverandører. Vi har fått dokumentert likelydende henvendelse til alle leverandørene. Henvendelsen spesifiserer tydelig volum,
kvalitet og format. Det ble oppgitt at det var en priskonkurranse, og leverandøren med lavest pris
vant oppdraget. Vi mangler dokumentasjon på at det er gitt informasjon om valg av leverandør til
de to andre tilbyderne, men kommunen har opplyst at leverandørene ble informert via telefon.
5.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2.4 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7.
5.3.

Vår vurdering er at kommunen etterlever regelverket for anskaffelser over og under
terskelverdiene og tildelingsmekanismene i rammeavtalene

Problemstilling 3: Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Det er enkelte mangler ved anskaffelser som er kunngjort
Det er vår vurdering at samtlige anskaffelser er gjennomført etter prosedyre som er
hjemlet i anskaffelsesforskriften. Kunngjøring og konkurransegrunnlag i samtlige
anskaffelser beskriver på en tydelig og god måte hva som skal anskaffes, samt beskriver kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene som skal legges til grunn i konkurransen.
Vi observerer at det ikke er samsvar mellom vedståelsesfristen som fremgår av
kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, i anskaffelsen av hotell og konferanser.
Manglende samsvar mellom kunngjøring og konkurransegrunnlag kan innebære en
avlysningsplikt for oppdragsgiver dersom to kumulative vilkår er oppfylt: 1) Feilen
må ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning, og 2) Det må påvises at
konkurransen kunne fått et annet utfall for forbigåtte leverandører om feilen ikke
var begått, eventuelt at feilen kan ha virket inn på deltagelsen i konkurransen. Det
er vår vurdering at avviket ikke er tilstrekkelig til at begge vilkårene er oppfylt,
men finner det riktig å påpeke at det bør unngås uklarheter i konkurransedokumentene slik at man ikke kommer i en posisjon med avlysningsplikt.
Kontraktskrav, frister og krav til utforming fremgår etter vår vurdering også tydelig
av konkurransedokumentene. Våre kontroller viser at samtlige konkurranser er
kunngjort som de skal på Doffin og på TED der verdien overstiger terskelverdi.
Det er vår vurdering at kommunen har anvendt tildelingskriteriene i samsvar med
det som var kommunisert i konkurransegrunnlaget og i tråd med kravet til forutberegnelighet i samtlige kontrollerte anskaffelser.
Meddelelse av konkurranseresultatet gis til samtlige leverandører samtidig og oppfyller kravene til opplysning om karensperiode. Med unntak av anskaffelsen av drift
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Problemstilling 3: Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

av Risenga bo- og omsorgssenter er det vår vurdering at kommunen gir tilstrekkelig
gode begrunnelser for poengene på de ulike tildelingskriteriene. I nevnte anskaffelse gir ikke meddelelsen begrunnelse for hvorfor poengsummen på de ulike delkriteriene er satt som den er satt. Eksempelvis fremgår det ikke av meddelelsen
hvorfor én leverandør har fått 4,5 av 5 mulige poeng på delkriteriet "Virksomhetens
bidrag til samarbeid og kvalitetsutvikling", mens en annen har fått 4 av 5. Forskriftens krav til oppdragsgivers begrunnelse fremgår av §§ 11-14 og 20-16 og skal inneholde «en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i
samsvar med angitte tildelingskriterier». KOFA har gjentatte ganger vurdert kravene til innholdet i begrunnelsen, bl.a. i sak 2014/90, der en gjengivelse av en evalueringsmatrise ikke er å anse som tilstrekkelig uten å samtidig gi en konkret redegjørelse for valgte leverandørs relative fordeler sammenlignet med den enkelte leverandørs tilbud. Vår vurdering er derfor at Asker kommune i én av de kontrollerte
anskaffelsene ikke etterlever kravene til oppdragsgivers begrunnelsesplikt.
Vi konstaterer at det ikke foreligger signerte anskaffelsesprotokoller for fire av anskaffelsene. Dette er ikke i tråd med forskriften slik denne lød på tidspunktet for
gjennomføringen av anskaffelsene. Av forskriftens § 3-1 (7) fremgår det at oppdragsgiver fortløpende skal «sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har
betydning for gjennomføringen av konkurransen, er skriftlig, slik at en tredjeperson
eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger
og upartiskhet». Videre skal protokollen som minimum tilfredsstille kravene i forskriftens vedlegg 3 og 4, herunder at de skal være signert. Anskaffelsesprotokollen
er blant annet ment å være et beslutningsgrunnlag siden den inneholder en beskrivelse av alle vesentlige forhold, og viktige beslutninger som er tatt. Å føre en slik
protokoll bekrefter de faktiske forhold, og betyr at oppdragsgiveren i ettertid slipper å produsere argumenter som beviser at han eller hun har fulgt regelverket10.
Det er vår vurdering at kommunen ikke har fulgt kravet om signatur fullt ut.
Det er mangler ved anskaffelser som skal følge forskriftens del 1
Tilbudsinvitasjonen for anskaffelse av Utfordringsdokumentet er tydelig på hva som
skal anskaffes, frister for levering og hvordan konkurransen skal gjennomføres.
Dette er positivt, og anskaffelsen er godt spesifisert på forhånd. Vi har informasjon
om at kravet til konkurranse skal være oppfylt, men da det ikke er dokumentert,
kan vi heller ikke bekrefte dette. Dette er en svakhet siden konkurranse er et av de
grunnleggende prinsippene i lov og forskrift. Videre er det opplyst at kommunen
kun fikk inn ett tilbud, og det er således ikke relevant å vurdere bruken av tildelingskriterier eller hvorvidt informasjon om utfallet er sendt samtlige leverandører.
Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll.

Gul

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon kan vi ikke se at det er gjennomført en full
konkurranse på anskaffelsen av tiltak mot forhøyede radonnivåer. Kommunen har
riktignok kontaktet to leverandører og dermed skapt en konkurransesituasjon. Vi er

10

Veileder: Beste praksis – offentlige anskaffelser (NHD 2004). Lastet ned fra https://www.regjeringen.no/globalas-

sets/upload/NHD/Vedlegg/best_praksis_offentlige_anskaffelser.pdf 9/12/2016 22. november 2016
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Problemstilling 3: Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

likevel av den oppfatningen at anskaffelsen og prosessen forut for denne med fordel kunne vært bedre dokumentert, men vil ikke konkludere med at anskaffelsen
ikke oppfyller lovens grunnleggende krav, herunder til konkurranse.
Trykketjenestene er en forholdsvis liten anskaffelse og faller slik sett utenfor protokollplikten etter forskriften. Etter vår vurdering tilfredsstiller måten anskaffelsen
er gjennomført på kravene til konkurranse og likebehandling. Dette er et godt eksempel på at små anskaffelser kan gjøres på en effektiv måte i tråd med regelverkets bestemmelser.
5.4.

Konklusjon

Kommunen spesifiserer kunngjorte anskaffelser godt og gjennomfører anbudskonkurranser på en
måte som ivaretar regelverkets grunnleggende krav, herunder kravene til forutberegnelighet og likebehandling av leverandører. Anskaffelser som skal gjennomføres etter forskriftens del 1, er til
dels ikke gjennomført i tråd med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket.

