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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en henvendelse om en mulig varslingssak som ble behandlet i lukket 

møte 24. mars. I møtet 28. april ble det lagt frem en foreløpig rapport fra ekstern gransker 

(sak 22/14), og et notat fra varslingssekretariatet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt endelig rapport fra Hort umiddelbart når 

den foreligger. Videre ønsker utvalget en redegjørelse fra rådmannen om oppfølging i 

påfølgende møte. 

Undersøkelsen fra Hjort foreligger nå, og er vedlegg 1 til saken. Hjort har ikke funnet 

holdepunkter for at det er nære relasjoner mellom Asker kommune og Asker Entreprenør. I 

kapittel 10 gir Hjort en sammenfatning av vurderinger og konklusjoner.  Advokat Andreas 

Stang Lund, Advokatfirmaet Hjort vil presentere rapporten og svare på kontrollutvalgets 

spørsmål. 

Rapporten har også anbefalinger om iverksetting av tiltak for å sikre betryggende styring og 

kontroll med anskaffelsesområdet. Rådmannen har redegjort for kommunens planer med å 

følge opp anbefalingene i undersøkelsen i notat av 29.7.2014, se vedlegg 2 til saken. 

Eiendomsdirektøren vil være tilstede i møtet for å svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig etterretning og ber om å bli orientert om 

resultat av gjennomførte internkontrolltiltak våren 2015. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 
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1 INNLEDNING

Kontrollutvalget og rådmannen i Asker kommune mottok i mars 2014 en henvendelse angående 
mulige feil ved inngåelse av rammeavtaler og tildeling av oppdrag til Asker Entreprenør AS 
(”Asker Entreprenør”). Påstandene ble fremsatt fra Tresgaard J & H Entreprenører AS 
(”Tresgaard”). Det ble hevdet at Asker Entreprenør har vunnet ”usedvanlige mange” anbuds-
kontrakter med kommunen. Videre har Tresgaard anført at det foreligger nære relasjoner mellom 
Asker Entreprenør og kommunen. 

Vi har fått i oppdrag å foreta undersøkelser av de fremsatte påstandene. Undersøkelsene skal ha til 
formål å avklare om det har funnet sted brudd på interne eller eksterne retningslinjer og regelverk 
ved tildeling av oppdrag til Asker Entreprenør, eller for øvrig uregelmessigheter i denne 
forbindelse. Våre undersøkelser omfatter perioden fra 2007 til 2014.

Påstandene som er fremsatt skal vurderes opp mot gjeldende rettsregler og kommunens interne 
rutiner for anskaffelser. Et sentralt formål med undersøkelsene er således om det foreligger 
rettslige feil eller mangler ved Asker kommunes tildeling av oppdrag til Asker Entreprenør. Vi 
oppfatter at et sideformål med undersøkelsene er å bidra til eventuelle forbedrings- og lærings-
punkter for fremtiden. Dette gjelder uansett om undersøkelsene skulle vise at det er hold i de 
fremsatte påstandene. Mulige forbedringspunkter kan knytte seg til bedre oppfyllelse av gjeldende 
rettsregler, men kan også omfatte endring av eksisterende rutiner som potensielt kan gi bedre 
ressursutnyttelse, effektivitet og måloppnåelse. Det kan også være spørsmål om etterlevelse av 
gjeldende regler og rutiner. Vi har lagt til grunn at undersøkelsene og våre vurderinger ikke skal 
omfatte spørsmål og problemstillinger som er undergitt et hensiktsmessighetsskjønn fra 
kommunens side, for eksempel knyttet til vektingen av tildelingskriterier i anskaffelsesprosessen, 
eller det anskaffelsesfaglige skjønnet som må utøves ved valget av leverandør.

Rapporten har følgende hovedinnhold: 

▪ Vi skal i punkt 2 redegjøre for vårt mandat, metoden vi har fulgt og avgrensninger for 
oppdraget. 

▪ Enkelte rettslige forhold knyttet til inngåelsen av rammeavtaler vil bli gjennomgått i punkt 3.

▪ Utgangspunktet for våre undersøkelser er inngåtte rammeavtaler i 2007, 2011 og 2014. 
Faktiske forhold knyttet til inngåelse av rammeavtalene vil bli omtalt i punkt 4. De to 
førstnevnte avtalene ble forlenget til henholdsvis 2011 og 2014. I punkt 4 vil også 
forlengelsene av disse avtalene bli omtalt.

▪ Våre vurderinger er, tematisk sett, delt opp. Den første delen gjelder bruken og oppfølgningen 
av rammeavtalene fra 2007 og 2011. Dette behandles i henholdsvis punkt 5 og 6. For ramme-
avtalene inngått i 2014 er ikke spørsmål knyttet til bruken av rammeavtalene aktuelt, siden 
avtalene nylig er inngått. 
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▪ Et særlig spørsmål ved bruken av rammeavtalene, er kommunens rutiner og praksis for avrop
på rammeavtalene. Dette behandles i punkt 7.

▪ Den andre delen av våre vurderinger gjelder prosessen knyttet til gjennomføringen av anbuds-
konkurransene i henholdsvis 2007, 2011 og 2014, herunder evalueringen av tilbudene og
inngåelse av kontrakt. Våre vurderinger av disse spørsmålene fremgår i punkt 8.

▪ Tresgaards påstander om nære relasjoner og korrupsjon vil bli drøftet i punkt 9.

▪ En oppsummering av våre vurderinger og konklusjoner er inntatt i punkt 10.

2 MANDAT, METODE OG AVGRENSNINGER

Våre undersøkelser er gjennomført i henhold til oppdragsbeskrivelse vedlagt som 

Bilag 1 Oppdragsbeskrivelse – interne undersøkelser etter anførsler om mulige feil ved 
inngåelse av rammeavtaler og påstander om nære relasjoner

Det fremgår av oppdragsbeskrivelsen at Hjort i første omgang skulle levere en foreløpig rapport, 
som skulle ligge til grunn for behandling av saken i kontrollutvalget. Den foreløpige rapporten ble 
levert 10. april 2014. I den foreløpige rapporten identifiserte vi forhold det kunne være grunn til å 
undersøke nærmere, og formulerte rettslige problemstillinger knyttet til ulike sider av 
saksforholdet. Forut for den foreløpige rapporten ble det avholdt to møter med representanter for 
Asker kommune. Videre mottok vi en del dokumenter fremskaffet av kommunen i henhold til 
oppdragsbeskrivelsen. 

Etter at den foreløpige rapporten ble levert, har vi mottatt ytterligere dokumenter fra Asker 
kommune. Vi har også gjennomført samtaler/intervjuer med ni ansatte i kommunen. Dette er 
personer som har hatt roller i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsene av tømrer-
tjenester i perioden 2007-2014, eller som har hatt forvalteransvar for de ulike rammeavtalene i 
perioden. Videre har vi hatt samtaler med representanter for Tresgaard og Asker Entreprenør. 

I forkant av samtalene ble det sendt ut brev til intervjupersonene med informasjon om bakgrunnen 
for samtalen, og med en angivelse av hvilke temaer vi ønsket å snakke om. Alle personene 
samtykket i å snakke med oss. Det ble skrevet referat fra samtalene, som samtalepersonene fikk 
anledning til å gjennomgå og kommentere. Referatene er interne arbeidsdokumenter for Hjort, og 
vil ikke bli oversendt til oppdragsgiver.

Inngåelsen av rammeavtaler og tildeling av enkeltoppdrag til Asker Entreprenør reguleres av lov 
og forskrift om offentlige anskaffelser. Videre må dette regelverket suppleres med alminnelige 
forvaltningsrettslige regler og prinsipper. Også i anskaffelsessaker gjelder reglene om habilitet i 
forvaltningsloven, og utgangspunktet for vurderingen av habilitet må tas i forvaltningsloven § 6 til 
§ 10, jf. anskaffelsesforskriften § 3-7. Kommunen må også følge ”god forvaltningsskikk”. Dette er
prinsipper, særlig for saksbehandlingen, som bør etterleves. Kravene til god forvaltningsskikk vil 
blant annet kunne bidra til å sikre likebehandling, etterprøvbarhet og gjennomsiktighet.
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Påstandene mot Asker kommune går også ut på at det skal ha skjedd korrupsjon eller at det 
foreligger ”korrupsjonslignende forhold”. Våre undersøkelser skal først og fremst ha til formål å 
avklare om det har funnet sted brudd på interne eller eksterne retningslinjer og regelverk, eller for 
øvrig uregelmessigheter i forbindelse med tildeling av oppdrag til Asker Entreprenør. Samtidig vil 
slike undersøkelser kunne gi grunnlag for forbedringspunkter, som vil gjøre at kommunen står 
bedre rustet mot korrupsjon og andre misligheter i anskaffelsesprosessen. 

Som et generelt utgangspunkt – uavhengig av vår sak – må det legges til grunn at det offentliges 
innkjøp av varer og tjenester er en prosess som innebærer korrupsjonsrisiko. Offentlig sektor 
anskaffer varer og tjenester for betydelige midler1. Eksistensen av korrupsjonsrisiko tilsier at 
kommunen bør ha betryggende interne rutiner og en streng internkontroll. Ikke minst bør dette 
gjelde ved større anskaffelser og innenfor områder hvor risikoen for uregelmessigheter erfarings-
messig er særlig høy. Manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket betyr ikke i seg selv at det 
har skjedd misligheter i form av for eksempel korrupsjon, og gir heller ingen indikasjon i retning 
av dette. Imidlertid gir manglende interne rutiner, oppfølgning og kontroll et svekket vern mot 
korrupsjon, og kan i seg selv bidra til mistenkeliggjøring og svekket tillit til kommunen. 

Anskaffelsesregelverket og de forvaltningsrettslige reglene tar ikke direkte sikte på å forebygge 
eller unngå korrupsjon. Men regelverket skal sikre en forsvarlig saksbehandling, og lojal 
etterlevelse av regelverket vil bidra til å ivareta mange av de samme hensynene som straffelovens 
korrupsjonsregler skal verne. 

Våre undersøkelser har i hovedsak vært rettet mot gjennomføringen av anskaffelsesprosessene, 
tildelingen av enkeltoppdrag under rammeavtalene og oppfølgningen av rammeavtalene. Vi har 
ikke gått grundig gjennom samtlige oppdrag som Asker Entreprenør har utført for kommunen 
under de enkelte rammeavtalene. På overordnet nivå, og ved hjelp av enkelte stikkprøver, har det 
likevel vært av interesse å se nærmere på i hvilken utstrekning rammeavtalene er fulgt ved 
tildelingen av enkeltoppdrag, for dermed å vurdere om Asker Entreprenør har vært tildelt flere 
enkeltoppdrag enn det som fulgte av avtalens ramme. 

Vi har ikke foretatt generell forvaltningsrevisjon av kommunens bruk av rammeavtaler innenfor de 
relevante områdene. Våre undersøkelser har derfor ikke omfattet for eksempel generell gjennom-
gang av hvordan kommunen utøver kontroll med at løpende kjøp gjøres i henhold til inngåtte 
rammeavtaler, eller hvordan det sikres at kommunen faktureres i tråd med betingelsene i ramme-
avtalene. Utgangspunktet for undersøkelsene er påstandene som er fremsatt av Tresgaard, og 
undersøkelsene er konsentrert om å avklare om det er hold i disse påstandene, helt eller delvis.

3 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER – RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER

Rammeavtaler er en kontraktstype som inngås gjennom bruk av anskaffelsesreglenes alminnelige 
prosedyrer. Rammeavtaler kan inngås mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 
leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet 
av en gitt periode og kan anses som et løpende avtaleforhold, der oppdragsgiver bestiller oppdrag/ 
                                                
1 Kommunene og fylkeskommunene anskaffer varer og tjenester for rundt 150 milliarder årlig, ifølge Beskytt 
kommunen! Håndbok i antikorrupsjonsarbeid. Utgitt av KS og Transparency International Norge 2013
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tildeler kontrakt gjennom avrop på rammeavtalen. Prosedyrene for tildeling av kontrakt innenfor 
rammeavtalen reguleres av anskaffelsesforskriften §§ 6-1, 6-2 og 6-3 (del II), og §§ 15-1, 15-2 og 
15-3 (del III).

Hovedregelen etter anskaffelsesreglene er at enhver kontrakt i det offentlige skal inngås på 
bakgrunn av konkurranse. Ved bruk av rammeavtaler er denne plikten ivaretatt gjennom 
konkurranseutsetting av selve rammeavtalen, og det enkelte avrop innenfor en rammeavtale 
behøver således ikke konkurranseutsettes. Avrop som foretas med hjemmel i en rammeavtale som 
er kunngjort i henhold til anskaffelsesreglene, er dermed ikke en ulovlig direkte anskaffelse, jf. 
klagenemndas sak 2012/31 premiss 24. Forutsetningen er at uttakene er fastsatt i rammeavtalen, at 
den konkrete anskaffelsen etter sin art er omfattet av avtalen, og at avrop foretas innenfor de 
tidsrammene rammeavtalen fastsetter, jf. KOFA sak 2004/310 premiss 32.

Avrop innenfor en rammeavtale kan bare gjøres av oppdragsgiverne identifisert som parter i 
rammeavtalen. Avropene må ligge innenfor rammeavtalen slik den er kunngjort og beskrevet i 
konkurransegrunnlaget. Det kan gjøres enkelte, men ikke vesentlige endringer. 

Ifølge Asker kommunes innkjøpsreglement, har kommunen rammeavtaler ”innenfor områder der 
en samling av anskaffelse på en eller flere leverandører, bidrar til ressurseffektivitet”, (jf. 17_5 4 
2 Inngåelse av rammeavtaler). Overordnet ansvar for at anskaffelser skjer i henhold til regelverket 
og at kommunen har rammeavtaler innenfor det aktuelle området ligger til rådmannen. De enkelte 
virksomhetsledere har ansvar for inngåelse og oppfølging av rammeavtaler samt å gjøre kjent og 
sikre bruk av rammeavtalene. Den enkelte innkjøper skal ”benytte eksisterende rammeavtaler ved 
enkeltkjøp på vegne av eget arbeidssted” samt kontrollere og følge opp enkeltbestillinger, (jf. 
17_5 4 1 Bruk av rammeavtaler – kjøp – avrop).

4 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER I PERIODEN 2007-2014. FORLENGELSE
AV RAMMEAVTALENE

4.1 Innledning

Asker kommune eier en betydelig eiendomsmasse. Eierskapet forvaltes i dag av kommunens 
avdeling Eiendomsdrift/forvaltning, som hører under tjenesteområdet eiendom under ledelse av 
eiendomsdirektøren. Rådmannens fullmakter på området er delegert til avdelingen. 

Tjenesteområdet Eiendom omfatter tre virksomheter. Eiendomsdrift/forvaltning har ansvaret for å 
forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Prosjekt og utbygging har 
ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. Renhold av 
kommunale bygninger ivaretas av virksomheten Renhold og praktisk bistand. 

Fra 2007 og frem til i dag har tjenesteområdet eiendom vært organisert på ulike måter. Gjennom 
hele perioden har det imidlertid gått et skille mellom oppgaver knyttet til forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunale bygninger, og oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter. Alle de rammeavtalene som omfattes av våre undersøkelser har vært inngått
mellom det som er omtalt som ”Eiendomsforvaltningen” og den enkelte leverandør. Vi oppfatter 
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det slik at det med ”Eiendomsforvaltningen” siktes til den avdelingen som har hatt ansvaret for 
forvaltningen av kommunale bygninger. I 2007 og 2009 var dette henholdsvis ”Forvaltnings-
avdelingen” og ”Forvaltning”, og i 2011 ”Forvaltning, drift og vedlikehold”. I dag er det som 
nevnt avdelingen ”Eiendomsdrift/forvaltning”. Utgangspunktet har således vært at i perioden fra 
2007 til 2014 har oppdragsgiver for rammeavtalene vært den avdelingen i kommunen med ansvar 
for forvaltningen av de kommunale eiendommene. Det vises i denne forbindelse til konkurranse-
grunnlaget fra 2011, der fremgår det at ”Eiendomsforvaltningen” forplikter seg til å handle på 
gjeldende rammeavtale. Videre fremgår det at Prosjekt og utbygging, en annen virksomhet under 
tjenesteområdet eiendom, ”kan” benytte rammeavtalene, men at det da skal benyttes 
minikonkurranser. 

Vi har oppfattet det slik at kommunen tidligere hadde egne ansatte som selv ivaretok mindre 
vedlikeholdsarbeid. I den grad det var behov for bistand fra eksterne ble slike kontaktet ad-hoc, 
uten forutgående konkurranse eller på grunnlag av rammeavtaler. Større arbeid ble konkurranse-
utsatt. I 2003 inngikk kommunen etter det vi forstår for første gang rammeavtaler med aktuelle 
leverandører innenfor forskjellige fagområder for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. På 
området for tømrertjenester/bygg- og håndverkertjenester har kommunen siden 2003 inngått avtale 

med tre leverandører ved hver utlysning. Rammeavtalene har vært fordelt mellom rammeavtale-
leverandørene dels ut fra bygningenes formål, dels ut fra geografiske kriterier.

Rammeavtaler ble inngått i 2003, 2007, 2011 og 2014. Asker Entreprenør og Haandverkerne AS 
(tidligere Christiania Haandverk AS) har etter det opplyste hatt rammeavtale med kommunen 
siden henholdsvis 2003 og 2007. I 2007 og 2011 ble det også inngått rammeavtale med Din 
Håndverker AS. Dette selskapet ble avviklet i 2012. Malermester Harald Askautrud AS kom inn 
som ny rammeavtaleleverandør i 2014. Vi vil omtale faktiske forhold knyttet til inngåelse av 
rammeavtalene i 2007, 2011 og 2014 i punkt 4.2 - 4.4. Forlengelsen av rammeavtalene fra 2007 og 
2011 behandles i punkt 4.5.

4.2 Rammeavtalen 2007-2011

I 2007 kunngjorde Asker kommune rammeavtale om ”tømmertjenester”. Tilbudsfrist var 
30. april 2007. Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at det skulle inngås avtale med tre 
leverandører. Oppdragene skulle fordeles på følgende måte i henhold til konkurransegrunnlaget 
punkt 17:

”Avtale 1 som inngås med en av de tre leverandørene:
Omfatter alle kommunens skoler.

Avtale 2 som inngås med en av de tre leverandørene:
Omfatter alle kommunens administrasjons- og næringsbygg, kommunale boliger og 
barnehager.

Avtale 3 som inngås med en av de tre leverandørene:
Omfatter alle kommunens helse/omsorgsbygg, idrettsbygg og kulturbygg.
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Det står kommunen fritt til å velge hvilke leverandører som får hvilken avtale, men det 
er lov å sette opp prioriteringsliste på dette.

For alle fagområder med tre leverandører gjelder at dersom en av de som det er inngått 
rammeavtale med ikke kan levere, skal det avholdes en fornyet konkurranse mellom 
deltakerne i rammeavtalen for det enkelte oppdrag. Der hvor det kun er to leverandører 
vil den andre leverandøren få tilbud om oppdraget.”