6.

Anskaffelser i utvalgte byggeprosjekter

Problemstilling 4: Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse i investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?
6.1.

Faktabeskrivelse

6.1.1. Nesbru sykehjem
Vi har gjennomgått følgende anskaffelser:
Nr.

Hva som er anskaffet

15
16

Hovedentreprise
Sanitær og varmeanlegg

17

Luftbehandlingsanlegg

18
19
20

Elkraft og teleanlegg
Rådgivere
Byggeledelse

Verdi
135 mill.
20,7 mill.
8,9 mill.
17,1 mill.
14,8 mill.
2,5 mill.

Valgt leverandør
Trio entreprenør
Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS
Hamstad AS
Gullbrandsen & Olimb AS
Norconsult/ Narud Stokke Wiik
Hjellnes Consult

Tabell 5 Kontrollerte anskaffelser ved Nesbru sykehjem

Samtlige anskaffelser er gjennomført etter forskriftens del 3. Ifølge forskriftens § 2-1 skal del 3 anvendes for kontrakter der anslått verdi overstiger EØS-terskelverdi. Anskaffelsen av rådgivere til
prosjektering (arkitekttjenester og rådgivende ingeniører) er gjennomført som en begrenset konkurranse med prekvalifisering (trinn 1) og tildeling (trinn 2). For øvrig er alle konkurransene gjennomført som åpne anbudskonkurranser.
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Konkurransegrunnlagene beskriver hva som skal anskaffes og hvordan anskaffelsene skal gjennomføres. Samtlige konkurransegrunnlag opplyser om kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår, frister og utforming. Våre kontroller viser at samtlige konkurranser er kunngjort både i Doffin
og TED.
Samtlige leverandører har oppfylt kvalifikasjonskravene i alle anskaffelsene. Anskaffelsene er gjennomgående avgjort på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tildelingskriteriene
som er benyttet i de ulike konkurransene, er pris, kvalifikasjoner, oppgaveforståelse og kompetanse. Vektingen mellom tildelingskriteriene er tydelig oppgitt, og samme vekting er benyttet i evalueringen av tilbudene.
Resultatet av tildelingene er meddelt samtlige leverandører samtidig, og meddelelsene gjengir evalueringsmatrise med poeng og vekter som har ført til rangering av tilbyderne. Vi har sett eksempel
på at en evalueringsrapport er vedlagt meddelelsene, og denne spesifiserer uttellingen for den enkelte leverandør for det enkelte tildelingskriterium. Det er fast praksis å vedlegge evalueringsrapporten. Meddelelsene opplyser også om karensperiode.
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoller for alle anskaffelsene. Vi er forelagt disse i word-format
uten signatur. For anskaffelsen av rådgivere er vi også forelagt en signert evalueringsrapport for tildelingen i trinn 2 i tillegg til anskaffelsesprotokoll for trinn 1 (kvalifiseringen av leverandørene).
Samtlige kontrakter er signert av begge parter innen vedståelsesfristen. I anskaffelse av byggeledelse er kontrakten signert og datert 12. februar 2013. Av anskaffelsesprotokollen fremgår det at
kontrakt er signert 12. februar 2015. Det er opplyst at dateringen av kontrakten er en skrivefeil.
Vedståelsesfristen i konkurransen var 19. mars 2015, og leder Prosjekt og Utbygging har signert
kontraktene.
6.1.2. Heggedal skole
Vi har gjennomgått følgende anskaffelser:
Nr.
21
22
23
24
25
26

Hva som er anskaffet
Hovedentreprise
Rivearbeider
Ventilasjon
Rørarbeider
Elektro
Automatisering

Verdi
121 mill.
1,36 mill.
7,2 mill.
11,9 mill.
23,9 mill.
2 mill.

Valgt leverandør
Tronrud Bygg AS
Norsk Saneringsservice AS
Bryn Inneklima AS
Vito teknisk entreprenør AS
Krøderen elektriske AS
SD-Consult AS

Tabell 6 Kontrollerte anskaffelser ved Heggedal skole

Med unntak av rivearbeider, som er gjennomført etter forskriftens del 2, er samtlige anskaffelser
gjennomført etter forskriftens del 3. Samtlige konkurranser er gjennomført som åpne anbudskonkurranser.
Konkurransegrunnlagene beskriver hva som skal anskaffes, og hvordan anskaffelsene skal gjennomføres. Samtlige konkurransegrunnlag opplyser om kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår, frister og utforming. Våre kontroller viser at samtlige konkurranser er kunngjort både i Doffin
og TED.
I anskaffelsen av rivearbeider er én leverandør avvist. Samtlige leverandører som ikke ble valgt i
konkurransen, fikk likelydende brev som redegjorde for kvalifikasjonsvurderingen og tildelingsbeslutningen. I de gjenstående fem konkurransene har samtlige leverandører oppfylt kvalifikasjonskravene.
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Samtlige anskaffelser er avgjort på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tildelingskriteriene som er benyttet i de ulike konkurransene, er pris, kompetanse, kapasitet og oppgaveforståelse. Vektingen mellom tildelingskriteriene er tydelig oppgitt i konkurransegrunnlaget.
I anskaffelsen av ventilasjon fremgår det av kunngjøringen på Doffin med tilhørende konkurransedokumentasjon at pris skal vektes 60 % og kompetanse/kapasitet skal vektes 20 %11. Av evalueringen
fremgår det at pris er vektet 80 % og kompetanse/kapasitet er vektet 20 %. Konkurransegrunnlaget
vi har fått tilsendt fra kommunen oppgir at pris skal vektes 80 % og kompetanse/kvalitet vektes
20 %. Det er således en differanse mellom disse konkurransegrunnlagene. Verken endringskunngjøringene eller publiserte spørsmål og svar på Doffin omhandler vekting av tildelingskriteriene. Vi har
ikke kjennskap til at den alternative vektingen på annen måte er kommunisert til leverandørmarkedet.
I anskaffelsen av automatisering er det kun priselementet som er omfattet av evalueringsskjemaet.
Vi har således ikke dokumentasjon på at de tildelingskriteriet «kompetanse og kapasitet» (vektet
20 %) er benyttet. I de øvrige fire konkurransene tilsvarer vektingen i evalueringen vektingen som er
kunngjort.
I anskaffelsen av hovedentreprisen er valgte leverandør meddelt utfallet av konkurransen 25. september 2014, mens meddelelsen til øvrige leverandører er datert 29. september 2014. I anskaffelsen av rivearbeider ble samtlige tilbydere meddelt utfallet 22. april 2014. I anskaffelsen av rørarbeider har vi ikke hatt tilgang til meddelelsen. I anskaffelsen av elektro var det kun én tilbyder, og
meddelelse følgelig kun sendt denne leverandøren. I anskaffelsene av ventilasjon og automatisering
er resultatet av konkurransen meddelt leverandørene samtidig.
Meddelelsene gjengir evalueringsmatrise med poeng og vekter som har ført til rangering av tilbyderne. Meddelelsene opplyser også om karensperiode.
For anskaffelsene av rivearbeider og automatisering har vi ikke informasjon om at det er utarbeidet
anskaffelsesprotokoller. Det er utarbeidet evalueringsrapporter som viser hvilke tildelingskriterier
som er anvendt, og hvordan de ulike tilbudene er poengsatt. For de øvrige anskaffelsene er det utarbeidet anskaffelsesprotokoll (vi er forelagt disse i word-format uten signatur).
Samtlige kontrakter er signert av begge parter. Kommunen opplyser at det ble begjært midlertidig
forføyning mot inngåelse av kontrakt på hovedentreprisen. Dette medførte at kontrakter på øvrige
entrepriser måtte avvente en avgjørelse rundt tildelingsspørsmålet for hovedentreprisen. Det er
fremlagt møtereferater som, etter kommunens vurdering, synliggjør at valgte leverandører i samtlige entrepriser forlenget sine vedståelsesfrister. Ifølge møtereferatene er oppstartstidspunktet for
arbeidene uvisst grunnet den midlertidige forføyningen mot inngåelse av kontrakt. Vi er kun informert om at det ble avholdt avklaringsmøte med valgte leverandører for de ulike entreprisene.
Anskaffelsen av automatisering ble gjennomført som konkurranse med forhandling etter at det ikke
kom inn tilbud i den opprinnelige konkurransen. Vi har ikke hatt tilgang til tilbudsinvitasjonen som
ble sendt ut i den nye konkurransen. Kontrakt ble signert 8. mai 2015.
6.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2.4 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7.
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Anskaffelser ved Nesbru sykehjem er i all hovedsak i tråd med regelverket, mens det er
flere brudd på regelverket i anskaffelser ved Heggedal skole

Problemstilling 4: Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse
i investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd
med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Anskaffelsene ved Nesbru sykehjem er i all hovedsak foretatt i tråd med regelverket.
Samtlige anskaffelser er tydelig beskrevet, bl. a. med tydelige kriterier for kvalifisering og tildeling, tydelige kontraktsvilkår og frister. Videre er kravene til kunngjøring i både Doffin og TED overholdt for samtlige anskaffelser, og at anskaffelsene følger riktig del av prosedyrereglene i forskriften. Anskaffelsene er gjennomgående avgjort på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og tildelingskriteriene har etter vårt syn tilknytning til kontraktsgjenstanden. Det er vår
vurdering at kommunen overholder kravene til forutberegnelighet gjennom å benytte tildelingskriteriene som kunngjort.

Grønn

Kommunen overholder kravene til meddelelse, herunder at den skal sendes samtidig til samtlige berørte leverandører. Evalueringsrapporten, som vedlegges meddelelsen, redegjør for forholdene som ligger til grunn for poenggivning, og dermed for
tildeling. Dette er etter vår vurdering i tråd med kravene i FOA § 20-16 om at oppdragsgiver i sin begrunnelse skal opplyse om leverandøren som har fått kontrakten,
og redegjøre for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med
angitte tildelingskriterier. Dette ble praktisert gjennomgående i anskaffelsene ved
Nesbru sykehjem. Videre er forskriftens krav til karensperiode overholdt i samtlige
anskaffelser.
Ifølge forskriftens § 3-2 er det videre krav om å føre anskaffelsesprotokoll. Denne
beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen. Protokollen skal som minimum oppfylle kravene i forskriftens vedlegg 4
(gjelder forskriftens del 3). Etter vår vurdering etterlever kommunen samlet sett
kravene til anskaffelsesprotokoll når denne ses i sammenheng med evalueringsrapporten. Samtidig presiserer vi at anskaffelsesprotokoll etter regelverket som var
gjeldende på tidspunktet for anskaffelsen, tilsa at protokollen skulle «beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen».
Dette vil si både beslutninger om kvalifisering i trinn 1 og tildeling i trinn 2.
Når det gjelder vedståelsesfrist i anskaffelser, anser vi informasjonen i konkurransegrunnlaget som gjeldende. Vi vurderer at dateringen av kontrakten for byggeledelse er en tastefeil, noe som også bekreftes av kommunen. Vår vurdering er dermed at denne kontrakten etterlever kravene.
Det er flere mangler ved anskaffelsene ved Heggedal skole
Alle anskaffelsene er tydelig beskrevet, bl. a. med tydelige kriterier for kvalifisering og tildeling, tydelige kontraktsvilkår og frister. Kravene til kunngjøring i både
Doffin og TED er etterlevd i tråd med forskriften. Anskaffelsene er gjennomgående
avgjort på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og tildelingskriteriene har etter vårt syn tilknytning til kontraktsgjenstanden.
For anskaffelsen av ventilasjon konstaterer vi at det er differanse mellom konkurransegrunnlaget vi har fått tilsendt fra kommunen, og det som ble kunngjort på
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Problemstilling 4: Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse
i investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd
med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Doffin ved gjennomføring av anskaffelsen. Vektingen i det kunngjorte konkurransegrunnlaget der pris vektes 60 % og kompetanse og kapasitet vektes 20 %, er ikke logisk. Det er ikke tydelig om det er vektingen av priselementet eller kompetanse- og
kapasitetselementet som er feil i det kunngjorte dokumentet. Det er dette dokumentet tilbyderne må forholde seg til, og det som må anses som gjeldende for konkurransegjennomføringen. Forutberegnelighet er et grunnleggende prinsipp i anskaffelsesregelverket. Tilgjengelig informasjon tyder etter vår vurdering på at kommunen har brutt med dette prinsippet da den benyttede vektingen mellom tildelingskriteriene i anskaffelsen av ventilasjon ikke stemmer overens med det som
fremgår av dokumentet som følger av kunngjøringen på Doffin. Den alternative vektingen er ikke kunngjort for leverandørmarkedet verken i endringskunngjøringer eller gjennom spørsmål og svar som er publisert på Doffin. Vi kan videre ikke uttale
oss om hvorvidt kravet til forutberegnelighet er ivaretatt i anskaffelsen av automatisering, da kun vurdering av priselementet fremgår av evalueringen.
I anskaffelsen av hovedentreprise er det vår vurdering at kommunen ikke etterlever
forskriftens § 22-3 ved at tilbyderne ikke er meddelt utfallet av anskaffelsen samtidig. I anskaffelsene av ventilasjon, rivearbeider og automatisering er leverandørene
meddelt resultatet samtidig, mens det i anskaffelsen av elektro ikke anses nødvendig da det kun var én tilbyder. I anskaffelsen av rørarbeider har vi ikke kunnet vurdere hvorvidt kravene til meddelelse er overholdt.
Ved de kontrollerte anskaffelsene ved Heggedal skole er det vår vurdering at den
gjennomgående praksisen å benytte en evalueringsmatrise i meddelelsen ikke er
tilstrekkelig for å etterleve kravene i forskriftens § 20-16 (1) om oppdragsgivers begrunnelsesplikt. Forskriftens krav til karensperiode er imidlertid overholdt i samtlige anskaffelser.
Kontraktene for hovedentreprisen og rivearbeid er signert innen vedståelsesfrist.
For anskaffelsen av automatisering har vi ikke hatt tilgang til tilbudsinvitasjonen
som ble sendt ut til de tre inviterte leverandørene. Dette er å regne som en ny konkurranse, og forskriftens regler vedrørende vedståelsesfrist vil gjelde. Vi kan ikke
vurdere om kontrakten er signert innen vedståelsesfrist.
Kommunen har vist til møtereferater med valgte leverandører i anskaffelsene av
ventilasjon, rørarbeider og elektro. Disse dokumenterer etter kommunens syn at
valgte leverandører har forlenget sine vedståelsesfrister. Det er ingen særlige formkrav til hvordan fristforlengelse skal avtales, men forskriftens § 19-6 oppstiller krav
til innholdet i forlengelsen. Bestemmelsen angir at fristen skal være oppgitt med
dato og klokkeslett12, bør avtales skriftlig og signeres av person med myndighet til å
forplikte leverandøren. Møtereferatenes punkt om «Oppstart» redegjør for at det
er uvisst når arbeidet skal startes, men etter vår oppfatning må dette anses som informasjon om prosessen, og at det ikke dokumenterer at de valgte leverandørene