Det fremgår ikke av konkurransegrunnlaget hvordan det enkelte avrop skulle gjennomføres. I 
rammeavtalen punkt 5 var det imidlertid fastsatt at ”[a]lle oppdrag skal rekvireres av 
oppdragsgiver”, med angivelse av følgende:

”- bestillernr., navn og evt. Prosjektnavn / nr. oppdragsnr. / arbeidsordrenr. / 
rekvisisjonsnr. – leveringsadresse,

- dato for bestilling og ønsket leveringstidspunkt
- beskrivelse av oppdraget/omfang
- evt. kontaktperson på oppdragsstedet”

Det fulgte videre at ”dersom oppdragene ikke har med de aktuelle opplysninger, skal det meldes 
fra om det til oppdragsgiver”.

Av anbudsprotokollen fremkommer at det kom inn tilbud fra følgende leverandører: Christiania 
Haandverk AS, Asker Entreprenør, Mur og Tre AS og Din Håndverker AS. Kontrakt skulle etter 
konkurransegrunnlaget punkt 16 tildeles ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”, basert på 
følgende tildelingskriterier:

▪ Service og teknisk bistand (vekt 60%)
▪ Pris (vekt 40%)

Etter det vi har fått opplyst har det ikke vært mulig å gjenfinne dokumentasjon med hensyn til 
evalueringen av tilbudene. Det er imidlertid opplyst at én leverandør (trolig Mur og Tre AS) ble 
avvist. Man stod da igjen med tre leverandører, og rammeavtaler om tømrertjenester ble inngått 
med disse uten behov for særlig evaluering. Fordeling mellom rammeavtaleleverandørene var som 
følger:

▪ Asker Entreprenør: Kommunens skoler
▪ Din Håndverker AS: Kommunens helse- og omsorgsbygg, idrettsbygg og kulturbygg
▪ Christiania Haandverk AS: Kommunens administrasjons- og næringsbygg, kommunale 

boliger og barnehager

Vi har forstått det slik at avtalene ble fordelt ut fra avtaleomfangets og leverandørens størrelse. 
Fordi Asker Entreprenør var ”størst” fikk følgelig denne leverandøren tildelt det ”største” området; 
skoler. 

I avtalen med Asker Entreprenør ble avtalens omfang definert slik (punkt 2): 
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”Avtalen omfatter levering av tømrertjenester for vedlikehold og evt 
nybygging/rehabilitering av kommunens bygninger.”

Avtalene med de to andre leverandørene var likelydende på dette punktet, med angivelse av 
avtalens omfang slik det fremgår ovenfor. 

Avtalene ble inngått med varighet fra 1. juli 2007 til 30. juni 2009, med mulighet for forlengelse:

”Oppdragsgiver har opsjon, med minst 3 mnd skriftlig varsel, på å kunne forlenge 
avtalen med 1 – ett – år av gangen i 2 år.” 

Rammeavtalene ble med alle tre leverandørene forlenget to ganger; første gang ved brev 
8. mai 2009, andre gang ved brev 27. august 2010. Avtalene hadde etter dette en samlet varighet til 
30. juni 2011.

4.3 Rammeavtalen 2011-2013

I 2011 utlyste Asker kommune ny åpen anbudskonkurranse for kjøp av håndverkstjenester. 
Tilbudsfristen var 29. april 2011. Formålet med konkurransen var å inngå rammeavtale med 
leverandører innenfor følgende fagområder:

”- Tømrer (1 avtale pr team og 1 samleavtale for kulturhistoriske bygg, hytter og 
kommunale boliger, totalt 3 leverandører)

a. Elektriker (Avtaler som for tømrer)
b. Byggtapetsering / maling (Avtaler som for tømrer)
c. Rørlegger (1 avtale på team 1 + kulturhistoriske bygg og hytter, samt 1 avtale på 

team 2 + kommunale boliger, totalt 2 leverandører)”

For tømrertjenester skulle det altså inngås rammeavtale med tre leverandører, som skulle tildeles 
oppdrag under rammeavtalen innenfor på forhånd fastsatte bygninger. Det fremgikk av tilbuds-
instruksen at forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavdelingen (FDV-avdelingen), som 
representerte Eiendom, besto av to team med ansvar for formålsbygg. I tillegg kom kultur-
historiske bygg, hytter og kommunale boliger. Leverandørene skulle fordeles på henholdsvis team 
1, team 2 og kulturhistoriske bygg, hytter og kommunale boliger. Fordelingen av eiendommene 
fulgte som vedlegg til tilbudsinstruksen. 

Det fremgår ikke av konkurransegrunnlaget hvordan det enkelte avrop skulle gjennomføres. Det 
fulgte imidlertid av rammeavtalene at ”alle oppdrag skal rekvireres av oppdragsgiver”. I 
bestillingen skulle angis samme opplysninger som det som fulgte av rammeavtalen for 2007-2011, 
jf. punkt 4.2 ovenfor.

Av anbudsprotokollen fremkommer at det kom inn tilbud fra følgende leverandører: 
Din Håndverker AS, Bjerk-Lind Bygg AS, Ansnes Entreprenør, NEAS AS, KF Entreprenør AS, 
Asker Entreprenør AS, Haandverkerne AS, Tømrerne Terje Baastad og Frode Sveen, Tømrer 
Thomas AS, Reinertsen, OKK Entreprenør AS. NEAS AS og Tømrerne Terje Baastad og Frode 
Sveen ble avvist som ikke kvalifisert. 
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Rammeavtaler om tømrertjenester ble etter gjennomført konkurranse inngått med tre leverandører; 
Asker Entreprenør, Din Håndverker AS og Haandverkerne AS. Fordelingen av oppdrag, og 
dermed rammeavtalenes omfang for hver enkelt leverandør, fremgår ikke av rammeavtalene. Det 
fremgår av tildelingsbrev 20. mai 2011 at Asker kommune vil ”komme tilbake til hvordan 
nærmere fordeling skal skje mellom rammekontraktspartnerne”. 

Asker Entreprenør ble tildelt bygninger som hørte under team 2, det vil si ulike typer formålsbygg. 
Dette fremgår ikke uttrykkelig av rammeavtalen med Asker Entreprenør, men følger av at det i 
rammeavtalen var oppgitt en kontaktperson fra team 2. For både Haandverkerne og Din 
Håndverker ble det oppgitt en kontaktperson fra team 1, men det fremgår ikke av rammeavtalene 
hvilken leverandør som ble tildelt kulturhistoriske bygg, hytter og kommunale boliger.

Som oppdragsgiver for avtalene ble angitt ”Asker kommune, Eiendomsforvaltningen”. I tillegg 
fulgte det av konkurransegrunnlaget punkt 1.2 at Prosjekt og Utbygging ”kan […] benytte 
rammeavtalene der hvor det er hensiktsmessig. Det vil da bli foretatt interne avrop 
(minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandører)”.

Avtalene ble inngått med en varighet fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013, med mulighet for 
forlengelse:

”Avtalen er gyldig fra og med 1.7.11 og utløper uten forutgående varsel 30.6.13. 
Oppdragsgiver har rett til å forlenge kontrakten for 1 – ett år av gangen i inntil 2 år på 
samme betingelser. Oppdragsgiver må varsle Leverandøren senest 3 måneder før 
utløpet av kontraktsperioden om den skal forlenges.” 

Rammeavtalen med Asker Entreprenør ble forlenget to ganger. Først frem til 31. desember 2013, 
og deretter til 1. mars 2014.

4.4 Rammeavtalen fra 2014

4.4.1 Grunnlaget for konkurransen, evaluering og tildeling

Asker kommune kunngjorde 14. oktober 2013 åpen anbudskonkurranse for kjøp av bygg- og 
håndverkstjenester. Denne konkurransen ble avlyst etter fristen for levering av tilbud, og ny 
konkurranse ble kunngjort 20. desember 2013. Oppdragsgiver var Asker kommune ved 
Eiendomsforvaltningen. Formålet med anskaffelsen var å ”dekke oppdragsgivers behov for 
bygningsmessige arbeider, og for utførelse av arbeider der flere faggrupper er involvert”. 

Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at anskaffelsen ble delt i tre soner basert på 
Eiendomsforvaltningens eiendomsliste; Sone Nord, Sone Sør og en sone for boliger/kultur-
historiske bygg. Kommunen ønsket å inngå avtale med tre leverandører, en for hver sone. Det var 
opplyst i konkurransegrunnlaget at fordelingen av bygg og soner kunne endres i løpet av 
avtaleperioden. 
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Det var videre fastsatt i konkurransegrunnlaget at rammeavtalen er begrenset til oppdrag inntil en 
verdi av kr 3 000 000 eks. mva. Oppdrag utover dette vil bli utlyst som egne konkurranser 
uavhengig av rammeavtalen. Dessuten vil alle kontrakter med en antatt verdi på over kr 1 000 000 
eks. mva. håndteres ved bruk av minikonkurranser mellom leverandørene på rammeavtalen. 

Det var etter konkurransegrunnlaget punkt 2.8 mulig å inngi tilbud på deler av oppdraget, dvs. en 
eller flere soner. Det fremgikk imidlertid at man bare kunne vinne konkurransen for én sone. 
Dersom en leverandør ble vinner på flere soner, ville oppdragsgiver bestemme hvilken sone man 
ble tildelt. Det var ikke oppgitt noen nærmere kriterier for denne beslutningen. 

Av anskaffelsesprotokollen fremkommer at det kom inn 15 tilbud. 

Ved tildelingsbrev 19. februar 2014 ble Asker Entreprenør tildelt Sone Nord. Det fremgikk av 
tildelingsbrevet at Asker Entreprenør ble rangert som nr. 3 på alle tre sonene. Haandverkerne AS 
ble rangert som nr. 1 på alle tre sonene, og ble tildelt Sone Sør. Malermester Harald Askautrud AS 
ble rangert som nummer 2 på alle sonene, og ble tildelt Sone Boliger- og kulturhistoriske bygg.

4.4.2 Evalueringen

Det fremgår av tildelingsbrevet og øvrige dokumenter i forbindelse med evalueringen at Asker 
Entreprenør hadde det nest dyreste tilbudet på Sone Nord og Sone Sør. De hadde det dyreste 
tilbudet på Sone Bolig/Kulturhistoriske bygg. Under tildelingskriteriet gjennomføring/responstid 
fikk Asker Entreprenør lavest poengscore (3 av 5), sammen med fire andre leverandører. Asker 
Entreprenør og Haandverkerne AS fikk beste score (5 av 5) under tildelingskriteriet ”kvalitet”. 

Vektingen av de ulike tildelingskriteriene medførte at Asker Entreprenør ble rangert som det tredje 
beste tilbudet på alle de tre sonene. Evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet var således 
avgjørende for at Asker Entreprenør endte opp som en av tre leverandører som Asker kommune 
inngikk rammeavtale med. 

Kontrakt skulle tildeles på basis av ”de økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende 
kriterier”, jf. konkurransegrunnlaget punkt 4.2:

▪ Pris og kostnader 40 %
▪ Kvalitet 40 % 
▪ Gjennomføring 20 %

Det var oppgitt følgende om dokumentasjonskravet knyttet til tildelingskriteriet kvalitet:

”Under dette punktet vil tilbyders prosjektledere/koordinatorer bedømmes. Se punkt 
5.3.2.”

Av konkurransegrunnlaget punkt 5.3.2 fremgår følgende:
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”Koordinatorer/prosjektledere skal beskrives med oversikt over tidligere gjennomførte 
relevante prosjekter og utdanningsbakgrunn (CV). Dette vil tillegges vekt ved 
evaluering.”

Når det gjaldt kvalifikasjonskravene, var det i konkurransegrunnlaget punkt 3.6 stilt krav til 
leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner, herunder blant annet:

”1. Det kreves god gjennomføringsevne og erfaring fra tilsvarende leveranser
2. De som skal utføre arbeid på denne kontrakt skal ha nødvendig fagbrev og relevant 
bransjeerfaring”

Som dokumentasjon for krav nummer 1 var det stilt krav om ”relevante referanser med 
kontaktinformasjon” og ”sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene i tiltaksklasse 2, alternativt 
dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de aktuelle 
arbeidene i tiltaksklasse 2 før kontrakt inngås”. Til krav nummer 2 skulle leverandørene gi en 
”beskrivelse av dagens arbeidsstokk”. 

Kun de leverandørene som oppfylte kvalifikasjonskravene ville få sine tilbud evaluert etter 
tildelingskriteriene, jf. konkurransegrunnlaget punkt 3.1. Kravene til leverandørenes faglige 
kvalifikasjoner i konkurransegrunnlaget punkt 3.6 var således en forutsetning for i det hele tatt å 
kunne få delta i evalueringen av hvilket tilbud som var det økonomisk mest fordelaktige. 

Vi har i samtalene fått opplyst at tilbudene var noe varierende lagt opp og at det til dels var 
vanskelig å henføre dokumentasjonen til kravene som fulgte av kvalifikasjonskravene og 
tildelingskriteriene. I de tilbudene vi har fått oversendt2, har leverandørene i all hovedsak lagt opp 
tilbudene i tråd med beskrivelsen i konkurransegrunnlaget. Tilbudene inneholder for det første en 
liste over referanseprosjekter på firma-nivå, knyttet til dokumentasjonskravet i konkurranse-
grunnlaget punkt 3.6. Deretter inneholder tilbudene en beskrivelse av prosjektledere/koordinatorer, 
med CV og oversikt over prosjekter de har hatt ansvaret for, jf. dokumentasjonskravet i 
konkurransegrunnlaget punkt 5.3.2.

4.4.3 Klage på anskaffelsesprosessen 

Tresgaard påklaget tildelingsbeslutningen 25. februar 2014. I klagen ble det særlig stilt spørsmål 
ved evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet, herunder vurderingen av Asker Entreprenør og 
forholdet til attester/referanser fra Asker kommune: 

”Er det slik at en god attest/referanse fra Asker kommune veier mer enn en god 
attest/referanse fra for eksempel Statsbygg?”

Asker kommune avviste klagen ved brev 5. mars 2014. 

Klagen ble fulgt opp i en e-post 13. mars 2014 til kommunens anskaffelsesenhet, hvor det blant 
annet fremkom;

                                                
2 Tilbud fra Tresgaard, Asker Entreprenør og Haandverkerne
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”Asker Kommune gir referanser til AE og den samme etaten evaluerer denne referansen 
– evalueringen kan ikke bli objektivt, nøytralt eller uavhengig.”

Det antydes videre at det er nære relasjoner mellom Asker kommune og Asker Entreprenør og at 
selskapet er valgt som leverandør fordi det er bekvemt for Asker kommune å fortsette samarbeid 
med en eksisterende kontraktspart. Videre reises det kritikk mot at Asker Entreprenør er valgt til 
leverandør tre ganger på rad, og for et tidsrom opptil 12 år.

4.4.4 Kontraktsinngåelse

Avtale om bygg- og håndverktjenester ble inngått med Asker Entreprenør 7. mars 2014/10. mars 
2014. Avtalens omfang er generelt definert, men slik at det av avtalens prisbilag sammenholdt 
med tildelingsbrevet følger at avtalen gjelder for det som er definert som Sone Nord. Tilsvarende 
avtaler ble inngått samme dato med Haandverkerne AS og Malermester Harald Askautrud AS. 
Avtalene gjelder fra 10. mars 2014 til 10. mars 2016 med mulighet for forlengelse på ytterligere 
ett + ett år.

4.5 Forlengelse av rammeavtalene

4.5.1 Rammeavtalen 2007-2011

Rammeavtalene inngått i 2007 ble forlenget to ganger, i 2009 og 2010. Ved begge forlengelsene 
fremstår det klart at avtalens krav til tre måneders varsel ikke ble overholdt. I 2010 ble 
forlengelsen endog varslet etter avtalens utløpsdato. I perioden 30. juni 2010 til 27. august 2010 
hadde følgelig Asker kommune formelt sett ingen gyldig avtale verken med Asker Entreprenør 
eller de to øvrige leverandørene. 

Våre undersøkelser viser at det i 2009 og 2010 var noe uklar praksis og kontroll med forlengelse 
av rammeavtalene/utøvelse av opsjon. Vårt inntrykk er at dette var årsaken til at avtalene ble 
skriftlig forlenget først etter at avtalene hadde løpt ut. 

Når kommunen bruker rammeavtaler som er utløpt, medfører dette risiko for at kommunen foretar 
ulovlige direkteanskaffelser. Etter vår oppfatning er det imidlertid ikke grunnlag for å hevde at 
bruk av rammeavtalene etter at de var løpt ut var motivert av å gi Asker Entreprenør en fordel. Det 
vises i denne sammenheng til at det var inngått rammeavtaler med flere leverandører, og at 
rammeavtalene ble forlenget etter fristens utløp for samtlige. 

Basert på våre samtaler oppfatter vi det for øvrig slik at det nå er etablert nye rutiner for 
kontraktsoppfølgning og utøvelse av opsjon, for å unngå risiko for direkteanskaffelser i strid med 
regelverket. 

4.5.2 Rammeavtalen 2011-2013

Rundt påsketider 2013 varslet Asker kommune rammeavtaleleverandørene at de vurderte å lyse ut 
nye rammeavtaler for blant annet tømrertjenester. Det ble varslet at leverandørene ville bli innkalt 
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til et avklaringsmøte. Et slikt avklaringsmøte ble ikke avholdt. Din Håndverker var på dette 
tidspunktet avviklet, og kommunen sto igjen med Asker Entreprenør og Haandverkerne som 
rammeavtaleleverandører. På dette tidspunktet hadde kommunen også oppdaget at Haandverkerne, 
i strid med det som var oppgitt i tilbudet, hadde fakturert for påslag for materiell og for 
administrasjonskostnader. 

Ved e-post 18. juni 2013 fra Asker kommune ble Asker Entreprenør forespurt om de var villige til 
å forlenge rammeavtalen på samme vilkår som den opprinnelige avtalen frem til 
31. desember 2013. Det ble orientert om at en utlysning av nye rammeavtaler for håndverks-
tjenester var planlagt like etter sommerferien, og at de nye avtalene skulle gjelde fra 1. januar 
2014. Asker Entreprenør aksepterte i e-post 19. juni 2013 en forlengelse av gjeldende rammeavtale 
frem til 31. desember 2013. 

En likelydende forespørsel ble sendt på e-post 18. juni 2013 til Haandverkerne. I e-post 
19. juni 2013 opplyste Haandverkerne at de var villige til å forlenge gjeldende rammeavtale, men 
bare på de ”betingelser avtalen er praktisert etter dvs. 10 % påslag på UE og materiell”. Asker 
kommune opplyste i e-post 21. juni 2013 at de ikke kunne akseptere en forlengelse på de vilkår 

Haandverkerne hadde skissert, og rammeavtalen med Haandverkerne ble ikke forlenget. 