12

Jf. NOU 2010:2 side 165 kan det også tenkes at fristforlengelse kan angis som en måned etter mottak av rettens avgjørelse
angående midlertidig forføyning eller lignende selv om dette ikke følger direkte av ordlyden i forskriften.
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Problemstilling 4: Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse
i investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd
med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

har forlenget sine vedståelsesfrister i de ulike konkurransene. Det er derfor vår vurdering at kommunen ikke har dokumentert at kontrakter er signert innen vedståelsesfrist i anskaffelsene av ventilasjon, rørarbeider og elektro.
Likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesloven § 5 tilsier at samtlige leverandører
som ikke hadde fått sine tilbud avvist eller forkastet, skulle bli bedt om å forlenge
sin vedståelsesfrist. Når kun valgte leverandør blir bedt om å forlenge sin vedståelsesfrist, er ikke dette i tråd med lovens likebehandlingsprinsipp.
I anskaffelsene av rivearbeider og automatisering kan vi ikke vurdere hvorvidt kravene til protokollering er ivaretatt da vi ikke har mottatt anskaffelsesprotokoll.
Protokollen skal redegjøre for vesentlige forhold i gjennomføringen av anskaffelsene. Vi oppfatter at informasjon om forlengelse av vedståelsesfrister er et slikt vesentlig forhold som bør omtales. Det er derfor vår vurdering at kommunen ikke fullt
ut har etterlevd kravene til anskaffelsesprotokoll.
Videre har kommunen ikke etterlevd forskriftens krav til signering av protokoll, jf.
§ 3-2 (2) og vedlegg 4.
6.4.

Konklusjon

Det er vår konklusjon at anskaffelser i investeringsprosjektet Nesbru sykehjem i all hovedsak er i
tråd med regelverket. For anskaffelser ved Heggdal skole er det vår konklusjon at det er flere brudd
på anskaffelsesregelverket ved dette investeringsprosjektet.

7.

Anskaffelse av forvalteravtalen i Asker Eiendomsforvaltning AS

Problemstilling 5: Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i tråd med anskaffelsesregelverket?
7.1.

Faktabeskrivelse

Asker eiendomsforvaltning er organisert med et styre og en konkurranseutsatt forvaltning og daglig
ledelse. Selskapet driftes gjennom en forvalter- og forretningsføreravtale som konkurranseutsettes.
Selskapet har høsten 2016 utlyst avtalen på ny. Tilbudsfrist for denne konkurransen er 9. desember
2016 med vedståelsesfrist 9. mars 2017. Kontrakt med ny leverandør vil derfor med all sannsynlighet
være etablert innen primo mars 2017.
Asker Eiendomsforvaltning AS engasjerte høsten 2011 Abakus AS for å bistå med anskaffelse av forvalter- og forretningsføreravtalen. Abakus ble valgt i konkurranse med to andre leverandører. Denne
forvaltningsrevisjonen har kontrollert anskaffelsen av forvalter- og forretningsføreravtalen i 2011.
Anskaffelsen av Abakus er ikke kontrollert i detalj, men evalueringen av tre tilbydere viser at det er
gjennomført konkurranse om denne bistanden.
Vedrørende anskaffelsen av forvalter- og forretningsføreravtalen beskriver konkurransegrunnlaget
tydelig hva som skal anskaffes. Videre fremgår kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene som skal
legges til grunn. Tildelingskriteriene er pris og kompetanse som vektes med 50 % hver. Kontraktsvil-
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kårene fremgår tydelig sammen med tilbudsfrist og krav til utforming av tilbud. Av tildelingskunngjøringen fremgår det at estimert verdi for anskaffelsen var 1,82 mill. EØS terskelverdi var i 2011 på
1,6 mill. Anskaffelsen ble kunngjort både i Doffin og TED.
Av kunngjøringen fremgår det at anskaffelsen skal følge forskriftens del 3. For anskaffelser over EØS
terskelverdi (som gjennomføres etter forskriftens del 3) er hovedregelen at det skal gjennomføres
anbudskonkurranser13. Det fremgår av kunngjøringen og konkurransegrunnlaget at anskaffelsen skal
gjennomføres som konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring etter forskriftens
§ 14-3. For at denne prosedyren skal kunne benyttes må vilkårene som er oppstilt i § 14-3 være oppfylt.
Vi har etterspurt dokumentasjon på vurderingene som viser at vilkår i § 14-3 er oppfylt og at konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring dermed kan benyttes. Abakus har ikke kunnet
fremlegge denne dokumentasjonen. Anskaffelsesregelverket tilsier at det alltid er oppdragsgiver
som har ansvaret for regeletterlevelse. Eventuelle erstatningsspørsmål som følge av feilaktig rådgivning, vil måtte søkes dekket gjennom den avtalen som eksisterer mellom oppdragsgiver og leverandøren som gjennomfører anskaffelsen.
Anskaffelsesprotokoll viser at tolv leverandører ba om tilgang til konkurransegrunnlaget og at tre av
disse valgte å levere tilbud. Ingen leverandører ble avvist. Vi har ikke mottatt dokumentasjon på
evalueringen av tilbyderne og kan dermed ikke vurdere om konkurransen er avgjort med slik bruk av
tildelingskriteriene som konkurransegrunnlaget tilsier.
Meddelelsen er sendt samtidig til alle leverandørene. Meddelelsen inneholder ikke informasjon om
hvordan den enkelte tilbyder har scoret på tildelingskriteriene, og de relative forskjellene mellom
det enkelte tilbud og det vinnende tilbudet. Kontrakten er signert av styreleder innenfor vedståelsesfristen for konkurransen.
7.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2.4 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7.
7.3.

Vår vurdering er at anskaffelsen er spesifisert og kunngjort i tråd med regelverket, men
gjennomført etter en prosedyre det ikke var anledning til å bruke

Problemstilling 5: Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i tråd med anskaffelsesregelverket?
Vår vurdering er at kunngjøring og konkurransegrunnlag gir en tydelig beskrivelse av
hva som skal anskaffes. Dokumentene gir et utvetydig bilde av hvilke kriterier som
må oppfylles for å delta i konkurransen, og hvordan konkurransen skal avgjøres.
Frister og krav til utforming av tilbudet er etter vår vurdering også tydelig og utvetydig beskrevet.
Anskaffelsens estimerte verdi fremgår ikke av kunngjøringen i forkant av anskaffelsen, men av tildelingskunngjøringen fremgår det at estimert verdi var 1,82 mill.
Verdien overstiger EØS terskelverdi på tidspunktet for anskaffelsen og var derfor
underlagt forskriftens del 3. Kunngjøringen av anskaffelsen er gjort både i Doffin og
TED og overholder dermed kravene til kunngjøring over EØS terskelverdi.
Konkurranse med forhandling er ikke en lovlig konkurranseform under forskriftens
del 3 med mindre vilkår for unntak i forskriftens § 14-3 er oppfylt, og vilkårene skal

13

FOA § 14-1 (1) og Veilederen til offentlige anskaffelser (FAD: 2006)
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Problemstilling 5: Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

tolkes restriktivt14. Rettspraksis tilsier at det er oppdragsgiver som skal bevise at
vilkårene for å benytte konkurranse med forhandling er oppfylt15. Vi har ikke mottatt dokumentasjon på at vilkårene var oppfylt.
Etter vår vurdering er anskaffelsen ikke er gjort i henhold til forskriften § 14-1 (1)
om bruk av anskaffelsesprosedyrer under forskriftens del 3, da vi ikke kan se at vilkårene i § 14-3 er oppfylt. Vår vurdering omfatter ikke konsekvensene av en slik
feil. Vi presiserer imidlertid at det er oppdragsgivers ansvar å sørge for at reglene
etterleves, uavhengig av hvem som gjennomfører anskaffelsen. Vi kan ikke se at
feilen har hatt økonomiske konsekvenser for Asker Eiendomsforvaltning, verken direkte eller indirekte, og dekning av tap har ikke vært aktuelt.
Vi har ikke mottatt dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt utover at
protokollen stadfester at alle tre leverandører er vurdert. Uten å ha mottatt evalueringen kan vi ikke vurdere hvorvidt tildelingskriteriene er benyttet som anvist.
Protokollen er etter vår vurdering utarbeidet i tråd med forskriftens vedlegg 4.
Meddelelsen er sendt samtidig til samtlige tilbydere etter det vi har informasjon
om, men det er etter vår vurdering også mangler knyttet til denne. Oppdragsgivers
begrunnelsesplikt innebærer blant annet at meddelelsen skal beskrive valgte tilbuds egenskaper og relative forskjeller sammenlignet med det vinnende tilbudet,
noe som ikke er tilfellet her.
Det er positivt at kontrakten er signert innen vedståelsesfristen.
7.4.

Konklusjon

Anskaffelse av forvalteravtalen er spesifisert og kunngjort i tråd med kravene, men gjennomført
som konkurranse med forhandling uten at det var anledning til å benytte denne prosedyren. Feilen
har ikke hatt konsekvenser for Asker Eiendomsforvaltning AS.

8.

Anskaffelser i Asker og Bærum Brannvesen IKS

Problemstilling 6: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Brannvesen
IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?
8.1.

Faktabeskrivelse

Vi har gjennomgått følgende anskaffelser:
Nr.
28
29
30
31

Hva som er anskaffet
Krokløfterbil
Ventilasjon
Vask og tørketrommel til ren/skitten
sone
Laget nytt rom for kompressor

Verdi
2 201 289
178 240
335 994
177 955

Valgt leverandør
Egenes Brannteknikk AS
Gunnar Karlsen
Miele AS
Asker Entreprenør AS

14

KOFA sak 2010/129

15

EU-domstolens saker C-157/06 og C-250/07, samt KOFAs saker 2008/140 og 2009/178
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32
33

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Hva som er anskaffet
Montert dør og tak v/ inngang til forebyggende
Utrykningsklær til nyansatte

Verdi
32 815
140 428

Valgt leverandør
Asker Entreprenør AS
AEO Øst

Tabell 7 Kontrollerte anskaffelser ved Asker og Bærum Brannvesen IKS

Anskaffelse av krokløfterbil er gjennomført som åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del 3.
Konkurransegrunnlaget beskriver hva som skal anskaffes og hvilke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som legges til grunn for anskaffelsen. Kontraktsvilkår, frister og utforming er tydelig definert
i konkurransegrunnlaget, og anskaffelsen er kunngjort både i Doffin og TED.
Det var kun én tilbyder i konkurransen. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll. Tilbyderen har
levert dokumentasjon på alle kvalifikasjonskravene, men vi har ikke mottatt oppdragsgivers vurdering av at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Tilbudsfristen for konkurransen var 5. mai 2014 og vedståelsesfristen 90 dager etter denne fristen (3. august 2014). Leverandøren bekreftet utsatt vedståelsesfrist til 1. oktober 2014 den 27. juni 2014. Kontrakten ble signert av brannsjef og leverandør
18. desember 2014.
Anskaffelsen av ventilasjon ble gjort direkte fra leverandøren som hadde montert ventilasjonsanlegget i utgangspunktet. Anskaffelsesprotokoll ble utarbeidet og signert høsten 2016. Anskaffelsen av
vask og tørketrommel ble gjennomført direkte fra Miele. Brannvesenet var i dialog med brannvesenet i Oslo, Bergen og Trondheim for å høre deres erfaringer med lignende maskiner. Også her ble
anskaffelsesprotokoll utarbeidet og signert høsten 2016. Av protokollen fremgår det at «Miele har
de maskinene som har vist seg å være best egnet i forhold til andre leverandører. Miele har i tillegg
bedre bruker funksjonalitet i forhold til andre maskiner». Videre fremgår det at kommunen fikk
20 % rabatt på kjøpet.
Anskaffelsene av nytt rom for kompressor og montering av dør og tak er foretatt via rammeavtale
for bygg og håndverkstjenester. Rammeavtalen har soneinndeling der Asker Entreprenør er eneste
leverandør i sone nord. Brannstasjonen ligger i sone nord. Også anskaffelsen av utrykningsklær til
nyansatte er gjennomført på rammeavtale. Dette er et sett felles rammeavtaler anskaffet av Brannog redningsetaten i Oslo kommune, og Asker og Bærum Brannvesen deltar. Det er kun én leverandør
av utrykningsklær i rammeavtalen.
8.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2.4 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7.
8.3.