Dette innebar at i perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2013 hadde Asker kommune bare 
rammeavtale med Asker Entreprenør for tømrertjenester og i praksis ble da Asker Entreprenør 
benyttet for oppdrag på bygg som ikke falt inn under avtalens definerte omfang. Rammeavtalen 
ble 20. desember 2013 forlenget til 1. mars 2014. Bakgrunnen for dette var at den utlyste 
konkurransen på ny rammeavtale for håndverkstjenester ble avlyst, og måtte lyses ut på nytt. 
Kommunen hadde således ikke på plass nye rammeavtaleleverandører fra 1. januar 2014, som de 
tidligere hadde varslet, men fortsatte å benytte Asker Entreprenør på alle kommunens bygninger. 

Forlengelsen av rammeavtalen med Asker Entreprenør i juni 2013 var regulert i avtalen, og kan 
derfor i seg selv vanskelig kritiseres. Når forlengelsen samtidig innebar at Asker Entreprenør i 
praksis fikk utvidet avtalen ved at bygninger som opprinnelig ikke var inkludert i avtalen ble 
inkludert, kan det imidlertid stilles spørsmål ved om dette representerte en vesentlig endring, som 
innebar at det forelå en ny avtale som skulle vært tildelt etter anskaffelsesreglene.

Om utvidelsen utgjorde en vesentlig endring, må vurderes konkret. Endringene i dette tilfellet 
innebar ingen endring med hensyn til avtalte tjenester, men endringer i omfang, ved at Asker 
Entreprenørs tjenester ble benyttet utover i de tilfellene som fulgte av avtalen. Dette kan tale for at 
endringene vil kunne bli ansett som ”vesentlige”.  

Ut fra foreliggende opplysninger er det ikke noe som tyder på at årsaken til endringene sommeren 
2013 var motivert av noe ønske om å gi Asker Entreprenør en fordelaktig posisjon eller tilgodese 
denne leverandøren spesielt. Tvert om skyldtes endringene objektive forhold, som ikke var 
selvforskyldt fra kommunens side. I lys av praksis fra særlig KOFA er det imidlertid lite trolig at 
dette er relevant for vurderingen av om det foreligger vesentlig endring, og dermed om kommunen 
hadde plikt til å konkurranseutsette anskaffelsen av håndverkertjenester på bygninger som ikke var 
omfattet av (den opprinnelige) avtalen med Asker Entreprenør.
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Basert på den dokumentasjon vi har mottatt, og samtalene med ansatte i Asker kommune, finner vi 
for ordens skyld grunn til å peke på at vi ikke har grunnlag for å konkludere med at kommunen 
forskjellsbehandlet Asker Entreprenør og Haandverkerne i forbindelse med forlengelsen av 
avtalen med Asker Entreprenør, selv om det også ble avdekket faktureringsfeil hos Asker 
Entreprenør (forstått som feil ved faktureringen i forhold til kommunens oppfatning av tilbudet). 
Vi har forstått kommunen slik at begge leverandørene fikk tilbud om å fortsette avtalene med 
korrekt påslag, slik det fulgte av avtalene. Mens Haandverkerne AS avslo tilbudet, aksepterte 
Asker Entreprenør å forlenge avtalen på de vilkår som fulgte av avtalen. 

Sett hen til at de faktiske endringene i avtalen med Asker Entreprenør ville kunne anses å 
innebære en vesentlig endring av avtaleforholdet, kan det reises spørsmål om kommunen burde 
handlet raskere da det ble klart at man ikke lenger hadde virksomme rammeavtaler innenfor 
enkelte områder. Det er kommunens ansvar å planlegge organiseringen av en tjeneste slik at 
anskaffelsesreglene overholdes. Basert på våre samtaler skyldtes tidsbruken dels kapasitetsmangel, 
dels at Anskaffelsesenheten skulle involveres, og dels behov for endringer i rammeavtalene. Sett 
hen til at kommunen hadde rammeavtaler, hvor forlengelse fulgte av avtalebestemmelsene, og at 
konsekvensen av avtalesituasjonen først ble avklart våren 2013, er det etter vår oppfatning likevel 

vanskelig å bebreide kommunen for at ny anbudskonkurranse ikke ble utlyst raskere. Vi kan heller 
ikke se at det er grunnlag for å kritisere kommunen for at planlagt vedlikehold fortsatte høsten 
2013, selv om dette førte til større oppdragstilfang til Asker Entreprenør.

5 BRUKEN AV RAMMEAVTALEN 2007-2011

5.1 Rammeavtalens omfang/saklige virkeområde 2007-2011 – fordeling av kontrakter

Rammeavtalen inngått med Asker Entreprenør for 2007-2011 var begrenset til ”kommunens 
skoler”. Konkurransegrunnlaget og rammeavtalene sett i sammenheng forutsatte at fordeling/ 
tildeling av kontrakt (avrop) under de tre rammeavtalene i utgangspunktet skulle skje i henhold til 
den beskrivelsen av ”omfang” som fulgte av den enkelte rammeavtale. Asker kommune forpliktet 
seg med andre ord til å benytte Asker Entreprenør ved tømrerarbeid på kommunens skoler og de to 
andre leverandørene for tømrertjenester innenfor deres respektive avtalers omfangsdefinisjon. Kun 
dersom den enkelte leverandør ”ikke kan levere”, kunne oppdrag tildeles på tvers av avtalenes 
definerte omfang, jf. konkurransegrunnlaget punkt 17. Forutsetningen var da at det skulle 
”avholdes en fornyet konkurranse mellom deltakerne i rammeavtalen for det enkelte oppdrag”. 
Dersom to av leverandørene ikke kunne utføre oppdrag forutsatte konkurransegrunnlaget at ”den 
andre leverandøren [vil] få tilbud om oppdraget”. 

Oversikten over prosjekter inkludert i investeringsregnskapet som vi har mottatt over arbeid utført 
av Asker Entreprenør i perioden 2007-2011, viser at en vesentlig del av arbeidet som ble utført i 
perioden, gjaldt arbeid på skoler. Det fremgår imidlertid også at Asker Entreprenør i samme 
periode i en del tilfeller utførte arbeid på bygninger som ikke er skoler. Som et utvalg, har vi i våre 
undersøkelser særlig sett nærmere på følgende oppdrag utført i perioden 2007-2011:

▪ 1407 Ombygging/rehabilitering av Rådhuset i 2010
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Rådhuset er et bygg som etter rammeavtalenes definerte omfang falt inn under avtalen med 
Christiania Haandverk. Oppdraget er omtalt som avrop på rammeavtale i investerings-
regnskapet, og det ble etter det vi er kjent med ikke gjennomført konkurranse. Det fremstår 
som uklart hvorfor oppdraget gikk til Asker Entreprenør. 

▪ 2242 Åby barnehage i 2009 og 2010 

Barnehager er bygg som etter rammeavtalenes definerte omfang falt inn under avtalen med 
Christiania Haandverk. Oppdraget er omtalt som utført etter avrop på gjeldende rammeavtale. 
Dokumentasjonen viser at Asker Entreprenør innga pristilbud, men vi har ikke funnet 
holdepunkter for at det ble avholdt konkurranse.

▪ 3210 Gullhella sykehjem i 2010 

Sykehjem er bygg som etter rammeavtalenes definerte omfang falt inn under avtalen med Din 
Håndverker AS. Oppdragsgiver var Prosjekt og utbygging. Det foreligger en tilbudsbeskrivelse 
utarbeidet av Tak og Fasadeforvaltning AS på vegne av Asker kommune, og et pristilbud fra 
Asker Entreprenør. Vi har fra Asker Entreprenør fått opplyst at oppdrag knyttet til Gullhella 
sykehjem var basert på minikonkurranse. Det har imidlertid vært vanskelig å gjenfinne 
dokumentasjon knyttet til dette. 

▪ 4609 Vardåsen kirke i 2010

Kirker er bygg som etter rammeavtalenes definerte omfang ikke faller inn under avtalen med 
Asker Entreprenør. I dokumentasjonen er oppdraget omtalt som avrop på rammeavtale, og det 
har ikke vært mulig å avklare om oppdraget ble tildelt etter minikonkurranse. 

▪ 5792 Trafikksikring Asker sentrum i 2010 (og 2011)

Oppdraget kan vanskelig anses å falle inn under det saklige virkeområde for avtalen med 
Asker Entreprenør. Bestillingen skjedde muntlig over telefon, og bekreftet skriftlig av Asker 
Entreprenør ved e-post 11. august 2011.

 4533 Føyka stadion

Prosessen rundt Føyka stadion utmerker seg som et prosjekt der tidspresset førte til raske 
beslutninger og hvor Asker Entreprenør fremstår, i likhet med flere leverandører, å ha blitt 
tildelt oppdrag uten forutgående konkurranse. Vi har også merket oss at Asker Entreprenør 
inngikk underleverandøravtale med leverandør av tribunestoler på vegne av kommunen uten at 
denne tildelingen synes å ha fulgt anskaffelsesreglene. Det har i samtalene fremkommet at 
denne prosessen illustrerer hvorledes det i skjæringspunktet mellom forventninger til en rask 
gjennomføring og oppfyllelse av lovkrav stiller krav til gode administrative prosesser.

 3550 Bergsetra
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Oppdraget lå utenfor det saklige virkeområdet for avtalen med Asker entreprenør. 
Minikonkurranse ble avholdt, med Prosjekt og Utbygging som oppdragsgiver, jf. 
åpningsprotokoll 22. desember 2009. 

Av andre prosjekter nevnes Fredtunveien 85. Av mottatt korrespondanse fremgår at denne ble 
tildelt Asker Entreprenør ”da ingen av rammekontraktspartnerne hadde anledning, og viktig at vi 
får gjort dette nå”. Det ble følgelig heller ikke avholdt minikonkurranse.

Det har vært vanskelig å få en fullgod oversikt over begrunnelsen for hvorfor Asker Entreprenør 
har utført oppdrag på prosjekter som i prinsippet faller utenfor rammeavtalens fordeling av 
kontrakter/saklige virkeområde. Vi oppfatter at dette til dels skyldes at det har vært vanskelig å 
gjenfinne all dokumentasjon. Samtidig er intervjuobjektene klare på at man har vært bevisste på 
rammeavtalenes avgrensninger, og at man har holdt seg lojalt til disse ved bestillinger, likevel slik 
at det ”nok kan ha skjedd”3 at Asker Entreprenør er blitt tildelt oppdrag utenfor avtalens saklige 
virkeområde. 

Organiseringen av Eiendomsforvaltningen ved at forvalterne har hatt ansvarsområder tilsvarende 

rammeavtalenes omfang slik at de i praksis har forholdt seg til ”riktig” leverandør ved bestilling av 
oppdrag, oppfatter vi har vært et godt virkemiddel for å sikre lojal etterlevelse av rammeavtalene. 
Vi oppfatter det også slik at det har vært forvalternes klare intensjon ikke å bruke leverandørene på 
andre prosjekter enn det som følger av rammeavtalene. Dette gjenspeiles også i at forvaltere som 
ikke har hatt ansvar for bygg som faller innenfor Asker Entreprenørs rammeavtale, forteller at de i 
begrenset grad kjenner selskapet. 

At Asker Entreprenør har fått tildelt oppdrag utenfor de rammer som følger av rammeavtalen, kan 
skyldes at enkelte oppdrag har vært tildelt etter minikonkurranser. Selv om konkurransegrunnlaget 
kun la opp til bruk av minikonkurranser hvis en leverandør ikke kunne levere, er det vårt inntrykk 
at minikonkurranser også har vært benyttet utover dette. Der oppdragets verdi har vært av en viss 
størrelse, forstår vi det slik at man av hensyn til kommunens økonomi har ment det forsvarlig å 
gjennomføre minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandørene for slik å sikre best pris. At 
dette er bakgrunnen for at samtlige av de prosjekter som ikke gjelder skoler har gått til Asker 
Entreprenør, har imidlertid ikke vært mulig å slå fast. 

Vi har ikke grunnlag for å konkludere med at tildelingen av oppdrag til Asker Entreprenør utenfor 
rammeavtalens fordeling av oppdrag/saklige omfang har vært motivert ut fra et ønske om å gi 
Asker Entreprenør en særlig fordel. Vi har heller ikke grunnlag for å konkludere med at tildelingen 
av enkeltoppdrag til Asker Entreprenør kan anses som ulovlig direkteanskaffelser. Fordelingen av 
oppdrag mellom leverandører i en parallell rammeavtale er et forhold mellom rammeavtale-
leverandørene, som normalt er regulert i konkurransegrunnlaget. Etter vår oppfatning burde 
imidlertid i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår fordeling av enkeltoppdrag mellom leverandørene 
skulle avgjøres ved bruk av minikonkurranser fremgått enda klarere av konkurransegrunnlaget. 
Kommunen har vært klar over behovet for forbedringer på dette punkt, og det er vår oppfatning at 
kommunen både i 2011 og særlig i 2014 har søkt å fastsette klarere regler for fordelingen av 

                                                
3 Ikke ordrett sitat, vår gjengivelse.
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oppdrag mellom rammeavtaleleverandørene, herunder ved å fastsette beløpsmessige grenser for 
hvilke oppdrag rammeavtalen gjelder. 

5.2 Rammeavtalens parter

Det har i våre samtaler med kommunens representanter vært et tema om Asker Entreprenør kan ha 
blitt tildelt oppdrag fra andre enn Eiendomsavdelingen, og om det i tilfellet har vært grunnlag for 
dette i henhold til rammeavtalen. Herunder har det vært et tema at Prosjekt og Utbygging (PRU) 
ble skilt ut som egen virksomhetsenhet i rammeavtaleperioden, men fortsatte å benytte seg av 
rammeavtalen. 

Som nevnt under punkt 3 kan kontrakter innenfor en rammeavtale bare inngås mellom de 
opprinnelige partene i rammeavtalen. Kommunens part i avtalen fra 2007 er Asker kommune, ved 
Eiendomsforvaltningen. Etter at PRU ble skilt ut som egen enhet, har vi basert på våre samtaler 
oppfattet det slik at man i liten grad hadde behov for rammeavtaleleverandørenes tjenester og at 
rammeavtalene derfor i begrenset grad ble benyttet. Der PRU benyttet rammeavtaleleverandørene 

skyldtes dette også dels at PRU ”overtok” prosjekter opprinnelig påbegynt av Eiendoms-
forvaltningen, eller etter bestilling fra Eiendomsforvaltningen. Dermed ble også oppdrag satt ut til 
rammeavtaleleverandørene videreført med PRU som oppdragsgiver. Vi har på denne bakgrunn 
ikke funnet grunnlag for å vurdere dette nærmere. 

Vi har ikke opplysninger som tilsier at andre virksomhetsområder enn Eiendomsforvaltningen har 
benyttet rammeavtalene. 

6 BRUKEN AV RAMMEAVTALEN 2011-2013

6.1 Rammeavtalens omfang/saklige virkeområde 2011 – fordeling av kontrakter

Rammeavtalen inngått med Asker Entreprenør for 2011-2013 var begrenset til ”Team 2”, slik dette 
var definert. Av konkurransegrunnlaget punkt 1.2 fremgikk at Eiendomsforvaltningen var 
forpliktet til å benytte inngåtte rammeavtaler. Utover dette fremgikk det ikke av konkurranse-
grunnlaget at – eller eventuelt i hvilke tilfeller – fordeling av oppdrag kunne skje på tvers av den 
fordelingen som fulgte av den enkelte avtales definerte omfang. Vi oppfatter det dermed slik at 
Eiendomsforvaltningens fordeling av kontrakter var bestemt ut fra den enkelte avtales definerte 
avtaleomfang, slik at Asker Entreprenør skulle benyttes for arbeid omfattet av Team 2, og 
tilsvarende for de to andre leverandørene. 

Ut over dette fulgte det av konkurransegrunnlaget at også Prosjekt og Utbygging (PRU) skulle 
kunne tildele kontrakter/få utført oppdrag ”der hvor det er hensiktsmessig”. Fordeling av denne 
type oppdrag skulle skje etter minikonkurranser mellom rammeavtaleleverandørene. 

Basert på de dokumenter vi har hatt tilgang til, har vi ikke funnet grunnlag for å konkludere at 
Asker Entreprenør ble tildelt oppdrag utenfor den fordelingen som fulgte av rammeavtalen i 
perioden 1. juli 2011 til og med 30. juni 2013. Det er ett mulig unntak fra dette. Det gjelder et 
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prosjekt i Gartnerveien 10 i 2012. Vi kan ikke se at dette prosjektet var omfattet av bygningene 
under Team 2, men oppdraget ble tildelt Asker Entreprenør uten avholdt minikonkurranse. Vi 
kjenner ikke til bakgrunnen for dette. 

I perioden juli 2013-2014 er det på det rene at Asker kommune bare hadde rammeavtale med 
Asker Entreprenør om håndverkertjenester, og at Asker Entreprenør i denne perioden derfor fikk 
tildelt oppdrag utenfor avtalens definerte omfang. Vi viser for så vidt til vår vurdering i punkt 
4.5.2. 

Utover dette er det, som i perioden 2007-2011, basert på våre samtaler grunn til å anta at det også i 
perioden 2011-2013 ble gjennomført minikonkurranser mellom rammeavtaleleverandørene der 
verdien av oppdraget var så vidt stort at forvalterne fant det forsvarlig for å sikre best leveranse for 
kommunen. Basert på de dokumenter vi har mottatt fremgår det for eksempel at Eiendoms-
forvaltningen i januar 2013 avholdt konkurranse om ombygging av Fredtunveien 33. Oppdraget lå 
innenfor Team 2 og kunne etter prinsippene for fordeling av oppdrag vært tildelt Asker 
Entreprenør. Det kom inn to tilbud, fra Haandverkerne AS og Asker Entreprenør. Asker 
Entreprenør leverte laveste pris og ble tildelt oppdraget. Vi kjenner ikke til hvorfor man i dette 

tilfellet valgte å gjennomføre egen konkurranse. 

Når det gjelder PRUs bruk av rammeavtalene, fremgår det av de dokumenter vi har mottatt at det 
har vært gjennomført enkelte minikonkurranser i regi av PRU. Dette er i tråd med forutsetningene 
i konkurransegrunnlaget om at PRU kunne benytte seg av rammeavtalen, og at det da skulle 
avholdes minikonkurranse. Årsaken til at PRU benyttet seg av rammeavtalen kunne etter det vi har 
fått opplyst være at prosjektene var store og dermed gikk ut over de fullmaktene som var gitt til 
forvalterne. 

Hvordan minikonkurransene skulle gjennomføres fremgikk ikke av konkurransegrunnlaget. Det 
følger da av anskaffelsesforskriften § 6-3 (3) og § 15-3 (3) at oppdragsgiver skal tildele kontrakt til 
den leverandøren som har gitt det beste tilbudet på grunnlag av de tildelingskriterier som er fastsatt 
i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. At tildelingen skal skje i tråd med tildelingskriteriene 
gitt i konkurransegrunnlaget, innebærer følgelig at oppdragsgivere ikke har et fritt valg mellom 
leverandørene i rammeavtalen. 

Det er i utgangspunktet ikke krav om at kriteriene for tildeling av kontrakt skal være de samme 
som for tildeling av rammeavtalen. Bruk av andre tildelingskriterier enn de som gjelder ved 
tildeling av selve rammeavtalen, forutsetter imidlertid at de forskjellige sett av kriterier er klart 
angitt i konkurransegrunnlaget. Da det av konkurransegrunnlaget for 2011 ikke fremgikk andre 
kriterier for tildeling etter minikonkurranse, skulle følgelig kriteriene for tildeling av ramme-
avtalen vært benyttet. Det synes å ha vært varierende grad av bevissthet rundt dette. Det vises i 
denne sammenheng til et prosjekt på Bondi senter og et prosjekt på Gullhella sykehjem, der det i 
begge tilfeller ble avholdt minikonkurranser med PRU som oppdragsgiver. Det ble her benyttet 
forskjellige tildelingskriterier ved de to konkurransene, og kriteriene for tildeling av rammeavtalen 
ble ikke benyttet.

PR U synes også ved enkelte tilfeller å ha benyttet rammeavtalen uten å gjennomføre 
minikonkurranse som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Ved to prosjekter på Bjerkåsbanen (4589 
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Bjerkåsbanen – riving av garderobebygg og 4590 Bjerkåsbanen – Nytt lysanlegg) fremgår det av 
oppdragsbekreftelsene at PRU er oppdragsgiver, og at det er foretatt avrop på rammeavtale. 

7 SÆRLIG OM AVROP PÅ RAMMEAVTALENE

Hvorvidt avrop i henhold til rammeavtalene i 2007 og 2011 skulle skje skriftlig, fremgår ikke 
uttrykkelig, verken i konkurransegrunnlagene eller i rammeavtalene. Hensynet til notoritet, 
etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og hensynet til å sikre oppfølgning av det enkelte oppdraget, må 
likevel tilsi at avropene skulle skje skriftlig. Vi mener dette også er den naturlige forståelsen av 
bestemmelsene som regulerer avrop, i og med at den angir forhold som skulle oppgis i avropet, jf. 
punkt 4.2 og 4.3. Vi har vanskelig for å se at dette ville kunne håndteres forsvarlig uten at 
avropene gjøres skriftlig.

Etter det vi har fått opplyst har bestilling av oppdrag i rammeavtalenes løpetid skjedd dels skriftlig 
og dels muntlig. Vi har fått tilsendt enkelte eksempler på bestillinger/avrop under rammeavtalene.
I enkelte tilfeller er det innhentet pristilbud fra Asker Entreprenør, mens dette i andre tilfeller ikke 

synes å ha vært gjort. Vi har videre mottatt det som fremstår som standard bestillingsskjema fra 
Eiendomsforvaltningen. Slikt bestillingsskjema synes imidlertid å være benyttet kun i begrenset 
grad. Enkelte av dem vi har snakket med har opplyst at bestilling ble foretatt gjennom systemet 
ISY Eiendom. Andre har fortalt at dette systemet først og fremst ble benyttet til å holde oversikt 
over vedlikeholdsplanene og tiltak som skulle settes i verk. Basert på den informasjonen vi har 
hatt tilgang til, legger vi til grunn at kommunen i varierende grad har fulgt prosedyrene for 
rekvirering av oppdrag i rammeavtalene.

Det er likevel vårt inntrykk at det alt fra 2007 har vært bevissthet rundt krav til avrop, men at 
oppdragenes karakter har gjort at ikke alle avrop nødvendigvis har vært gjort på den foreskrevne 
måte. Anskaffelsesreglene inneholder ikke særlige krav til formaliteter/prosedyrer for avrop, men 
stiller krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Dette tilsier at bedre rutiner for avrop nok 
burde vært etablert på et tidligere tidspunkt Etter det vi har forstått er det nå innført nye rutiner og 
nye verktøy som sikrer at bestilling/avrop blir dokumentert. 

8 EVALUERING AV TILBUD: KVALIFIKASJONSKRAV OG 
TILDELINGSKRITERIER 

8.1 Innledning

Påstandene fra Tresgaard reiser blant annet spørsmål om hvilken adgang det er etter 
anskaffelsesregelverket til å tildele kontrakter til en eksisterende leverandør, og i særdeleshet 
hvilken adgang det er til å vektlegge egne erfaringer ved evalueringen av innkomne tilbud. I 
klagen reises det også mer implisitt spørsmål ved vurderingene som er gjort i forbindelse med valg 
av tildelingskriterier og vekting av disse, samt ved den evalueringen som er gjort under 
tildelingskriteriet ”kvalitet”. Klagen gjelder konkret rammeavtalen inngått i 2014, men 
spørsmålene er av generell interesse også for de forutgående konkurransene og for vurderingene 
av de påståtte relasjonene mellom Asker Entreprenør og Asker kommune.
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8.2 Konkurransevilkår: Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

8.2.1 Rettslig utgangspunkt – forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Etter anskaffelsesreglene går det et vesentlig skille mellom kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterier. Mens kvalifikasjonskravene er minimumskrav som skal sikre at leverandøren er 
i stand til å levere i henhold til kontrakten, er formålet med tildelingskriteriene å identifisere det 
økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Utgangspunktet er dermed at kriterier benyttet under 
kvalifikasjonskravene skal knyttes til egenskaper ved leverandøren, mens tildelingskriteriene skal 
knyttes til egenskaper ved leveransen.

Ved fastsettelsen av kvalifikasjonskravene må kommunen forholde seg til rammene i anskaffelses-
reglene, herunder prinsipper om egnethet og proporsjonalitet. Dertil skal kvalifikasjonskravene 
ikke virke unødvendig konkurransebegrensende, og de skal ikke favorisere lokale leverandører. 
Utover dette har kommunen en betydelig grad av skjønnsfrihet med hensyn til hvilke 
kvalifikasjonskrav som skal stilles, og hvor strenge kravene skal være for å sikre kontraktsmessig 

oppfyllelse. 

Tilsvarende har kommunen et vidt skjønn ved fastsettelsen av hvilke tildelingskriterier som skal 
benyttes for kommunens valg av tilbud. Forutsetningen er at kriteriene er egnet til å identifisere 
det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, herunder at de har tilknytning til kontraktsgjenstanden 
og er relevante for kontraktens verdi. Kriteriene må være i samsvar med de grunnleggende kravene 
i anskaffelsesloven § 5. 

Det følger forutsetningsvis av forskrift om offentlige anskaffelser § 11-1 at kriterier anvendt under 
kvalifiseringen av leverandører, ikke kan gjentas som tildelingskriterier, se KOFAs avgjørelser i 
sakene 2008/92 premiss (90) og 2010/100 premiss (33). Videre følger det av praksis at det er 
begrenset adgang til å benytte kriterier som er egnet til å belyse leverandørens generelle 
kvalifikasjoner ved evaluering av tilbudene. Begrunnelsen er at dette er forhold som angår 
leverandørenes evne til å oppfylle kontrakten, og som derfor må oppstilles som kvalifikasjonskrav, 
og ikke som tildelingskriterier. Samtidig er det åpnet for at forhold som er egnet som 
kvalifikasjonskrav, også kan benyttes som tildelingskriterium, dersom de er egnet til å si noe om 
det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Generelt vil dette først og fremst være tilfellet hvis 
kriteriene er knyttet til tilbudt personells kompetanse og erfaring. Det er en forutsetning at 
vurderingen som skal foretas ikke er sammenfallende med, eller en gjentakelse av, den 
vurderingen som skulle foretas av leverandørenes kvalifikasjoner. Videre er det på det rene at 
oppdragsgiver må evaluere tilbudene i samsvar med det som må anses påregnelig ut fra 
opplysninger som er gitt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, jf. for eksempel KOFAs 
avgjørelse i sak 2012-45 premiss (38).

8.2.2 Forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i konkurransene 

I konkurransene utlyst i 2007 og 2011, synes det ikke relevant å stille spørsmål ved valg av 
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier og forholdet mellom dem. Vi har derfor ikke funnet grunn 
til å vurdere dette nærmere. 
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Når det gjelder konkurransen i 2014, innebærer imidlertid kravene til erfaring som kvalifikasjons-
krav, sammenholdt med beskrivelsen av tidligere gjennomførte relevante prosjekter som grunnlag 
for å belyse forhold relevante for tildelingskriteriet kvalitet, at det kan reises spørsmål ved om 
tildelingskriteriet kvalitet er anvendt i samsvar med regelverket. Påstandene fra Tresgaard går 
blant annet ut på at Asker kommune har vektlagt tidligere erfaringer med Asker Entreprenør. 

Ved vurderingen av tildelingskriteriets lovlighet, er det, etter vår vurdering, sentralt at det av 
konkurransegrunnlaget fremkommer et klart skille, tilsvarende det som er redegjort for under 
punkt 8.2.1 foran. Kvalifikasjonskravet gjaldt leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner i 
form av ”god gjennomføringsevne og erfaring fra tilsvarende leveranser”. Under tildelings-
kriteriet kvalitet var det de tilbudte prosjektledere og koordinatorer som skulle evalueres. 
Forutsetningen var altså at det var leverandøren som skulle evalueres under kvalifikasjonskravet, 
mens det relevante under tildelingskriteriet var tilbudt personells kompetanse og erfaring. 

I våre samtaler har vi oppfattet det slik at det har betydning for anskaffelsen hvem som 
gjennomfører de enkelte oppdragene under rammeavtalen, idet anskaffelsen/tjenestene også har 

elementer av innsatsforpliktelser og erfaring. Tildelingskriteriet kan derfor begrunnes med å ha
betydning for tilbudets verdi. Dermed er det etter vårt skjønn ikke grunnlag for å konkludere med 
at man i konkurransegrunnlaget har benyttet ulovlig tildelingskriterium, selv om grensedragningen 
mot kvalifikasjonskravene kan være vanskelig å trekke. 

Når det gjelder selve evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og leverandørenes prosjektledere/ 
koordinatorer, oppfatter vi likevel at det kan stilles spørsmål ved om man fullt ut har opprettholdt 
konkurransegrunnlagets skille mellom de to vurderingene. 

Evalueringen av tilbudene ble lagt opp slik at Anskaffelsesenheten skulle gjennomføre 
kvalifikasjonsvurderingen, herunder vurderingen av om leverandørene hadde tilstrekkelig 
gjennomføringsevne og erfaring, mens evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet skulle foretas av 
en egen evalueringsgruppe. I utgangspunktet var dette i samsvar med det skillet som fulgte av 
konkurransegrunnlaget. Forutsetningen for evalueringsgruppens gjennomgang var dermed at 
leverandørenes egnethet, herunder leverandørenes referanser fra ”tilsvarende leveranser”, allerede 
var vurdert under kvalifikasjonsvurderingen. Det evalueringsgruppen skulle evaluere, var tilbudte 
prosjektledere/ koordinatorer basert på leverandørenes innleverte dokumentasjon i henhold til 
konkurransegrunnlaget punkt 5.3.2:

”Koordinatorer / prosjektledere skal beskrives med oversikt over tidligere gjennomførte 
relevante prosjekter og utdanningsbakgrunn (CV).”

Gjennom våre intervjuer har vi imidlertid fått inntrykk av at det i praksis ikke bare ble sett hen til 
prosjektlederes/koordinatorers erfaringer og CV, men at også leverandørenes oversikter over 
referanseprosjekter angitt i tilknytning til kvalifikasjonskravet samt andre forhold ved 
leverandøren som blant annet total bemanning, ble ansett relevant for evalueringen. Vi har også 
fått opplyst at man mente det var noe overlapp mellom evalueringen av kvalifikasjonskravene og 
tildelingskriteriet. Evalueringsskjemaet som ble brukt for å nedtegne vurderingen av 
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tildelingskriteriet kvalitet kan sies å støtte opp under en slik forståelse. Under vurderingen av 
Asker Entreprenør står det for eksempel:

”Gode referanser på gjennomførte prosjekter. Pluss for at referansene er innhentet fra 
kundene. Tilfredsstillende kompetanse på prosjektledere og arbeidsledere.”

Referansene det er henvist til, og som er innhentet fra kundene av Asker Entreprenør, gjelder etter 
det vi har kunnet se selskapets evne til å gjennomføre prosjekter, idet attestene/referansene ikke 
sier noe om hvem som var prosjektleder/koordinator. Prosjektene som attestene gjelder er heller 
ikke å finne i de tilbudte prosjektledernes CV og oversikt over prosjektreferanser. Det fremstår 
med andre ord slik at de referansene som evalueringen henviser til, knytter seg til dokumentasjon 
relevant for kvalifikasjonskravet, snarere enn den enkelte prosjektleder. Dermed kan det synes 
som om det ved den faktiske evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet har skjedd en delvis 
sammenfallende eller gjentatt vurdering av kvalifikasjonskravet ”god gjennomføringsevne og 
erfaring fra tilsvarende leveranser”. 

8.2.3 Tildelingskriteriene kvalitet og pris – vekt, relevans og evaluering

I de konkurransene vi har gjennomgått er kvalitet som tildelingskriterium (formulert på ulike 
måter) gitt relativt høy vekt, mens pris er vektet mindre enn 50% (40%). Vektingen fremstår dels 
som et resultat av at man har benyttet tidligere konkurransegrunnlag, dels av at det har vært ansett 
viktig å sikre den kvalitative leveransen. Våre intervjuobjekter har hatt varierende oppfatning av 
hva som er ”vanlig” vekting i den type konkurranse det her dreier seg om. Dette illustrerer at det 
ikke synes å være noen ”fast praksis” med hensyn til vekting av pris i forhold til mer 
skjønnsmessige kriterier i konkurranser av denne art. 

Enkelte av intervjuobjektene har reist spørsmål ved om det i disse konkurransene (og da særlig 
konkurransen i 2014) har vært fornuftig å tillegge kvalitative/skjønnsmessige kriterier så vidt høy 
vekt som man har gjort, idet vektingen har medvirket til at leverandører som ikke nødvendigvis er 
best på pris, har blitt valgt. Det synes også – uten at vi har sterke holdepunkter for en slik slutning 
– at en vektet pris under 50% er mer uvanlig enn det er vanlig ved denne typen anskaffelser. 

Vi har videre merket oss at det kan være noe uklart om bruk av kvalitet som tildelingskriterium har 
vært motivert av å sikre den kvalitative leveransen, eller om det har vært egenskaper ved 
leverandøren som sådan som har vært det sentrale. Basert på våre samtaler synes dette å ha vært 
kryssende hensyn, der man ikke nødvendigvis har hatt noen klar oppfatning om skillet. Dersom 
hovedformålet med det kvalitative tildelingskriteriet har vært å unngå useriøse aktører, er det et 
spørsmål om ikke dette bedre kan sikres gjennom kvalifikasjonskravene – og endog skal sikres 
her, jf. våre kommentarer til skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier foran. Vi har 
imidlertid ikke hatt forutsetninger for å mene noe konkret om dette, men har forstått det slik at 
dette kan være et relevant spørsmål for fremtidige konkurranser. 

Vårt klare inntrykk er at man har lagt opp til at kvalitetsvurderingen skulle foretas uavhengig av 
tilbydernes inngitte priser. I 2007 var dette som nevnt mindre relevant, da det uansett bare gjenstod 
tre leverandører. I 2011 synes dette heller ikke å ha vært et tema. I 2014 var imidlertid dette 
opplagt en problemstilling, idet evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet ble utslagsgivende for 
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rangeringen. Det fremstår noe uklart i hvilken grad gruppen som evaluerte kvalitet var kjent med 
tilbydernes rangering når det gjaldt pris. Vi forstår det imidlertid slik at gruppen hadde tilgang til 
informasjon om hvilke priser som var tilbudt. Samtlige i evalueringsgruppen har imidlertid gitt 
klart uttrykk for at tilbudte priser ikke hadde betydning for evalueringen av tildelingskriteriet 
kvalitet, og heller ikke skulle ha det. 

8.3 Forholdet til eksisterende leverandører. Bruk av egne erfaringer/referanser 

8.3.1 Innledning

Det er på det rene at Asker Entreprenør har hatt et langvarig leverandørforhold til Asker 
kommune. Det er videre på det rene at Asker kommune har vært fornøyd med de tjenester Asker 
Entreprenør har utført for kommunen. Flere av intervjuobjektene har på generelt grunnlag gitt 
uttrykk for at man i en evalueringssituasjon nødvendigvis vil ta med seg (bevisst eller ubevisst) 
positive erfaringer med eksisterende leverandører. Det langvarige forholdet mellom Asker 
Entreprenør og Asker kommune reiser derfor spørsmålet om – og i tilfelle hvilken – betydning 
dette har hatt i konkurransene, og da særlig for konkurransen i 2014. 

8.3.2 Rettslig utgangspunkt

At en eksisterende leverandør tildeles nye kontrakter er ikke i seg selv ulovlig, såfremt 
anskaffelsen er gjennomført i henhold til regelverket. Tvert imot vil det være i strid med kravet til 
likebehandling i anskaffelseslovens § 5 å utestenge den eksisterende leverandøren fra nye 
konkurranser med en slik begrunnelse, eller å la dette tale mot leverandøren ved evalueringen av 
tilbudene. 

Kravet til likebehandling innebærer imidlertid at det etter omstendighetene kan være nødvendig at 
kommunen sørger for å utjevne de konkurransefortrinn en eksisterende leverandør måtte ha i nye 
konkurranser. Videre medfører kravet til likebehandling at det ikke er anledning til å oppstille krav 
om at en leverandør må ha utført oppdrag for oppdragsgiver tidligere for å komme i betraktning 
for et nytt oppdrag. Det er heller ikke anledning til å vektlegge som positivt at leverandøren har 
jobbet for oppdragsgiver tidligere. 

Kommunen er ikke prinsipielt forhindret fra å vektlegge egne – positive eller negative – erfaringer 
med leverandøren ved vurderingen av om en leverandør er kvalifisert for å delta i konkurransen og 
ved evalueringen av tilbudene. For å sikre like konkurransevilkår er imidlertid bruk av egne 
erfaringer underlagt flere begrensninger:

▪ For det første må erfaringer være angitt som del av et kvalifikasjonskrav eller tildelings-
kriterium.

▪ For det andre må erfaringene være egnet til å si noe om hvilket tilbud som er det økonomisk
mest fordelaktige, eksempelvis ved at erfaringene belyser tilbudets kvalitet.

▪ For det tredje følger det av kravet til etterprøvbarhet og likebehandling at egne erfaringer må
kunne dokumenteres objektivt. I dette ligger at det i utgangspunktet kun er skriftlige egne
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erfaringer som kan vektlegges. Dette gjelder tilsvarende for negative erfaringer, ved at denne 
type erfaringer dokumenteres/protokolleres skriftlig. 