Vår vurdering er at kontrakt er underskrevet utenfor vedståelsesfrist, og at kravene til
konkurranse i mindre anskaffelser ikke er etterlevd

Problemstilling 6: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum
Brannvesen IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Krokløftbil
Vår vurdering er at kunngjøring og konkurransegrunnlag i anskaffelsen av krokløftebil tydelig spesifiserer hva som skal anskaffes og hvordan konkurransen skal gjennomføres. Videre er valg av prosedyre riktig vurdert mot anskaffelsens verdi og dermed også riktig kunngjort både i Doffin og TED. Tildelingskriteriene som skal legges
til grunn, har etter vår oppfatning tilknytning til kontraktsgjenstanden slik forskriften krever.
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Problemstilling 6: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum
Brannvesen IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Det ble ikke utarbeidet protokoll for anskaffelsen. Dette er i seg selv et brudd på
forskriftens krav. Det er vår vurdering at leverandøren har oppfylt kvalifikasjonskravene, selv om vi ikke er forelagt oppdragsgivers vurdering av dette. Siden det
bare var én tilbyder i konkurransen, er det ikke relevant å vurdere bruken av tildelingskriterier eller etterlevelse av krav til meddelelse. Også kravet til opplysning
om karensperiode bortfaller siden det ikke er andre berørte leverandører i konkurransen.
Kontrakten er datert 18. desember 2014, over to måneder etter den nye vedståelsesfristens utløp, og er således inngått kontrakt utenfor vedståelsesfrist. Signering
av kontrakt utenfor vedståelsesfrist er behandlet i KOFA i en rekke saker. Vi vil ikke
konkludere på mulige konsekvenser av å signere kontrakt utenfor vedståelsesfrist,
annet enn at det etter vår oppfatning er en alvorlig mangel ved gjennomføringen av
anskaffelsen.
Ventilasjon og vask/tørketrommel
Anskaffelsene av ventilasjon og vask og tørketrommel er underlagt forskriftens del
1. Det er vår vurdering at disse to anskaffelsene ikke er foretatt i tråd med regelverket, siden de ikke er gjennomført med konkurranse. Det følger av de grunnleggende kravene i anskaffelseslovens § 5 at anskaffelser «så langt det er mulig» skal
være basert på konkurranse. Det er vår oppfatning at begrunnelsene som er gitt i
anskaffelsesprotokollene for hvorfor det er anskaffet direkte fra én leverandør,
ikke hjemler kjøp uten konkurranse. Vi vurderer det dithen at det er snakk om varer og tjenester som kan leveres av ulike leverandører, og at ABV IKS skulle innhentet tilbud fra flere leverandører.

Rød

Vi har ikke kunnet vurdert disse anskaffelsene videre.
Bygge og håndverkstjenester og utrykningsklær
Det er vår vurdering at anskaffelsene av bygge og håndverkstjenester er foretatt i
tråd med rammeavtalene kommunen har for denne typen tjenester, og at bestillingen følger tildelingsmekanismen i avtalen. På samme måte er det vår vurdering
at anskaffelsen av utrykningsklær på felles rammeavtale er avropt i tråd med tildelingsmekanismen i avtalen.
8.4.

Grønn

Konklusjon

Asker og Bærum Brannvesen har i to tilfeller foretatt direkte kjøp under nasjonal terskelverdi uten
konkurranse og signert kontrakt utenfor vedståelsesfrist i anskaffelse over EØS-terskelverdi. Anskaffelser på rammeavtaler følger avtalens avropsmekanismer.
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Anskaffelser i Asker og Bærum Vannverk IKS

Problemstilling 7: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Vannverk IKS
foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?
Det ble trukket ut til sammen åtte oppføringer fra leverandørreskontroen og etterspurt anskaffelser
som ligger til grunn for disse. Asker og Bærum Vannverk IKS drifter Aurevannsanlegget etter avtale
med Bærum kommune. Fem av anskaffelsene vi valgte ut vedrører Aurevannsanlegget. Disse er
gjennomført av enten Bærum kommune eller Bærum Vann AS. Det har derfor ikke vært aktuelt å
vurdere disse anskaffelsene.
Vi har gjennomgått følgende anskaffelser:
Nr.

Hva som er anskaffet

34
35
36

Pilotanlegg på Kattås
Regnskapstjenester
Skisseprosjekt

Verdi
1,21 mill.
Løpende avtale16
379 000

Valgt leverandør
STH Engineering AS
Steen & Jensen Økonomi AS
Norconsult AS

Tabell 8 Kontrollerte anskaffelser ved Asker og Bærum Vannverk IKS

9.1.

Faktabeskrivelse

Forsyningsforskriften § 1-2 (1) tilsier at samme forskrift kommer til anvendelse for oppdragsgivere
som 1) er offentligrettslig organ eller offentlig foretak, og som 2) utøver en aktivitet som omfattes
av forskriftens § 1-317. Sistnevnte paragraf oppstiller i bokstav a) følgende aktiviteter: «Å stille til
rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av:
1.
2.
3.
4.

Drikkevann
Elektrisitet
Gass eller varme, eller
Levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk.»

Asker og Bærum Vannverk IKS er eiet av Asker kommune og Bærum kommune. Selskapet produserer
drikkevann frem til distribusjon i de respektive eierkommuners ledningsnett 18.Terskelverdi for at
forsyningsforskriften del 2 kommer til anvendelse var i 2015 3,1 millioner for vare- og tjenestekontrakter og 39 millioner for bygge- og anleggsarbeid.
Anskaffelsen ble gjort ved at fire firma ble forespurt om de ville inngi tilbud på oppdraget. Én leverandør valgte å ikke inngi tilbud etter å ha vurdert tilbudsinvitasjonen. Det er ikke kunngjøringsplikt
etter forsyningsforskriften del 1. Tilbudsinvitasjonen spesifiserer hva som skulle anskaffes, og kriteriene for å identifisere det beste tilbudet. Tilbudsfristen er tydelig spesifisert, likeså vedlegg med
plantegninger, beskrivelse av anlegg mv. Vedståelsesfristen (30. desember 2015) fremgår tydelig av
tilbudsinvitasjonen.
Kontrakten ble tildelt med 50/50 vekting av pris og leverandørenes erfaring. Vurderingene for leverandørenes score fremgår av poengevalueringen. Det er ikke spesifikk protokollplikt under forsyningsforskriften, men lovens krav til at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet ivaretas, gjelder. Vi har mottatt dokumentasjon på at tilbyderne som ikke ble valgt
ble informert om utfallet av konkurransen og meddelelsen redegjør for poengene som er gitt, begrunnelse for poenggivning og vekting av tildelingskriteriene.