Kravet til likebehandling innebærer videre at kommunen må vektlegge andres erfaringer med en 
leverandør, på lik linje med egne erfaringer med leverandøren. Kommunen kan ikke utelukkende 
se hen til sine egne erfaringer, og kan heller ikke vektlegge egne erfaringer tyngre enn andres 
erfaringer. Videre må oppdragsgiver sammenlikne egne erfaringer med en eller flere leverandører 
opp mot andres erfaringer med andre av leverandørene på en objektiv måte. Det innebærer at 
erfaringene som eventuelt vektlegges ikke kan være subjektive, men må knytte seg til konkrete 
forhold ved leverandørens utførelse av tidligere oppdrag. Det vil også kunne være relevant å se 
hen til at kontaktpersoner for ulike referanser kan uttrykke seg ulikt. 

8.3.3 Kommunens evaluering i 2007 og 2011 - egne erfaringer/referanser

Slik vi har forstått det, ble det ikke sett hen til egne erfaringer ved evalueringen av tilbudene i 
2007. I denne konkurransen var det heller ikke et relevant tema, idet man etter å ha avvist én 
leverandør stod tilbake med tre leverandører, som alle ble tildelt avtale. 

Når det gjelder 2011 har vi, basert på våre samtaler, forstått det slik at erfaringer dokumentert ved 
referanser ble benyttet som eneste grunnlag for evaluering av tildelingskriteriet kvalitet/
kompetanse. Leverandørene ble i konkurransegrunnlaget bedt om å oppgi oversikt over leveranser 
over kr 10 000 i 2010. Denne oversikten ble deretter benyttet til å sende skjema til oppgitte 
referanser. I skjemaet ble referansene bedt om å rangere leverandøren på en skala fra 1-5 i henhold 
til nærmere oppgitte spørsmål knyttet til leveransens kvalitet. Alle oppgitte referanser ble 
kontaktet. Slik vi forstår det ble det deretter regnet et gjennomsnitt av oppgitt score, som igjen ble 
benyttet for evaluering av kvalitet/kompetanse. Den kvalitative evalueringen fremstår dermed som 
en matematisk beregning, som ikke har gitt rom for skjønnsmessige vurderinger fra kommunens 
side. 

Basert på vår gjennomgang av dokumentasjon og samtaler, har vi ikke holdepunkter for at det ble 
sett hen til Asker kommunes egne erfaringer fra Eiendom ved evalueringen i 2011. Vi har 
imidlertid ikke sett referansene som ble benyttet som grunnlag for evalueringen, og det synes å 
være noe uklart om referanser fra andre avdelinger i kommunen kan ha vært benyttet. 

Vi har på denne bakgrunn ikke holdepunkter for at egne positive erfaringer har vært styrende for 
evalueringene i 2007 og 2011. Vi har heller ikke hatt grunnlag for å konkludere med at dette har 
gitt seg faktiske utslag i disse konkurransene på en slik måte at valg av Asker Entreprenør som 
leverandør har vært basert på andre forhold enn det konkurransegrunnlaget har gitt grunnlag for. 

8.3.4 Kommunens evaluering i 2014 - egne erfaringer/referanser 

Ved gjennomføring av konkurransen i 2014 fulgte det av konkurransegrunnlaget at erfaringer 
skulle vektlegges ved kvalifikasjonsvurderingen. Erfaring skulle dokumenteres i form av 
”relevante referanser med kontaktinformasjon”. Om man med henvisning til ”referanser” kun 
mente angivelse av prosjekt med navn som kunne kontaktes, eller om man også skulle vedlegge 
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nærmere beskrivelse, eventuelt attester fremkommer ikke. Basert på de tilbudene vi har sett, synes 
kravet å ha vært noe ulikt oppfattet av leverandørene. 

Under enhver omstendighet måtte det legges til grunn at leverandørenes referanseprosjekter og 
erfaringer var forhold som skulle vurderes i forbindelse med kvalifikasjonsvurderingen, og at 
dokumentasjon knyttet til dette kravet ikke skulle ses hen til ved evalueringen av tilbudene, 
jf. punkt 8.2.2. 

”Erfaringer” var ikke direkte angitt som del av tildelingskriteriet. Det som skulle bedømmes var 
”tilbyders prosjektledere / koordinatorer”. Etter konkurransegrunnlaget punkt 5.3.2 skulle 
grunnlaget for denne evalueringen være tilbyders beskrivelse av koordinatorer/prosjektledere med 
”oversikt over tidligere gjennomførte relevante prosjekter og utdanningsbakgrunn (CV)”. Etter 
ordlyden ble det i denne sammenheng ikke stilt krav til for eksempel referanser eller attester. I 
prinsippet var det dermed tilstrekkelig at leverandørene innga slik oversikt og CV som beskrevet,
og det var da denne som skulle benyttes og tillegges vekt ved evalueringen. Dermed er det 
tvilsomt om tidligere egne (og andres) erfaringer overhodet kunne anses relevant for evalueringen. 

Det har vært vanskelig å få brakt på det rene hva som var utslagsgivende for at Asker Entreprenør 
og Haandverkerne AS ble gitt full score under tildelingskriteriet kvalitet, mens øvrige tilbydere 
fikk lavere score. Våre samtaler med de som foretok evalueringen har ikke gitt noe klart bilde av 
dette. Evalueringsskjemaet gir i liten grad utfyllende beskrivelser. Beskrivelsene i skjemaet 
etterlater tvert om inntrykk av at det var liten forskjell på tilbyderne. De som foretok evalueringen 
har i samtaler med oss gitt uttrykk for at de var oppmerksomme på at det verken skulle ha negativ 
eller positiv betydning at en tilbyder hadde rammeavtale med kommunen fra før. Enkelte har riktig 
nok gitt uttrykk for at vurderingen likevel kan være noe ”farget” av hvordan man kjenner 
leverandørene. Vi har imidlertid ikke funnet holdepunkter for at kommunens positive erfaringer 
med eksisterende rammeavtaleleverandører har vært avgjørende for karaktersettingen. 

Vi har oppfattet det slik at særlig Tresgaard fikk dårligere score, fordi deres referanseprosjekter i 
mindre grad enn Asker Entreprenørs har vært sammenlignbare prosjekter med det anskaffelsen 
gjelder. Dersom dette er en vurdering av Tresgaards prosjektledere, fremstår dette, slik tildelings-
kriteriet er formulert, som relevant og i kjernen av det som skulle evalueres. Dersom det derimot 
dreier seg om Tresgaards prosjektreferanser knyttet til oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, er 
dette ikke relevant for evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet. Dette fremstår som noe uklart. I 
hvilken grad det faktisk er tilfellet at Tresgaards prosjekter var mindre relevante, har vi hatt 
begrenset grunnlag for å etterprøve. Som tidligere leverandør kunne Asker Entreprenør naturlig 
nok vise til relevante prosjekter. Kravet til likebehandling og plikten til å utjevne fordeler 
innebærer da at avgrensningen av hva som er relevante prosjekter ikke kan gjøres slik at 
prosjektene må være helt tilsvarende. Ut over at kommunen i denne sammenheng har vist til at 
prosjektene har vært av større karakter, er det uklart for oss hva som er lagt til grunn i denne 
forbindelse.
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9 PÅSTANDER OM NÆRE RELASJONER OG KORRUPSJON

9.1 Habilitet

Det er fremsatt påstander om at det er nære relasjoner mellom Asker Entreprenør og Asker 
kommune. Dette skal skyldes at en prosjektleder i Asker Entreprenør tidligere har arbeidet i 
Eiendomsforvaltningen i Asker kommune. Vi oppfatter påstanden slik at forbindelsen mellom 
prosjektlederen og Asker kommune skal ha bidratt til at Asker Entreprenør har blitt tildelt 
”usedvanlig mange oppdrag”. 

Påstanden må vurderes opp mot habilitetsreglene i forvaltningsloven, jf. forskrift om offentlige 
anskaffelser § 3-7. Spørsmålet er med andre ord om enkeltpersoner i Eiendomsforvaltningen 
hadde eller har en slik relasjon til prosjektlederen at de er/var inhabile til å delta i behandlingen av 
anskaffelsessaker der Asker Entreprenør er/var tilbyder. Selv om påstanden om inhabilitet først og 
fremst knytter seg til tildelingen i 2014, har vi også undersøkt om det kan foreligge habilitets-
grunner ved tildelingene i 2007 og 2011. 

Prosjektlederen var ansatt som prosjektleder i Eiendomsavdelingen i Asker kommune 1993-1997. 
Eiendomsavdelingen gjennomførte den gang både prosjektering og utføring og bestod av både 
arkitekter og ingeniører. Avdelingen hadde én snekkeravdeling for mindre vedlikeholdsoppdrag. 

Prosjektlederen var prosjektleder for vedlikeholdsoppdrag og større oppdrag, og var involvert i 
vedlikehold av skoler og barnehager. Ved vedlikehold på skoler ble det benyttet både interne og 
eksterne håndverkere. Av de som ble benyttet var blant andre Sandbækken Entreprenør AS 
(forløper til Asker Entreprenør). 

Prosjektlederen begynte i Sandbækken Entreprenør da han sluttet i Asker kommune. Kort tid etter 
ble Sandbækken Entreprenør solgt til Murmester Stryken & Gulbrandsen, som deretter etablerte de 
to selskapene Sandbækken Entreprenør AS og Stryken & Gulbrandsen. Prosjektlederen ble daglig 
leder i Sandbækken Entrerprenør/Asker Entreprenør. 

Etter at prosjektlederen sluttet i Asker kommune fortsatte Sandbækken Entreprenør/Asker 
Entreprenør å utføre vedlikeholdsoppdrag for Asker kommune på samme måte som tidligere. 
Oppdragene var av mindre omfang da det var lite vedlikeholdsarbeid som ble satt ut til eksterne 
fra kommunens side. Asker Entreprenør fikk rammeavtale med Asker kommune første gang i 
2003, men har altså i en lengre periode før dette hatt oppdrag for Asker kommune.

Ut fra de samtalene vi har hatt, er det ikke holdepunkter for at det foreligger andre relasjoner 
mellom ansatte i Asker Entreprenør og Asker kommune enn at prosjektleder i Asker Entreprenør 
tidligere har hatt et ansettelsesforhold til kommunen, og at han gjennom mange år har hatt et 
profesjonelt forhold til kommunen som prosjektleder for en leverandør med oppdrag for/ramme-
avtale med kommunen. Det er ikke opplyst at aktuelle ansatte i Asker kommune har eller har hatt 
personlig tilknytning til prosjektlederen. 

Ingen av habilitetsgrunnene i forvaltningsloven § 6 første ledd er aktuelle. Spørsmålet er derfor om 
det foreligger ”andre særegne forhold […] som er egnet til å svekke tilliten til” tjenestemannens 
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upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. Det skal i denne vurderingen blant annet legges 
vekt på om ”avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller 
noen som han har nær personlig tilknytning til”. Det må med andre ord vurderes om noen av de 
ansatte i Asker kommune som har vært involvert i beslutningene om å tildele Asker Entreprenør 
oppdrag i perioden 2007 til 2014, står i et slikt forhold til Asker Entreprenør at det må sies å 
foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. 

Tidligere kollegialt samarbeid er som hovedregel ikke i seg selv tilstrekkelig til å konstatere 
inhabilitet. 

Påstandene fra Tresgaard kan tyde på at habilitetsinnsigelsen også knytter seg til at det gjennom 
flere år er etablert et nært samarbeid mellom kommunen og Asker Entreprenør. Dette skyldes at 
Asker Entreprenør i mange år har hatt oppdrag for og rammeavtaler med Asker kommune. I seg 
selv kan dette ikke utgjøre en inhabilitetsgrunn. Slik vi oppfatter det, har det vært tale om et 
profesjonelt samarbeid forankret i rammeavtaler som har vært lyst ut som åpne anbuds-
konkurranser. Slikt profesjonelt samarbeid kan i seg selv åpenbart ikke anses som et ”særegent 
forhold”. Bare dersom det gjennom slikt samarbeid er utviklet en nær, personlig tilknytning som 

går utover normalt, profesjonelt samarbeid kan det tenkes å utgjøre et særegent forhold i 
forvaltningslovens forstand. Som nevnt har vi ikke funnet holdepunkter for det. 

Tresgaard har også fremsatt påstander om at Asker kommune har gitt referanser til Asker 
Entreprenør, og at evalueringen ikke kan bli objektiv, nøytral eller uavhengig når kommunen skal 
evaluere referanser gitt av egne ansatte. Etter det vi har fått opplyst har ansatte i Asker kommune 
ikke gitt referanser om Asker Entreprenør i forbindelse med konkurransene i 2007, 2011 og 2014, 
bortsett fra attest i 2014. Det foreligger som nevnt heller ikke noen personlig relasjon mellom 
prosjektlederen i Asker Entreprenør og aktuelle ansatte i Asker kommune som kunne ledet til 
inhabilitet. Betydningen av egne erfaringer med tilbydere i forbindelse med evalueringen er ellers 
behandlet ovenfor under punkt 8.3.3 og 8.3.4. 

9.2 Påstander om korrupsjon

I påstandene fra Tresgaard er det antydet at det har funnet sted korrupsjon, eller at det har 
foreligget ”korrupsjonslignende forhold”. Bruken av korrupsjonsbegrepet kan være noe annerledes 
i dagligtale enn i rettslig forstand. I juridisk språkbruk er det naturlig å knytte begrepet opp mot 
straffelovens begrepsbruk. I henhold til straffeloven § 276 a kreves at noen tilbyr eller mottar en 
utilbørlig fordel i anledning av stilling verv eller oppdrag. Også forsøk på korrupsjon er straffbart. 
Vi har i våre undersøkelser ikke kommet over eller avdekket forhold som kan tyde på at det har 
funnet sted korrupsjon eller forsøk på korrupsjon, og oppfatter en slik påstand som helt 
ubegrunnet. 
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10 SAMMENFATNING AV VÅRE VURDERINGER OG KONKLUSJONER

Våre vurderinger og konklusjoner kan sammenfattes slik: 

▪ Vi har ikke funnet holdepunkter for de fremsatte påstandene om nære relasjoner mellom
Asker kommune og Asker Entreprenør. Flere av intervjupersonene har gitt opplysninger til
oss om at kommunen og denne entreprenøren har hatt et godt faglig samarbeid, noe som også
har medført at ansatte i kommunen har forholdt seg til ansatte i Asker Entreprenør på faglig
basis. Dette er også bekreftet av Asker Entreprenør. Tilgjengelig dokumentasjon og
opplysninger som er gitt i samtaler med oss, gir imidlertid ikke grunnlag for at det foreligger
eller har foreligget noen privat eller personlig relasjon mellom ansatte i kommunen og ansatte
i Asker Entreprenør som skulle gi grunnlag for kritikk. Samtlige intervjupersoner tilbakeviser
at det skal ha eksistert noen slik relasjon.

▪ Asker Entreprenør (tidligere Sandbækken Entreprenør AS) har hatt et leverandørforhold til
Asker kommune på det aktuelle området (vedlikehold/tømrertjenester/bygg- og anleggs-
tjenester) siden tidlig på 1990-tallet. Etter det vi har fått opplyst ble oppdragene på 1990-tallet
tildelt uten forutgående konkurranse. På denne tiden var regelverket om offentlige
anskaffelser lite utviklet. Den første rammeavtalen mellom Asker kommune og Asker
Entreprenør ble etter det opplyste inngått i 2003. Siden dette har Asker Entreprenør blitt tildelt
rammeavtaler ved tre nye anledninger. Det er ikke i seg selv i strid med regelverket at en
leverandør får tildelt kontrakt med en offentlig oppdragsgiver i flere suksessive
avtaleperioder, forutsatt at regelverket for tildeling av avtalene er overholdt.

▪ En person som nå er prosjektleder i Asker Entreprenør, var tilsatt i Asker kommune i perioden
fra 1993 til 1997. Dette fremgikk av denne entreprenørens tilbud til kommunen i 2014, som de
øvrige leverandørene hadde krav på innsyn i. Forholdet er påpekt i Tresgaards e-post
13. mars 2014. Prosjektlederens tidligere ansettelsesforhold i kommunen medførte ikke
inhabilitet for ansatte i kommunen ved evalueringen av tilbudene i 2014, eller ved
evalueringen av rammeavtalene i 2007 og 2011. Ansettelsesforholdet ligger langt tilbake i tid.
Vi kan ikke se at det ut fra de opplysningene vi er kjent med skulle være grunn til å behandle
dette på noen særlig måte. At en leverandør tilbyr en prosjektleder som tidligere var ansatt i
kommunen, skal i seg selv ikke få betydning – verken i positiv eller negativ retning – ved
vurderingen av tilbudene. Det er ikke grunnlag for å hevde at det tidligere ansettelsesforholdet
hadde betydning for evalueringene.

▪ Det følger av rammeavtalene at visse rutiner skal følges ved bestilling av tjenester under
avtalen (avrop). Avtalene stiller krav om at det skal gis bestemte opplysninger, blant annet
med henvisning til avtalen, og hvilket prosjekt avropet gjelder. Det er ikke uttrykkelig fastsatt
at avrop skal skje skriftlig, men vi legger til grunn at avtalene inneholder et implisitt krav om
skriftlighet. Blant annet er skriftlighet nødvendig for å sikre notoritet og etterprøvbarhet av
foretatte bestillinger. Ved at bestillinger skjer skriftlig, er det også tydelig at oppdraget tildeles
i henhold til den aktuelle rammeavtalen. Våre undersøkelser viser at kravet om skriftlighet
tidligere i en del tilfeller ikke ble etterlevd, særlig for mindre arbeider, og at praksis har variert
mellom forskjellige saksbehandlere. Manglende skriftlighet og ivaretakelse av dokumentasjon
har også gjort det vanskelig å etterprøve utførte kontrakter under rammeavtalene. Imidlertid
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har praksis endret seg i den senere tid, i alle fall siste år. Kravet om skriftlighet synes nå å bli 
etterlevd med større konsekvens. Vi anbefaler at kommunen i det videre påser at alle avrop 
under rammeavtaler gjøres skriftlig, og med henvisning til relevant avtale. 

▪ Rammeavtalen som ble inngått i 2007 gjaldt i to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år,
for ett år av gangen. Tilgjengelig dokumentasjon viser at avtalen, ved siste forlengelse i 2010,
ble forlenget etter utløpet av første forlengelse. Dette er uryddig og uheldig, og kan gi
grunnlag for spørsmål om mellomliggende anskaffelser utgjør ulovlige direkteanskaffelser.
Det er imidlertid ingen holdepunkter for at forsinkelsen innebar eller var ment å innebære
noen urettmessig fordel for Asker Entreprenør, eller at forlengelsen skjedde for å tilgodese
denne entreprenøren fremfor andre leverandører i sammenlignbar situasjon. Samtlige
rammeavtaler ble forlenget, og dette skjedde samtidig og etter at avtalene var utløpt.

▪ I 2013 oppsto det en uventet situasjon, ettersom en av rammeavtaleleverandørene (Din
Håndverker AS) hadde avviklet sin virksomhet, mens det mellom Asker kommune og de
øvrige leverandørene (Asker Entreprenør og Haandverkerne) oppsto uklarhet om beregningen
av påslagsprosenter ved viderefakturering av underleverandører. Rammeavtalen med
Haandverkerne ble ikke forlenget, mens avtalen med Asker Entreprenør ble forlenget.
Samtidig besluttet man å utlyse ny anbudskonkurranse for de aktuelle tjenestene. Denne ble
ikke kunngjort før i oktober 2013 (og deretter på ny i desember 2013). Det fremstår som noe
uklart i hvilken grad feilen ble påpekt overfor Asker Entreprenør. Asker kommune ga begge
entreprenører tilbud om å videreføre rammeavtalen basert på kommunens forståelse av
avtalen. Haandverkerne ønsket ikke dette, mens avtalen med Asker Entreprenør ble forlenget
etter avtale. Vi har fått opplyst fra kommunen at det ikke var ønskelig å unnlate å utføre
vedlikeholdsarbeid siste halvdel av 2013. I så fall måtte Asker Entreprenør benyttes, dersom
det skulle utføres arbeid under rammeavtalen. Vi oppfatter dette som en av årsakene til at
oppdragsmengden for Asker Entreprenør var klart høyere i 2013 enn foregående år. Det er
risiko for at utvidelsen av avtalen med Asker Entreprenør var å anse som en vesentlig endring
som i praksis innebærer at det ble inngått ny avtale som skulle ha fulgt anskaffelsesreglene.
Imidlertid er det ikke noe som tyder på at endringene var motivert av noe ønske om å gi Asker
Entreprenør en fordelaktig posisjon.

▪ Ved utlysningen av anbudskonkurransen i 2014, ble pris vektet med 40%, kvalitet med 40 %
og responstid med 20% i tildelingskriteriene. Ved konkurransen i 2011 ble kvalitet vektet med
50 %. Enkelte intervjupersoner har stilt spørsmål ved om en så vidt høy vekting av et skjønns-
messig kriterium som kvalitet er hensiktsmessig i en anskaffelse av denne typen. Andre har
gitt uttrykk for at vektingen ikke er uvanlig. Spørsmålet er undergitt et anskaffelsesfaglig
skjønn, og vi har ikke grunnlag for å gi uttrykk for noen oppfatning om dette.

▪ Ved utlysningen i 2014 var leverandørens erfaring fra tilsvarende leveranser ett av
kvalifikasjonskravene. Dette kan fremstå som hensiktsmessig, da kommunen åpenbart har
behov for å sikre at bare kvalifiserte leverandører får sine tilbud evaluert. Tidligere (relevante)
gjennomførte prosjekter skulle imidlertid også tillegges vekt under tildelingskriteriet
”kvalitet”, men da slik at dette skulle knyttes til tilbudte prosjektledere og koordinatorer. Det
ble lagt opp til at erfaring som kvalifikasjonskrav skulle vurderes av Anskaffelsesenheten,
mens kvalitet som tildelingskriterium skulle vurderes av Eiendom. Vi har ikke funnet
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grunnlag for å kritisere måten konkurransegrunnlaget og evalueringen ble lagt opp på. Våre 
undersøkelser tyder imidlertid på at disse forholdene i noen grad ble sammenblandet ved den 
praktiske gjennomføringen av evalueringen. Det er ikke korrekt å trekke inn andre forhold ved 
vurderingen av kvalitet som tildelingskriterium enn det som er uttrykkelig angitt i 
konkurransegrunnlaget. Det er heller ikke korrekt å se hen til forhold som er hensyntatt ved 
kvalifikasjonsvurderingen ved (den senere) vurderingen av tildelingskriteriene. 

▪ Tresgaard har påpekt at høyeste karakter under tildelingskriteriet ”kvalitet” kun ble gitt til
Asker Entreprenør og Haandverkerne. Disse tilbyderne hadde, eller hadde nylig hatt,
rammeavtaler med Asker kommune. Vi forstår dette som en påstand om at de eksisterende
leverandørene har fått bedre score under kvalitetsvurderingen enn de burde fått, sammenlignet
med de øvrige tilbyderne. Samtlige øvrige tilbydere fikk lavere karakterer, og det er på det
rene at dette fikk avgjørende betydning for utfallet av konkurransen for noen av disse. Det har
vært vanskelig for oss å få klarhet i hva som var utslagsgivende for poengsettingen. Etter vår
vurdering kan det imidlertid ikke legges til grunn at kommunens tidligere erfaringer med
Asker Entreprenør og Haandverkerne har hatt avgjørende betydning for karaktersettingen.

▪ Dokumentasjon vi har mottatt tyder på at Asker Entreprenør i perioden 2007-2010 kan ha
utført arbeid på oppdrag og blitt tildelt kontrakter som falt utenfor den fordeling av kontrakter/
oppdrag som gjaldt for rammeavtalen. Vi har ikke grunnlag for å konkludere med at dette har
vært motivert ut fra et ønske om å gi Asker Entreprenør en fordel. Vi har heller ikke grunnlag
for å konkludere med at tildelingen av enkeltoppdrag til Asker Entreprenør kan anses som
ulovlige direkteanskaffelser.

▪ Vi har, med mulig unntak for ett tilfelle, ikke funnet grunnlag for å konkludere at Asker
Entreprenør fikk tildelt kontrakter utenfor rammeavtalens saklige virkeområde i perioden
2011- juni 2013.



Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 29.07.2014 

Kontrollutvalgets møte 25.8.14 - "henvendelse til kontrollutvalget - sak: 22/14" 

orientering  

Bakgrunn for saken er at Kontrollutvalget og rådmannen i Asker kommune i mars 2014 

mottok en henvendelse angående mulige feil ved inngåelse av rammeavtaler og tildeling av 

oppdrag til Asker Entreprenør AS (Asker Entreprenør). Påstandene ble fremsatt av Tresgaard 

J & H Entreprenører AS (Tresgaard). Det ble hevdet at Asker Entreprenør har vunnet 

”usedvanlige mange” anbudskontrakter med kommunen. Videre har Tresgaard anført at det 

foreligger nære relasjoner mellom Asker Entreprenør og kommunen. 

Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort) fikk i oppdrag fra Asker kommune å foreta undersøkelser 

av de fremsatte påstandene. Undersøkelsene skulle ha til formål å avklare om det har funnet 

sted brudd på interne eller eksterne retningslinjer og regelverk ved tildeling av oppdrag til 

Asker Entreprenør, eller for øvrig uregelmessigheter i denne forbindelse. Undersøkelsene 

omfatter perioden fra 2007 til 2014. 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 22/14 Henvendelse til kontrollutvalget 

– varslingssak, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt endelig rapport fra Hjort umiddelbart når 

den foreligger. Videre ønsker utvalget en redegjørelse fra rådmannen om oppfølging i 

påfølgende møte. 

Av møteinnkalling 25.6.14 fra ROKUS IKS fremgår det at På denne bakgrunn ber 

kontrollutvalget å få oversendt rapporten og om en orientering fra 

rådmannen i møtet 25. august. 

Endelig rapport fra Hjort følger vedlagt. For sammenfatning av Hjorts vurderinger og 

konklusjoner viser rådmannen til rapportens kapittel 10. Advokat fra Hjort stiller i 

kontrollutvalget 25.8. for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget som gjelder resultat fra 

undersøkelsen. 

Vedlegg 2 sak 40/14



Rådmannens oppfølging av undersøkelsen 

Hjort påpeker (kapittel 2) at det må legges til grunn at kommunens innkjøp av varer og 

tjenester er en prosess som innebærer korrupsjonsrisiko. Det kan også oppstå risiko for 

misligheter og situasjoner hvor habilitet (nære relasjoner) må vurderes. Eksistensen av disse 

risikoforhold betyr at kommunen må ha betryggende interne rutiner og kontrolltiltak som 

viser at rutiner etterleves. Manglende interne rutiner, oppfølging og kontroll kan gi et svekket 

vern mot misligheter og korrupsjon, samt svekket tillit til og dårlig omdømme for kommunen. 

Hjort har ikke funnet holdepunkter for at det er nære relasjoner mellom Asker kommune og 

Asker Entreprenør. Rapporten viser at Asker kommune i løpet av perioden 2007 til 2014 har 

gjennomført tiltak som har forbedret anskaffelsesprosessene, både når det gjelder 

gjennomføring av selve anskaffelsene og avrop under den enkelte rammeavtale. Tiltak som er 

gjennomført og pågår følger av Asker kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2012-

2015. 

Rådmannen ser imidlertid at det fortsatt er områder hvor det pågår eller skal iverksettes tiltak 

for å sikre betryggende styring og kontroll med anskaffelsesområdet. Rådmannen vil påse at 

de anbefalingene som fremgår at rapporten (kapittel 10) blir prioritert med tiltak i 

anskaffelsesstrategien. Tiltakene omtales nærmere nedenunder. 

 Anbefaling

Hjort anbefaler at kommunen i det videre påser at alle avrop under rammeavtaler gjøres

skriftlig, og med henvisning til relevant avtale.

Tiltak 

Rådmannen vil gjennomgå rutinene for sikre at alle avrop under rammeavtaler gjøres på 

rett måte og skriftliggjøres (herunder utarbeide maler for avrop). Alle ansatte som 

gjennomfører avrop skal få opplæring i hvordan det skal gjennomføres. Det vil bli etablert 

kontrolltiltak for å sikre at rutinene etterleves. Kontrolltiltak vil være i form av 

stikkprøver basert på en risikovurdering av den enkelte rammeavtale. Resultat av 

kontrolltiltak følges opp gjennom ledelsens årlige gjennomgang. 

 Anbefaling

Hjorts anbefaling gjelder kommunens praksis for

o Forlengelse av inngåtte avtaler etter utløpet av første forlengelse (rammeavtale

inngått 2007).

o Forlengelse av avtale med Asker Entreprenør i 2013 som eneste leverandør i

påvente av utlysing av ny anbudskonkurranse (forsinket i tid).

Tiltak 

Rådmannen vil sikre at anskaffelser gjennomføres tids nok før eksisterende avtaler 

utløper. Det skal føres løpende oversikter over alle avtaler. Resultat over avvik og behov 

for tiltak skal følges opp gjennom ledelsens årlige gjennomgang. 

 Anbefaling

Hjort anbefaler å sikre at kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ikke blir sammenblandet

når tilbud evalueres. Hjort har ikke funnet grunnlag for å kritisere måten

konkurransegrunnlaget og evalueringen ble lagt opp på.



Tiltak 

Rådmannen vil sikre at opplæring av ansatte i anskaffelser omhandler kvalifikasjonskrav 

og tildelingskriterier i tilstrekkelig grad. Alle ansatte som gjennomfører større 

anskaffelser skal delta på kommunens pågående kurs-rekke i anskaffelser. Det vil bli 

vurdert forbedringer av rutinene knytte til evaluering av tilbud. 

Som et generelt utgangspunkt må kommunen i tillegg til regler og rutiner sikre en god 

organisasjonskultur, hvor verdier og etikk er vesentlig. Kommunens etiske retningslinjer er 

revidert våren 2014 og skal implementeres i alle kommunens enheter denne høsten. Dette er 

et tiltak for å forebygge uetisk adferd, korrupsjon og misligheter. Rådmannen mener at 

enheter som anskaffer varer og tjenester av større omfang, slik som tjenesteområdet eiendom, 

særlig må drøfte etiske dilemmaer og risikoforhold knyttet til utøvelse av sin rolle i 

anskaffelsesprosessen. 

I kontrollutvalgsmøte 25.8. stiller eiendomsdirektør Ragnar S. Studsrød for å orientere om 

arbeidet med tiltak for å følge opp rapporten. 

Rådmannen kan orientere kontrollutvalget om resultat av gjennomførte internkontrolltiltak 

våren 2015, etter gjennomføring av ledelsens årlige gjennomgang. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Kontrollutvalgets arbeid – oppsummering og 

gjennomgang av status. 

25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget går nå inn i det siste året i valgperioden, og det er naturlig å oppsummere 

arbeidet så langt.  En oppdatert oversikt pr. august 2014 over gjennomførte og planlagte

forvaltningsrevisjonsprosjekter er vedlagt saken. Det legges opp til en drøfting av planer og 

prioritering av prosjekter fremover. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



OWS/MM 14.8.2014 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 
Tabellen bygger på notat av 25.1.2013 som ble drøftet i kontrollutvalget 4.2 13. Hensikten er å lage 

en oversikt over aktuelle tema for forvaltningsrevisjon, mulige prioriteringer og gjennomførte 

prosjekter. Status pr 11.6.14. 

Planlagte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Prioritering 

Oppvekst Barne- og familietjenester H 2013 Utsatt 

Skolefritidsordning H 2014 

Grunnskoleopplæring V 2015 

Helse og omsorg Sosiale tjenester V 2014 

Tjenester til utviklings- og 
funksjonshemmede 

V2014 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Selvkostregnskaper H 2014 

Kontraktsstyring 

Offentlige anskaffelser 

Igangsatte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Tidsskjema 

Oppvekst Barnevern FR-rapport H 2012. Behandlet i 
k-styret 29.1.13.  

Helse og omsorg Psykiatri/rus FR-rapport V 2013. Behandlet i 
k-styret 10.09.13. 

Hjemmetjenester H 2013 Igangsatt. Behandlet i k-
styret 21.01.14. 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Kommunens eiendeler FR-rapport V 2014. Behandlet i 
k-styret 10.6.14 

Kommunens eiendommer FDV Igangsatt, leveres H 2014 

Vedlegg 1 sak 41/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

42/2014 Orientering om oppfølging av mislighetssak. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Orientering om oppfølging av mislighetssak. Notatet er unntatt offentlighet med

hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf Forvaltningsloven § 13.1., og sendes kun til

utvalgets medlemmer pr post.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en foreløpig orientering om saken i møtet 26.8.13, sak 37/13, og 

behandlet saken i lukket møte 3.2.14, sak 3/14. I denne forbindelse ba utvalget rådmannen om 

å komme tilbake med en orientering når saken ansees lukket. Et notat fra rådmannen om 

saken er lagt ved. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orientering om mislighetssak til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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SAK NR. SAK MØTEDATO 

43/2014 Anskaffelse av IT-tjenester – rapport fra 

rådmannen. 

25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Kommunens IKT-anskaffelser. Internrevisjonsrapport nr 1/2014

2. Notat fra rådmannen 30.7.2014.

Saksopplysninger 
I oppslag i Kommunal rapport 22.5.2014 fremgår det at Asker kommune ikke har fulgt 

regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av lisenser og IT-tjenester. Kontrollutvalget 

behandlet saken på forrige møte (2.6.14), og besluttet da å avvente rådmannens 

internrevisjonsrapport. Rapporten konkluderer med at det er avvik i forhold til reglene for 

offentlige anskaffelser og kommunens prosesser for anskaffelser/innkjøp av IKT utstyr, se 

vedlegg 1 til saken. Rapporten har også forslag til forbedringer. I vedlegg 2 redegjør 

rådmannen for planene for oppfølging av funnene i rapporten.   

Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for saken og svare på kontrollutvalgets 

spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen følger opp at tiltakene iverksettes og etterleves, 

og avlutter med dette sin behandling av saken.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak 43/14
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Sammendrag  
 
Bakgrunn for denne interne revisjonen er mangler ved en anskaffelsesprosess for 
kjøp av IT-lisenser og tjenester. Rådmannen besluttet derfor å gjennomføre en 
internrevisjon for å undersøke om Utviklingsavdelingen/IKT-avdelingen etterlever 
reglene for offentlige anskaffelser og kommunens prosesser for anskaffelser/ innkjøp 
av IKT-utstyr og -tjenester. 
 
Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

• Er IKT-anskaffelser kunngjort og protokollført? 
• Er det inngått avtaler med IKT-leverandører? 
• Er inngåtte IKT-avtaler i samsvar med kunngjort konkurranse? 
• Er dokumentene rett arkivert? 
• Hvordan sikres det at IKT gjennomfører anskaffelser på rett måte? 
• Hvordan sikrer kommunens prosesser en effektiv gjennomføring av IKT-

anskaffelser? 
 
Denne internrevisjonen viser at:  
 

• Nye konkurranser er kunngjort, men tilleggs bestillinger er i noen tilfeller ikke 
kunngjort fordi man har vurdert dette som unødvendig. Dette omfatter særlig 
tilleggsbestillinger som gjelder fagsystemer hvor bare en leverandør er aktuell. 

• Det foreligger signerte avtaler for anskaffelser 
• Ansatte har kunnskap om anskaffelser og har deltatt på kurs 

 
Internrevisjonen viser videre at det er behov for å iverksette tiltak for å forbedre 
bedre styring og kontroll med IKT-anskaffelser. Det er konkludert med fire avvik og 
fire forbedringsforslag. Disse viser at: 
 

• Det er manglende føring av anskaffelsesprotokoll 
• Det er mangler knyttet til å vurdere konkurranse ved tilleggs bestillinger 
• Det er mangler ved arkivering av dokumenter i anskaffelsesprosessen 
• Fordeling av ansvar mellom systemeier, IKT og anskaffelse (når IKT er 

systemeier) er uklart. Dette medfører også uklart ansvar for intern styring og 
kontroll med anskaffelser i IKT avdelingen 

• Det er mangler ved kommunens prosess for effektiv gjennomføring av 
anskaffelser 

 
Forbedringstiltakene som skal iverksettes gjelder både Utviklingsavdelingen/IKT og 
Økonomiavdelingen/anskaffelse. Funnene registreres i AskerDialogen og tiltakene 
som iverksettes følges opp i linjen. 
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Innledning 

1 Asker kommunes virksomhetsstyring 

Asker kommune er delt i to administrative ledernivå (fullmaktsnivå): 

1) rådmann med ledergruppe og 2) virksomhetsledere med mellomledere. Sammen
utgjør dette Asker kommunes administrative ledelse. 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannens ansvar 
og myndighet følger av kommuneloven og vedtatt delegeringsreglement for Asker 
kommune. Formålet med reglementet er å sikre tydelig fordeling av makt og 
myndighet i kommunen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll samt 
sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen. 

Med myndighet menes både kompetanse gitt kommunen i lover og forskrifter regulert 
i delegeringsreglementets del II (særlover) og kompetanse kommunen har som 
selvstendig rettssubjekt regulert i reglementets del III (økonomi og administrasjon). 
Delegeringsreglementet gjelder for alle organer og alle virksomheter i Asker 
kommune. 

Delegering vil si å gi andre den myndighet en selv har, slik at denne kan opptre på 
vegne av kommunen og ta beslutninger på kommunens vegne. Videredelegering er 
å delegere tildelt myndighet, eller deler av denne, videre til andre. All delegering av 
myndighet skal være skriftlig. Den som delegerer myndighet har ansvar for hvordan 
den man gir fullmakten til anvender delegert myndighet, det vil si et tilsyns- og 
kontrollansvar. 

Rådmannens ledergruppe består av fem direktører, økonomisjef, HR-sjef og 
utviklingssjef.  