16

Totalt kr 382 905,- jf. selskapets leverandørreskontro for 2015

17

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

18

Asker og Bærum Vannverk IKS: http://www.abvann.no/ nedlastet 15. desember 2016
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Kontrakten ble signert på vegne av teknisk sjef 3. desember 2015.
Det er opplyst at regnskapstjenester til Asker og Bærum Vannverk IKS er levert av samme selskap
siden 2003. Videre er det ikke er kjennskap til at det er vurdert å konkurranseutsette disse tjenestene.
Anskaffelsen av skisseprosjekt ble gjort ved at fem selskaper ble forespurt om de ville inngi tilbud
på oppdraget, og tre selskaper innga tilbud. Det er ikke kunngjøringsplikt etter forsyningsforskriften
del 1. Tilbudsinvitasjonen spesifiserer hva som skulle anskaffes, og kriteriene for å identifisere det
beste tilbudet. Tilbudsfristen er tydelig spesifisert, likeså vedlegg og vedståelsesfrist.
Kontrakten ble tildelt på bakgrunn av pris (20 % vekt), kompetanse og erfaring (50 % vekt) og oppgaveforståelse (30 % vekt). Vurderingene for leverandørenes score fremgår av meddelelse til tilbyderne. Som nevnt over er det ikke protokollplikt under forsyningsforskriften, men at lovkravene til
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjelder. Vi har mottatt dokumentasjon på at tilbyderne som
ikke ble valgt ble informert om utfallet av konkurransen. Meddelelsen redegjør for poenggivning og
begrunnelse for denne, samt vekting av tildelingskriteriene.
Vi er ikke forelagt signert kontrakt.
9.2.

Revisjonskriterier

Som nevnt i kapittel 2.4 er revisjonskriteriene felles for problemstilling 2-7. For denne anskaffelsen
er det imidlertid forsyningsforskriften som skal legges til grunn i stedet for anskaffelsesforskriften.
Lov om offentlige anskaffelser gjelder like fult for denne anskaffelsen.
9.3.

Vår vurdering er at anskaffelsene er foretatt i tråd med regelverket

Problemstilling 6: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum
Vannverk IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Pilotanlegg
Anskaffelsen er foretatt med riktig bruk av forskrift og prosess for gjennomføring.
Asker og Bærum Vannverk IKS har helt riktig lagt forsyningsforskriften til grunn for
anskaffelsen, og denne er under EØS terskelverdi slik at del 1 skal anvendes.
Vannverket har ivaretatt lovens krav til konkurranse ved å invitere fire leverandører. Etter vår vurdering spesifiserer tilbudsinvitasjonen på en god måte det som
skal anskaffes og hvordan anskaffelsen skal gjennomføres.
Tildeling av oppdraget er gjennomført med bruk av samme tildelingskriterier som
er kommunisert i tilbudsinvitasjonen. Dette er i tråd med lovens krav til forutberegnelighet. Evalueringsskjemaet viser etter vårt skjønn hvordan leverandørene er
evaluert, og at også kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet er ivaretatt på
en god måte. Tilbyderne som ikke ble valgt, er etter vår oppfatning informert om
utfallet av konkurransen på en tydelig måte. Forsyningsforskriften del 1 stiller
ingen formelle krav til oppdragsgivers begrunnelsesplikt slik del 2 gjør, og det er lovens krav til likebehandling og gjennomsiktighet som gjelder. Vi mener Asker og
Bærum Vannverk IKS har etterlevd disse i denne anskaffelsen.
Kontrakten er signert innen vedståelsesfristen.
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Problemstilling 6: Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum
Vannverk IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?

Vurdering

Regnskapstjenester
Siden det ikke er gjennomført noen anskaffelse av regnskapstjenester, er ikke anskaffelsen vurdert.

I.a.

Verken lov om offentlige anskaffelser eller forsyningsforskriften har regler som spesifikt regulerer kontraktsvarighet med mindre det er tale om rammeavtaler. Det er
med andre ord ikke et uttalt forbud mot løpende kontrakter i regelverket. Samtidig
er det slått fast at meget langvarige kontrakter kan etablere et leverandørmonopol
i strid med lovens grunnleggende krav om konkurranse. Hvor lenge kontrakten kan
løpe uten at den sies opp og det avholdes ny konkurranse, avhenger av kontraktens
art og hva som er en forretningsmessig kontraktsperiode 19. Avtalens lengde er ifølge
flere KOFA-saker underlagt oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. Etter begrunnelse er det akseptert ulike kontraktslengde i ulike anskaffelser. Vi har ikke til hensikt å vurdere kontraktslengden i dette tilfellet, men begrenser oss til å konstatere
at det ikke synes å være adgang til å inngå «evige» kontrakter dersom man er underlagt lov om offentlige anskaffelser.
Skisseprosjekt
Anskaffelsen er foretatt med riktig bruk av forskrift og prosess for gjennomføring,
og at Asker og Bærum Vannverk IKS helt riktig har lagt forsyningsforskriften del 1 til
grunn for anskaffelsen.

Grønn

Lovens krav til konkurranse er etter vår vurdering ivaretatt ved å invitere fem leverandører. Tilbudsinvitasjonen spesifiserer på en god måte det som skal anskaffes,
hvordan anskaffelsen skal gjennomføres og hvilke frister og formkrav som gjelder.
Tildeling av oppdraget er gjennomført med bruk av samme tildelingskriterier som
er kommunisert i tilbudsinvitasjonen. Dette er i tråd med kravet til forutberegnelighet. Summeringsskjemaet og meddelelsen til tilbyderne viser etter vår oppfatning tydelig hvordan leverandørene er evaluert, og at også kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet er ivaretatt på en god måte. Tilbyderne som ikke ble
valgt, er etter vår oppfatning informert om utfallet av konkurransen på en tydelig
måte. Forsyningsforskriften del 1 stiller ingen formelle krav til oppdragsgivers begrunnelsesplikt slik del 2 gjør, og det er lovens krav til likebehandling og gjennomsiktighet som gjelder. Vi mener Asker og Bærum Vannverk IKS har etterlevd disse i
den kontrollerte anskaffelsen.
Vi har ikke kunnet vurdere om kontrakt er signert innen vedståelsesfrist.
9.4.

Konklusjon

Asker og Bærum Vannverk IKS har gjennomført anskaffelse i tråd med kravene i lov om offentlige
anskaffelser og forsyningsforskriften.

19

Svar fra Næringsminister Monica Mæland til representant Audun Lysbakken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=59707 Nedlastet 21.desember 2016.
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Høringsuttalelse

10.1.

Rådmannens høringsuttalelse

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser
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10.2.

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Revisors kommentarer til rådmannens høringsuttalelse

Høringsuttalelsen innebar ikke endringer i den faktabeskrivelsen som utkastet hadde. Det opplyses
om flere endringer i prosedyrene har skjedd i 2016/2017, herunder maler, og at disse skal presiseres
i administrasjonen. Rådmannen er for øvrig positiv til revisors forslag til tiltak.
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Vedlegg 1: Metode og avgrensninger
Metode
BDO AS benytter RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon i gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Rapporten er bygget opp med faktabeskrivelser, vurderinger og konklusjon for hver
problemstilling. I tilknytning til vurderingene er det benyttet symboler som et visuelt uttrykk for vår
subjektive, samlede oppfatning av resultatet av gjennomgangen. Symbolbruken og beskrivelsen av
denne illustreres i tabellen under:
Symbol

Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede
standard eller krav i forhold til målekriteriene.

Rød

Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte
standarder eller krav i forhold til målekriteriene.

Gul

Grønn
I.a.

Vurdering av kvalitet

Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste aksepterte standarder og krav.
Benyttes i tilfeller der vi ikke har hatt tilstrekkelig konkrete revisjonskriterier,
ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å vurdere et tema, eller tilfeller der
det av andre årsaker ikke er relevant å foreta en vurdering.