Kommunen består av 57 virksomheter. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede 
sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra 
rådmannen gjennom et eget administrativt delegasjonsreglement. Gjennom 
delegasjonsreglementet har rådmannen videredelegert alle rådmannens fullmakter til 
virksomhetsledere, med unntak av oppsigelse eller avskjed i personalsaker samt å 
beslutte tiltak som binder opp senere års budsjetter. Dette innebærer at 
virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre virksomhetenes 
totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og 
organisatoriske forhold. 

Asker kommune har et felles ledelsessystem for plan, styring og kvalitet i 
tjenesteproduksjonen og arbeid med kontinuerlig forbedring; Ledelsessystemet som 
er sertifisert i henhold til standard ISO 9001: 2008 Systemer for kvalitetsstyring. 
Systemet inneholder krav i lover og forskrifter, kommunens egendefinerte krav som 
gjelder for begge ledernivå samt de krav som gjelder hver enkelt virksomhet. 
Balansert målstyring (BMS) er innført for styring og rapportering på mål. BMS-
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målene er vedtatt gjennom kommunens årlige handlingsprogram. Det er både felles 
mål for hele kommunen og unike mål for hvert tjenesteområde. 

Asker kommunes ledelsessystem regulerer at rådmannen er ansvarlig for å inngå 
lederavtale med virksomhetsledere i begynnelsen av hvert år. Det følger av 
lederavtalen at lederrollen blant annet består av to dimensjoner: ”Ansvaret for den 
enkelte virksomhet, samt ansvar for samordning av tjenester på tvers av 
virksomheter og tjenesteområder”. 
Virksomhetsleder ferdigstiller mål og tiltak i virksomhetsplan og tilhørende 
risikoanalyse før inngåelse av lederavtalen.  

Alle ansatte med tilgang til kommunens intranett har tilgang til ledelsessystemet. 
Inkludert i ledelsessystemet er også rutiner for bruk av og referanse til øvrige av 
kommunens ulike fagsystemer som dokumenthåndtering/arkiv, personalforvaltning 
etc. 

Kommunens ledelsessystem er bygget opp slik at det også skal sikre kommunens 
krav til internkontroll generelt og innen de ulike virksomhetene. Asker kommune har 
siden 2011 benyttet risikoanalyse i styring av virksomheten. Internkontrolltiltak 
vurderes ut i fra forutgående analyse av risiko.  

AskerDialogen en del av kommunenes ledelsessystem. AskerDialogen er 
kommunens felles system for å håndtere/følge opp forbedringstiltak og uønskede 
hendelser som gjelder tjenestekvaliteten og andre forhold av betydning for styring av 
virksomheten. Brukere, pårørende og innbyggere kan gi løpende tilbakemeldinger på 
tjenestekvalitet gjennom AskerDialogen via kommunens internettside eller på papir. 
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2 Anskaffelsesregelverket – Asker kommunes 
anskaffelsesstrategi 

I lov om offentlige anskaffelser § 1 fremgår formålet med anskaffelsesregelverket: 

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre 
mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 
forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det 
offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Reglene for offentlige anskaffelser gjelder for statlige, kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. 

Asker kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015 skal bidra til at 
organisasjonen foretar korrekte, kostnadsreduserende og effektive anskaffelser som 
også ivaretar kommunenes samfunnsansvar. 
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3 Utviklingsavdelingen 

3.1 Organisering og oppgaver 
Utviklingsavdelingen er opprettet fra 1. april 2014 og ledes av utviklingssjefen. 
Avdelingen er en ny støtteavdeling som skal styrke kommunens arbeid med utvikling, 
fornying og omstilling. Utviklingsavdelingen er organisert innenfor tjenesteområdet 
Administrasjon og ledelse og har ansvar for IKT og digitalisering, kunnskapssenter, 
kommunikasjon, servicetorg og dokumentsenter.  

Organisasjonskart fra 1.4.2014: 

Frem til 1. april 2014 var deler av disse funksjonene organisert som egen virksomhet 
Servicetorgenheten innen fullmaktsnivå II i linjen under Administrasjon og ledelse, 
direktør for Strategi og samfunn. 

Virksomhetsleder 
Utviklingsavdelingen 

IKT Teknisk Drift 

IKT Utvikling 

Dokumentsenter 
og Post 

Servicetorget 
og Sentralbord 

Kommunikasjon 

IKT Service 
Kunnskapssentere

t 
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Organisasjonskart fra 2012 til 1.4.2014: 

Virksomhetsleder 

IKT Teknisk Drift 

IKT Service og 
Utvikling 

Dokumentsenter, 
Post, Trykkeri 

Servicetorget 
og Sentralbord 

Kommunikasjon 
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4 Tema, omfang og kriterier for internrevisjonen 

Internrevisjonen gjennomføres som systemrevisjon. Ved systemrevisjon undersøkes 
det om det er etablert system som sikrer intern styring og kontroll (internkontroll) med 
etterlevelse av lover, regler, politiske vedtak og interne rutiner. For å få et bilde av 
hvorvidt og på hvilken måte virksomheten har innrettet seg for å etterleve kravene, 
gjennomgås relevant skriftlig dokumentasjon, og ledere og medarbeidere intervjues. 
Revisjonen avklarer, gjennom stikkprøver om prosesser og rutiner er kjent og 
etterleves i praksis. 

Målet med internrevisjon er læring i organisasjonen og forbedring av forvaltning og 
tjenesteutøvelse, både i virksomheten som blir revidert og øvrige virksomheter i 
kommunen. Gjennom ledelsessystemet har rådmannen etablert rutiner for 
gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner.  

4.1 Tema og omfang 
Rådmannen har besluttet å gjennomføre en internrevisjon for å undersøke om 
Utviklingsavdelingen/IKT-avdelingen etterlever reglene for offentlige anskaffelser og 
kommunens prosesser for anskaffelser/ innkjøp av IKT-utstyr og -tjenester. Bakgrunn 
for beslutningen er: 

Mangler ved en anskaffelsesprosess for kjøp av IT-lisenser og tjenester  

Oppslag i kommunal rapport 22. mai i år hvor det fremgår at Asker kommune skal 
ha brukt IT-leverandør uten konkurranse samt oppslag 26.mai hvor det fremgår at 
kontrollutvalget i Asker kommune vil se på saken. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

Er IKT-anskaffelser kunngjort og protokollført? 

Er det inngått avtaler med IKT-leverandører? 

Er inngåtte IKT-avtaler i samsvar med kunngjort konkurranse? 

Er dokumentene rett arkivert? 

Hvordan sikres det at IKT gjennomfører anskaffelser på rett måte? 

Hvordan sikrer kommunens prosesser en effektiv gjennomføring av IKT-
anskaffelser? 

I rapportens kapittel 5 omtales nærmere hva undersøkelsen viste for hvert av disse 
spørsmålene. 

Leverandørreskontro i kommunens regnskap er grunnlaget for utvalget av de 
anskaffelser/leverandører som er undersøkt. Følgende kriterier ligger til grunn for 
undersøkelsen: 

Ansvar 1090 – IKT 

Kjøp av varer og tjenester fra IKT-leverandører som overstiger kr 100.000 pr 
år/leverandør 

Perioden 2011 og hittil i 2014 

Det er gjennomført intervju med leder av utviklingsenheten (tidligere IKT-sjef), en 
mellomleder og tre medarbeidere ved IKT-avdelingen. 
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4.2 Kriterier for revisjonen 
Kriteriene for revisjonen viser de kravene som internrevisjonstemaene er vurdert i 
forhold til. 

Revisjonstema Kravdokumenter/referanser 

Del 1 Dokumentasjon av anskaffelser 

Kunngjøring/tilbudsforespørsel 

Anskaffelsesprotokoll 

Signert avtale i samsvar med 
kunngjøring 

Rett arkivering av 
anskaffelsesdokumentene 

Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift 
om offentlige anskaffelser 

Kontrollutvalget 2.6.14 sak 39/14 
– notat fra rådmannen 30.5.14

Felles ledelsessystem 

5.4. Kontrakt og innkjøp Anskaffelser 

5.5.1 Post og journalføring 

5.5.3. Administrativ saksbehandling 

Håndbok Utviklingsavdelingen/IKT 

Del 2 Styring og kontroll med 
anskaffelser i Utviklingsavdelingen/IKT 
og i hht kommunens anskaffelsesstrategi 

Styringsdialogen 

Ansvar og roller 

Rutiner 

Kompetanse 

Forbedringsarbeid 

Kommuneloven § 23-2. 
Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift 
om offentlige anskaffelser 

Felles ledelsessystem 

1.2.1 Organisasjonsplan 

1.4.7. Virksomhetsplan/årsplan/ROS-
analyse 

1.6.1 Felles lovverk 

5.9.1. Lederstøtte 

5.10.2 Kompetanseledelse 

6.2 Rapportering 

7.2.1. AskerDialogen intern 

7.5.4. Ledelsens gjennomgang 

Håndbok Utviklingsavdelingen/IKT 

4.3 Revisjonsteamet 
Internrevisjonen er gjennomført av et revisjonsteam med tre av kommunens 
medarbeidere, hvorav kommunens controller er revisjonsleder og to øvrige rådgivere 
er medrevisorer (juridisk og anskaffelsesfaglig kompetanse). 

4.4 Kategorier – resultat 
Resultat/funn etter internrevisjonen er kategorisert som: 

1. Forbedringsforslag er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold
av lov, forskrift, politiske vedtak eller interne rutiner, men der man finner grunnlag
for å påpeke mulighet til forbedring.

2. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift,
politiske vedtak eller interne rutiner.



11 

5 IKT-anskaffelser – revisjonsresultater 

5.1 Omfang av IKT anskaffelser 
Utviklingsavdelingen/IKT (ansvar 1090) har anskaffet varer og tjenester for følgende 
beløp i perioden 2011 og pr mai 2014: 

År 2011 2012 2013 Per mai 
2014 

Totalt 

Utgifter* til 
leverandører 
totalt 

27,1 mill 35,8 mill 37,6 mill 17,5 mill 118 mill 

Utgifter til 
leverandører 
som 
overstiger kr 
125.000 
pr/år 

25,0 mill 32,9 mill 35,3 mill 16,7 mill 109,9 mill 

*) Inkl mva. 

Revisjonsteamet har gjennomgått et utvalg av anskaffelsene for varer og tjenester til 
leverandører hvor Asker kommune v/IKT-avdelingen har utbetalt over kr 125.000 
pr/år i perioden 2011 til og mai 2014. Det er valgt å se nærmere på de leverandører 
hvor kommunen har hatt størst utbetalinger. Utbetalinger varierer fra kr 11 millioner til 
i underkant av kr 1 million pr leverandør i perioden. Dette innebærer at det er gjort en 
nærmere gjennomgang av anskaffelser i perioden 2011 og frem til mai 2014 for 18 
leverandører. Anskaffelsene beløper seg totalt til i overkant av kr 81 millioner. 
Utgifter til leverandøren Crayon utgjør ca kr 10 millioner av dette beløpet. For flere av 
leverandørene er det kjøpt ulike typer varer/tjenester, dvs flere avtaleforhold. Denne 
undesøkelsen dreier seg om ca 45 avtaleforhold (anskaffelser) fordelt mellom de 18 
leverandørene. 

For IKT-avdelingen dreier noen av de større anskaffelsene seg om fiber og kobber 
kommunikasjonslinjer, nettverks- og sikkerhetsprodukter, telefoni tjenester, 
telefoner/PC/IKT-utstyr. 

Nærmere opplysninger (i tabellform) som gjelder den enkelte anskaffelse/leverandør 
i dette utvalget er vedlegg til denne revisjonsrapporten. Vedleggene er unntatt 
offentlig, jf Offentlighetsloven § 23. 

5.2 Er IKT-anskaffelser kunngjort og protokollført? 
Lov om offentlige anskaffelser § 5 har nedfelt grunnleggende prinsipper som ivaretar 
hensynet til rettssikkerhet og som i lovens forarbeider anses å følge av alminnelige 
prinsipper om forsvarlig saksbehandling og anbudsrettslige prinsipper: 
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Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy 
forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke 
finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. 

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet 
og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på 
grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  

Offentlig kunngjøring av konkurransen og anskaffelsesprotokoll er av dokumenter 
som viser om disse prinsippene er ivaretatt ved en anskaffelse. 

KRAV:  Krav om kunngjøring: FOA § 3-1  
(1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse 
uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. 
Krav om kunngjøring for nasjonale og EØS anbud hhv FOA §§ 9-1 og 18-1  

Krav om protokoll: FOA § 3-2  
(1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner 
ekskl. mva. 

(2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 
hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som 
fremgår av forskriftenes vedlegg 3 eller 4. 

Bakgrunn 
IKT-avdelingen gjennomfører anskaffelser både innenfor nye og eksisterende vare- 
og tjenesteområder, eks kjøp av telefonitjenester, datautstyr etc. Videre 
gjennomfører avdelingen kjøp av eksempelvis tilleggsmoduler og oppgraderinger av 
tidligere anskaffet utstyr, eks e-handelsmodul og anleggsmodul til økonomisystemet 
Agresso. 

Funn/fakta 
Nye konkurranser, konkurranser som gjelder nye varer og tjenester, er i hovedsak 
kunngjort. Ansatte i IKT avdelingen har kunnskap om at anskaffelser skal 
kunngjøres. 

Tilleggs bestillinger fra allerede etablerte leverandører er i mindre grad anskaffet 
gjennom kunngjorte konkurranser.  Avdelingen har i flere tilfeller vurdert 
anskaffelsene dithen at det i realiteten bare er én aktuell leverandør. Dette gjelder for 
eksempel nye moduler og oppgraderinger av datasystemer som er i bruk. Det er i 
varierende grad funnet dokumentasjon for om de opprinnelige konkurransene (den 
gang systemet første gang ble kjøpt inn) er kunngjort. Dette gjelder anskaffelser 
tilbake til midten av 90-tallet. På denne tiden gjaldt andre regler for anskaffelser enn 
de som gjelder i dag.  
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Det mangler anskaffelsesprotokoll for flere anskaffelser. I de tilfellene der det er gjort 
kjøp fra eneste aktuelle leverandør, mangler det anskaffelsesprotokoll i alle de 
tilfellene som er undersøkt. 

Ansatte i IKT avdelingen opplyser at de er kjent med at det skal føres 
anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100.000 for å begrunne valget av 
leverandør(er) etter gjennomført konkurranse, men at de ikke er kjent med at det 
skal føres anskaffelsesprotokoll for å begrunne hvorfor det ikke er gjennomført 
konkurranse (dersom det er gjennomført en anskaffelse hos en leverandør uten 
konkurranse). 

Vurdering 
Avdelingen har styring med at nye anskaffelser skal kunngjøres, avhengig av beløpet 
på anskaffelsen.  

Tilleggs bestillinger til eksisterende datasystemer er derimot ikke kunngjort. Dette 
gjelder både oppdateringer og nye moduler. Etter revisjonsteamets vurdering 
kommer anskaffelsen av lisensavtaler fra Crayon inn under kategorien tilleggs 
bestillinger. Revisjonsteamet har ikke vurdert hvorvidt øvrige av disse anskaffelsene 
burde vært kunngjort som nye konkurranser.  

Avdelingens ansatte mangler kunnskap om at kravet om anskaffelsesprotokoll 
gjelder alle anskaffelser over kr 100.000, også ved anskaffelser uten at det er 
gjennomført en konkurranse i markedet. 

Konklusjon 
Ved undersøkelse av spørsmålet om anskaffelser er kunngjort, er det funnet at IKT-
avdelingen har praksis i samsvar med krav når det gjelder nye anskaffelser. Når det 
gjelder tilleggs bestillinger viser revisjonsteamet til nærmere omtale av spørsmål 5.4 
nedenunder. 

Avvik  
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen 

Manglende protokollføring i forhold til lovpålagte krav. IKT avdelingen må sikre at det 
føres anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr 100.000, og at ansatte får 
tilstrekkelig kunnskap om kravene til protokollføring. 

5.3 Er det inngått signerte avtaler med IKT-leverandører 
En avtale signert av begge parter regulerer plikter og rettigheter i den periode som 
vare- og/eller tjeneste skal leveres/mottas.  

KRAV: Alminnelig kontraktsrett 
FOA regulerer kravet til signatur i bl.a § 13-3 (nasjonal) og 22-3/22-3 a (EØS) 

Funn/fakta 
Signerte avtaler foreligger for alle de undersøkte anskaffelsene. 
Ansatte er klar over at kontrakt skal signeres ved en anskaffelse. 

Konklusjon 
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Ved undersøkelse av dette spørsmålet er det funnet at IKT-avdelingen har praksis i 
samsvar med krav. 
 

5.4 Er inngåtte IKT-avtaler i samsvar med kunngjort konkurranse? 
Ved undersøkelse av dette spørsmålet har revisjonsteamet valgt å konsentrere 
undersøkelsen om tilleggs bestillinger på allerede inngåtte avtaler. Bakgrunn for 
dette er at nesten halvparten av de undersøkte avtaleforholdene er kategorisert som 
tilleggs bestillinger. For disse forholdene er det manglende dokumentasjon, med 
unntak av signerte avtaler. 
 

KRAV: LOA § 5, jf innledning kapittel 5.2. overfor. 

 
Funn/fakta 
Avtaler om tilleggstjenester inngås i relativt stor grad for de store fagsystemene som 
Gerica (helse og omsorg), Oppad (oppvekst), Agresso (økonomi) og ESA (arkiv og 
saksbehandling). Det opplyses av ansatte at ved enkelte kunngjorte konkurranser er 
tilleggstjenester tatt med som en opsjon (det vil si som del av kunngjort 
konkurranse), mens ikke ved andre. 
 
Vurdering 
Anskaffelse av flere av de større fagsystemene er gjort tilbake i tid, for noen tilbake til 
midten av 1990-tallet. Revisjonsteamet stiller spørsmål om noen av de anskaffelsene 
som har skjedd som tilleggs bestillinger burde vært vurdert som nyanskaffelser. 
Dette dreier seg om vurderinger knyttet til endringer av leverandørmarkedet og 
spesifikasjon av den vare/tjeneste som skal anskaffes. Teamet vil bemerke at når 
det ikke foreligger anskaffelsesprotokoll for disse tilleggs bestillingene, mangler 
revisjonsteamet den dokumentasjon som kunne gitt opplysning om de 
vurderinger/begrunnelser som er gjort når det gjelder anskaffelsen. Dette gjør at 
revisjonsteamet ikke kan utelukke at det også er andre anskaffelser, ut over 
anskaffelsen med Crayon, som burde vært kunngjort forut for avtaleinngåelse.  
 
Rammeavtaler har som hovedregel en varighet på 4 år. Ved investeringskjøp som 
forventes å ha lengre levetid, bør det komme klart frem av grunnlaget for en 
konkurranse hva som forventes å komme i tillegg til investeringen (oppgraderinger, 
tilleggs kjøp). Teamet vil opplyse at det kun er rammeavtaler som har hovedregel 
maksimal varighet inntil fire år. Det er nok en gråsone knyttet til når slike bestillinger 
faktisk er å anse som en ny anskaffelse eller et lovlig kjøp på en tidligere inngått 
avtale. Dette er blant annet tema i NOU 2014/4. Enklere regler – bedre anskaffelser 
Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. 
 