Tabell 9 Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet (Kilde: BDO)

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak er basert på innhentet dokumentasjon fra
kommunen og selskapene og offentlig tilgjengelig informasjon, herunder fra Doffin. I tillegg har vi
hatt Citrix-tilgang til følgende systemer der vi har hentet ut mye informasjon:
-

Contiki
Intranett
Servermapper som er tilgjengeliggjort.

Vi har hatt direkte kontakt med personer som har forestått eller på andre måter være kjent med
anskaffelsesprosessene. Utkast til forvaltningsrevisjonsrapport har vært til høring i to omganger. Etter den første høringen viste det seg at flere dokumenter og korrespondanse ikke var tilgjengelig i
de systemer revisor benyttet. Etter at kommunen fikk oversendt dette imøtekom revisor anbefaling
om å sende utkast til rapport på ny høring før rådmannens høringsuttalelse skulle utarbeides.
Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak bygger på den informasjonen som er mottatt. Det er gjennomført en faktasjekk med administrasjonen for verifisering av fakta. Det ble gitt
omfattende innspill i to omganger og dette har ført til endringer både i faktabeskrivelser, vurderinger og konklusjoner fra første oversendte utkast. Det kan fortsatt være opplysninger som av ulike
grunner ikke har blitt forelagt, og som kunne gi andre vurderinger og konklusjoner enn det rapporten bygger på. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som er foretatt, må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for
at alle relevante forhold er avdekket eller analysert.
Det er viktig å presisere at våre vurderinger er basert på utvalgte anskaffelser og kjøp. Det er altså
snakk om tilbakeskuende kontroller som vurderer etterlevelse på et gitt tidspunkt. Vi kan ikke uttale oss om hvordan Asker kommune praksis for gjennomføring av anskaffelser er basert på utvalget.
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Det er ikke mulig å generalisere funnene da utvalget ikke er representativt. Et representativt utvalg
har heller ikke vært mulig å få til innenfor rammene av denne revisjonen.
Avgrensninger
Gjennomføring av offentlige anskaffelser er strengt prosessregulert, samtidig som vurderinger er underlagt et omfattende innkjøpsfaglig skjønn. Dette medfører at oppdragsgivers faglige vurderinger
tillegges stor vekt og vanskelig kan overprøves. På dette grunnlag har vi i denne revisjonen avgrenset vurderinger som er underlagt oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn, herunder, men ikke begrenset til, vurdering av kompetanse og prising av forbehold.

Vedlegg 2: Oversikt over mottatt dokumentasjon
Nr.
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Mottatt dokumentasjon
- Avrop fra Manpower høsten 2014 og våren 2015
- Epostutveksling angående rammeavtale
- Henvendelse til Renholdssoner AS
- Leverandørens tilbud
- Kontrakt med leverandøren
- Invitasjon til deltakelse i konkurransen
- KU avtale med Roar Jørgensen
- Avrop på rammeavtale med HR-Prosjekt AS
- E-post med oppsummering fra møte med leverandør
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Redegjørelse for økonomisk og finansiell stilling fra én leverandør
- Besvarelse av kravspesifikasjon fra én leverandør
- Tilgjengelig i systemer vi har hatt tilgang til
- Tilbudsforespørsel med vedlegg
- Kontrakt med bilag 1-4
- Tilbud med prisestimat fra én leverandør
- Leveransekontrakt mellom Radonkonsult (Friske Rom AS) og Asker kommune
- Notat/protokoll for kjøp av BPA
- Tilbudsinvitasjoner og tilbud
- Kunngjøring
- Åpningsprotokoll
- Evaluering
- Interesseliste
- Kontrakt
- Referat avklaringsmøte
- Forhåndsmelding arbeidsplass
- Meddelelsesbrev
- Kvalifikasjon og vurdering
- Protokoll
- Årsregnskap og kredittrating for valgte leverandør
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Nr.

Mottatt dokumentasjon

16

- Kunngjøring
- Åpningsprotokoll
- Interesseliste
- Referat avklaringsmøte
- Kvalifikasjon og tildeling
- Meddelelsesbrev
- Anskaffelsesprotokoll
- Kontrakt
- Kunngjøring
- Interesseliste
- Åpningsprotokoll
- Kvalifikasjon og tildeling
- Referat avklaringsmøte
- Anskaffelsesprotokoll
- Meddelelsesbrev
- Kontrakt
- Kunngjøring
- Interesseliste
- Åpningsprotokoll
- Kvalifikasjon og tildeling
- Referat avklaringsmøte
- Anskaffelsesprotokoll
- Meddelelsesbrev
- Kontrakt
- Kunngjøring
- Åpningsprotokoll
- Anskaffelsesprotokoll
- Evaluering av tilbud
- Meddelelsesbrev
- Svar på klage og begjæring om innsyn
- Kontrakt
- Kunngjøring
- Åpningsprotokoll
- Konkurransegrunnlag
- Protokoll
- Evaluering
- Interesseliste
- Meddelelsesbrev med evalueringsrapport
- Kontrakt byggeleder
- Kontrakt KU
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Referat fra kontraktsmøte
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Evalueringsrapport
- Meddelelsesbrev
- Signert kontrakt
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:

17

18

19

20

21
22

23
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24

25
26

27

28

29
30
31
32
33

34

35
36
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Mottatt dokumentasjon
- Konkurransegrunnlag, bok 0
- Referat fra avklaringsmøte
- Signert kontrakt
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Referat fra avklaringsmøte
- Signert kontrakt
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Referat fra avklaringsmøte
Dokumentasjon fra systemer vi har hatt tilgang til. I tillegg har vi mottatt:
- Oppdatert tilbud fra valgte leverandør
- Evalueringsrapport
- Signert kontrakt
- Mailutveksling mellom Asker Eiendomsforvaltning AS og Abakus AS
- Evaluering av rådgivere
- Avtale mellom Asker Eiendomsforvaltning AS og Abakus AS
- Konkurransegrunnlag
- Anskaffelsesprotokoll
- Meddelelse til tilbyderne
- Referat fra styremøte med beslutning om valg av leverandør
- Kunngjøring
- Mailutveksling med valgt leverandør
- Tilbud
- Revidert tilbud
- Signert kontrakt
- Krokløfterbil
- Anskaffelsesprotokoll
- Anskaffelsesprotokoll
- Anskaffelsen er ikke dokumentert skriftlig
- Anskaffelsen er ikke dokumentert skriftlig
- Bestilling
- Fakturaer fra valgt leverandør
- Kontrakt
- Tilbudsforespørsel
- Evaluering av tilbud
- Kontrakt med valgt leverandør
- Meddelelse til tilbyderne
- E-post med redegjørelse for leverandørforholdet
- Tilbudsinvitasjon
- Konkurransegrunnlag med vedlegg
- Adresseliste tilbydere
- Summeringsskjema tildelingsvurdering
- Begrunnelse for tildeling tilsendt tilbyderne
***

Side 39 av 39