Det er ikke IKT som er definert som systemeier for alle de systemene hvor det er 
gjort avtaler om tilleggstjenester. Det vises for øvrig til kapittel 5.6 roller og ansvar for 
nærmere omtale av systemeier. Revisjonsteamet stiller imidlertid spørsmål om ikke 
IKT bør ha en rolle i å vurdere om tilleggs bestillinger skal kunngjøres eller ikke. IKT 
har kompetanse til å vurdere endringer i leverandørmarkedet/ konkurranseforhold og 
spesifikasjon av varen/tjenesten innen IKT-området. 
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Konklusjon 

Forbedringsforslag 
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen 

IKT-avdelingen bør i større grad foreta vurderinger av hvorvidt kommunen skal 
beholde leverandøren som ble valgt etter opprinnelig kunngjorte konkurranse, eller 
om anskaffelsen skal ses på som en helt ny anskaffelse. Særlig der det er lenge 
siden kunngjort konkurranse ble gjennomført, og det ikke gjelder et strategisk viktig 
fagsystem.  

5.5 Er dokumentene rett arkivert? 
Dokumenter i en anskaffelsesprosess er arkivverdige saksdokumenter. 
Dokumentene skal derfor arkiveres i kommunens saks- og arkivsystem ESA. Når det 
gjelder anskaffelser har Asker kommune anskaffet databaseverktøyet Contiki (dette 
er ikke er saks- og arkivsystem som tilfredsstiller gjeldende arkivstandard slik ESA 
gjør). 

KRAV: Forskrift om offentlige arkiv § 2-6, jf Arkivloven 
Prosess 5.5.1 Post og journalføring 
Prosess 5.4.2 Inngåelse av rammeavtaler 
Prosess 5.4.5 Direkteanskaffelse – kjøp 

Funn/fakta 
IKT-anskaffelser som er gjennomført av anskaffelsesavdelingen er arkivert i Contiki, 
og fra 2014 også arkivert i ESA. 

For anskaffelser som er gjennomført av IKT-avdelingen, er dokumenter i noen tilfelle 
sendt til anskaffelsesenheten for registrering i Contiki, noe dokumentasjon er arkivert 
i ESA, mens noe dokumentasjon har vært lagret elektronisk andre steder (som word- 
eller pdf-dokumenter på felles områder). Det opplyses under intervju at 
avrop/minikonkurranser blant rammeavtaleleverandører i hovedsak lagres på egne 
eller felles områder eller i personlige e-postbokser. 

I forkant av denne interne revisjonen er en del dokumenter arkivert i ESA, da det ble 
oppdaget at disse ikke var arkivert tidligere. 

Ansatte opplyser også at avtaler har blitt arkivert i ESA etter at de er etterspurt av 
kollegaer, eks ved avrop på rammeavtale der den ansatte ikke har funnet avtalen. 

En stor andel av gjennomgåtte anskaffelsesdokumenter (hovedsakelig avtaler) som 
gjelder ulike anskaffelsesprosesser er arkivert i én felles sak i ESA (samme 
saksnummer). Saken har over 150 journalposter. Ansatte opplyser at de har ønsket 
å ha alle anskaffelsesdokumenter i en og samme sak. 

Ansatte opplyser at de synes det er noe uklare krav til arkivering av dokumenter i 
anskaffelsesprosessen. Dette gjelder både at noen prosesser til nå er arkivert i 
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Contiki og noen i ESA, og at det fremgår av prosess 5.4.5. Direkteanskaffelse – kjøp 
at anskaffelsesprotokoll har en oppbevaringstid i ESA på 4 år.  

Vurdering 
Revisjonsteamets vurdering er at IKT-avdelingen har varierende praksis for 
arkivering av anskaffelsesdokumenter, og i enkelte tilfeller har antagelsen vært at 
kollegaer har ivaretatt arkivering. Ansatte har likevel forståelse for at signerte avtaler 
er arkivverdige.  

Det fremstår som uoversiktlig at dokumenter som gjelder mange ulike 
anskaffelsesprosesser er arkivert i samme sak i ESA. Særlig med tanke på at saken 
trolig vil får ytterligere journalposter, da det skjer aktiviteter i avtaleforhold som skal 
dokumenteres. Det er vanskelig å få oversikt over om det er dokumenter som 
eventuelt mangler i arkivet med en slik praksis. Dessuten pulveriseres ansvaret for å 
sørge for arkivering når mange personer «deler» samme sak i ESA.  

Teamet ser også at kravet til arkivering av dokumenter i anskaffelsesprosessen kan 
oppfattes som uklart i organisasjonen. Revisjonsteamet stiller spørsmål til at det i 
prosessen er oppgitt en arkiveringstid på kun fire år, da dette avviker fra arkivlovens 
bestemmelser. Dokumenter som er elektronisk arkivert i ESA skal ikke kunne slettes. 

Konklusjon 

Forbedringsforslag 
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen 

IKT-avdelingen bør opprette èn sak i ESA for hver anskaffelsesprosess, eventuelt 
flere saker (senere) hvis prosessen innebærer at det inngås avtaler med flere 
leverandører. I de tilfeller der det inngås flere avtaler med én leverandør, kan det 
vurderes en sak pr leverandør ut i fra hensiktsmessighet. 

Avvik 
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen 

IKT-avdelingen har ikke hatt en gjennomgående praksis for å arkivere dokumenter 
på forskriftsmessig måte. Avdelingen må sikre at anskaffelsesdokumenter blir 
arkivert riktig. 

Avvik 
Oppfølgingsansvar: Anskaffelsesavdelingen 

Prosess 5.4.5. Direkteanskaffelse – kjøp samsvarer ikke med arkivlovens krav til 
arkiveringstid. Anskaffelsesavdelingen må sikre at prosessen er oppdatert, samt at 
øvrige felles anskaffelsesprosesser gjennomgås slik at krav til arkivering av den 
enkelte anskaffelsesprosess klargjøres og er hensiktsmessig. 

5.6 Hvordan sikres det at IKT gjennomfører anskaffelser på rett måte? 
Ledere i Asker kommune har ansvar for intern styring og kontroll (internkontroll) 
innenfor eget ansvarsområde. Det innebærer at ledelsen av IKT har ansvaret for å 
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sikre at anskaffelser gjennomføres på rett måte for de anskaffelser denne avdelingen 
har ansvaret for. For å belyse dette nærmere har revisjonsteamet sett på forhold av 
betydning for intern styring og kontroll: 

Ansvar og roller blant ansatte ved gjennomføring av anskaffelser 

Styringsdokumentenes omtale av anskaffelser, rutiner, rapportering 

Ansattes kompetanse om anskaffelser 

Støtte fra sentral anskaffelsesavdeling 

KRAV:  
Kommuneloven § 23 punkt 2 …..Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, 
og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser 

Felles ledelsessystem 

1.2.1 Organisasjonsplan 

1.4.7. Virksomhetsplan/årsplan/ROS-analyse 

1.6.1 Felles lovverk 

5.9.1. Lederstøtte 

5.10.2 Kompetanseledelse 

6.2 Rapportering 

7.2.1. AskerDialogen intern 

7.5.4. Ledelsens gjennomgang 
Håndbok Utviklingsavdelingen/IKT 

Funn/fakta 

IKT avdelingen opplyser at de gjennomfører 1 – 2 anskaffelser i året der de selv er 
systemeier, og ca 8 – 10 anskaffelser der andre er systemeier (inkl. oppgraderinger 
av eksisterende fagsystemer). 

Roller og ansvar 
Vedlegg 2 viser oversikt over systemeiere av IKT-systemer i Asker kommune. IKT-
avdelingen opplyser at det er systemeier som har ansvaret for rett gjennomføring av 
den enkelte anskaffelsesprosess. Ansatte mener dette følger av nevnte vedlegg 
samt kommunens felles prosesser for anskaffelser. Det er ikke funnet uttalt klart i 
skriftlige rutiner at det er systemeier som har ansvaret for å sikre styring og kontroll 
med at IKT-anskaffelser gjennomføres på rett måte. 

Ved spørsmål til tre systemeiere fremkommer det at disse ikke synes det er klart 
beskrevet i rutiner at systemeier har ansvaret for anskaffelsesprosessen. Det 
fremkommer varierende opplysninger om at systemeier har slikt ansvar eller ikke ha 
et slikt ansvar. 

Selv om IKT ikke er systemeiere innenfor et område, eks Gerica, Agresso, Oppad 
har IKT-avdelingen likevel budsjettdisponeringsmyndighet (ansvar 1090 – IKT) over 
midlene hvor kjøpet er belastet, da anskaffelsen er en del av IKT-strategien. Det er 
flere anskaffelser hvor IKT ikke er systemeier som mangler anskaffelsesprotokoll.  
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Ansatte opplyser at de følger med på når avtaler som løper ut skal kunngjøres på 
nytt. Dette rapporteres muntlig til nærmeste leder. Nærmeste leder er involvert i 
anskaffelsesprosessene, og har dialogen med anskaffelsesavdelingen.  

Ansatte har ulike oppgaver relatert til IKT-anskaffelser. Noen ansatte har fullt ut 
ansvar for hele anskaffelsesprosessen, mens andre kun har fagansvar ved kjøp fra 
og dialog med IKT leverandører. Det fremkommer også at for noen varer slik som 
telefoner og utstyr til ansatte, er det IKT-avdelingens ansatte som har rollen som 
bestiller ved enkeltkjøp for hele organisasjonen. Bestiller-rollen ligger vanligvis i 
linjen.  

Ansatte formidler at IKT-avdelingen har ansvar for det IKT-faglige, og har ansvar for 
å bidra med den faglige kravspesifikasjon ved IKT anskaffelser. For de 
anskaffelsesfaglige sidene ved anskaffelsen har de behov for bistand fra 
anskaffelsesavdelingen.  

Ansatte opplyser at hver og en av de ansatte i hovedsak har ansvar for eget 
fagområde alene. 

Styringsdokumenter, rutiner og oppfølging 
IKT avdelingen har ikke hatt anskaffelse som tema i sine strategiske 
styringsdokumenter, slik som virksomhetsplan, ROS-analyser, lederavtaler eller 
ledelsens gjennomgang. 

IKT-avdelingen har ikke utarbeidet egne rutiner/prosesser for anskaffelser, og 
baserer seg derfor på overordnede prosesser i felles ledelsessystem. 

IKT-avdelingen benytter ikke AskerDialogen for å registrere forbedringer/uønskede 
hendelser i forhold til anskaffelsesprosesser. 

IKT-avdelingen benytter databasesystemet House of control i budsjettoppfølging. 
Avdelingen vil fremover bruke systemet til avtaleoppfølging, for eksempel for å følge 
med på tidsfrister for utløp av avtaler. Slike forhold knyttet til løpende avtaler er 
under registrering. IKT-avdelingen har tidligere ikke hatt en samlet skriftlig oversikt 
over alle løpende IKT-avtaler som IKT har ansvaret for/er involvert i. 

Ansatte opplyser at anskaffelser tas opp i IKT-ledermøter. Det skrives ikke referat fra 
møtene. 

IKT-avdelingen har årlig en gjennomgang av behovet for anskaffelsesfaglig 
bistand/støtte fremover, som grunnlag for tilbakemelding til anskaffelsesavdelingen. 
Det kan oppstå behov for anskaffelsesfaglig støtte gjennom året, også ut over dette. 

Kompetanse 
Noen av de ansatte har på eget initiativ deltatt på kurs og kompetansegivende 
aktiviteter med anskaffelse som tema, uavhengig av kompetansekartlegging. 

Ansatte har gjennomgående kunnskap og forståelse for anskaffelsesregelverket/-
faget. 
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Avdelingen har ikke vurdert å ha eget kompetansemiljø for anskaffelser, og baserer 
seg derfor på bistand fra anskaffelsesenheten.   

Støtte fra sentral anskaffelsesavdeling 
Ansatte opplyser at de ved henvendelser til sentral anskaffelsesavdeling får støtte i 
varierende grad. Ved behov for utlysing av nye konkurranser har det vært situasjoner 
hvor IKT gjør ferdig kravspesifikasjon, men anskaffelsesavdelingen opplyser at de 
først har kapasitet til å bistå på et senere tidspunkt. Dette medfører at anskaffelser 
ikke blir kunngjort i tide, før eksisterende avtaler løper ut. Ansatte opplyser at 
anskaffelsesavdelingen i disse tilfellene har bistått med å forlenge eksisterende 
avtaler med leverandører, ut over den opprinnelige avtaletiden. Ansatte i IKT-
avdelingen har ut fra dette forutsatt at fortsatt kjøp fra leverandøren(e) er i orden, 
inntil nye avtaler er inngått etter ny forutgående konkurranse. Revisjonsteamet har 
ikke funnet slik dokumentasjon (eksempelvis brev til leverandør eller avtale) som 
viser at avtaler er forlenget ut over opprinnelig avtaleperiode.   

For IKT-avdelingen pågår det eller er planlagt kunngjøring av flere store IKT 
anskaffelser denne høsten. Dette gjelder blant annet: 

Prosjektportal, pågår 

Nettverks- og sikkerhetsprodukter, pågår 

Telefonsentral, planlagt 

PC/IKT-utstyr, planlagt  

Datarom, lagring og bacup, planlagt 

Telefoni og tilhørende tjenester, planlagt   

Ansatte opplyser at de planlagte anskaffelsene forutsetter bistand fra 
anskaffelsesavdelingen for å kunne bli gjennomført som planlagt. Det er ulik 
oppfatning blant de ansatte når det gjelder om IKT selv har ansvaret for å sikre at 
anskaffelsen gjennomføres korrekt dersom anskaffelsesavdelingen melder at de ikke 
har kapasitet til å bistå.  

Det følges av prosess 5.4.5. at: 

Anskaffelser ved leder er ansvarlig for at enheten bistår med informasjon, råd 
og veiledning i forbindelse med kjøp og anskaffelser. 

Virksomhetsleder er ansvarlig for  
at prosessen er kjent og følges i virksomheten 
å søke informasjon, råd og veiledning hos avdeling Anskaffelser ved 
behov. 

Den enkelte innkjøper er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og følge 
prosessen. 

Vurdering 
Revisjonsteamet mener at det er uklare ansvarsforhold mellom rollene systemeier, 
IKT-avdeling og anskaffelsesavdeling. Det er ikke nedfelt hvem av dem som har 
ansvaret for at anskaffelser gjennomføres på rett måte. Dette innebærer risiko for at 
det kan skje mangler ved IKT-anskaffelsesprosesser i organisasjonen. 

Når det gjelder avtaler hvor IKT-avdelingen selv er systemeier og mener de har 
ansvar for anskaffelsesprosessen, vurderes det å være styring med når avtaler løper 
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ut. House of control vurderes også å bidra til bedre styring når alle avtaler er lagt inn. 
Teamet vurderer at styring med avtaler til nå har vært basert på muntlig 
kommunikasjon/løpende dialog mellom medarbeidere og nærmeste leder, og at 
nærmeste leder har fulgt opp avtaler og behovet for utlysinger. Det vurderes at 
styring med utløp av avtaler har blitt ivaretatt, men er noe sårbart. Det bør derfor 
etableres mer systematisk intern styring og kontroll gjennom styringsdokumenter og 
AskerDialogen, i tillegg til systemet House of control.   

Revisjonsteamet vurderer at IKT- har anskaffelsesfaglig kompetanse, ut i fra den 
rollen avdelingen selv oppfatter at de har i anskaffelsesprosesser. Dette må 
avdelingen vurdere på nytt når roller og ansvar er avklart, jf. avviket under. Videre 
mener revisjonsteamet at felles prosess 5.4.5. har definert at det er virksomhetsleder 
som er ansvarlig for anskaffelsesprosessen, men anskaffelsesavdelingen har ansvar 
for å bistå med råd. Det kritiske er når anskaffelsesavdelingen ikke kan bistå i rett tid. 

Revisjonsteamets vurdering er at det er uklart hvilken enhet som har ansvaret 
dersom anskaffelsesavdelingen ikke kan bistå. Slik det nå fremstår, er det risiko for 
at anskaffelser ikke gjennomføres på rett måte. Årsaken vurderes å være at det er 
uklart hvilken enhet som har hovedansvaret for å prioritere gjennomføringen av 
anskaffelser. 

Manglende bistand fra anskaffelsesenheten i rett tid har medført at IKT har ventet 
med å kunngjøre større anskaffelser, selv om gjeldende avtale er utløpt eller i ferd 
med å løpe ut.  

Konklusjon 

Avvik 
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen (hovedansvar) i samarbeid med involverte 

Fordeling av roller og ansvar mellom utviklingsavdelingen/IKT, 
anskaffelsesavdelingen og systemansvarlige er uklart i organisasjonen når det 
gjelder korrekt gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Det må etableres prosesser 
og rutiner som beskriver hvilket ansvar de ulike rollene har for styring og kontroll med 
korrekt gjennomføring av prosessene. Det må også fremgå hvem som har ansvar og 
hva som skal gjøres dersom det mangler ressurser der ansvaret egentlig er plassert. 

Forbedringsforslag 
Oppfølgingsansvar: Utviklingsavdelingen 

Det bør etableres bedre rutiner for å sikre styring og kontroll med anskaffelser innen 
IKT-avdelingen, når roller og ansvar (jf avviket ovenfor) er avklart. Det vurderes å 
være en risiko for at dette området kan defineres som et avvik. 
Som del av dette bør anskaffelser inngå som del av avdelingens 
styringsdokumenter.  
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5.7  Hvordan sikrer kommunens prosesser en effektiv gjennomføring 
av IKT-anskaffelser? 

Hensikten med felles overordnede prosesser er at disse skal sikre styring og kontroll 
med at oppgaver gjennomføres på rett måte og i rett tid. Det er derfor vesentlig av de 
prosesser som er utarbeidet er riktig beskrevet og etterleves i praksis.   

KRAV: Kommuneloven § 23. punkt 2. …Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, 
og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Funn/fakta 
Ansatte opplyser at felles prosesser for anskaffelser, jf ledelsessystemet kapittel 5.4 
Kontrakt og Innkjøp – Anskaffelser er for overordnede. Ansatte mener de ikke kan 
gjennomføre en anskaffelse selv kun ved å støtte seg til de beskrevne prosessene, 
uten støtte fra anskaffelsesavdelingen. 

IKT-avdelingens årlige innspill/tilbakemelding til anskaffelsesavdelingen om behov 
for bistand til anskaffelser: Ansatte opplyser at det er varierende oppfølging og 
tilbakemelding fra anskaffelsesavdelingen på om og når bistand kan forventes. 

Ansatte opplyser at de har inntrykk av at anskaffelsesavdelingen mangler kapasitet 
for å møte behovet. 

Vurdering 
Revisjonsteamet har ikke gjennomgått oversikten over behov som er meldt fra 
kommunens enheter til anskaffelsesavdelingen for 2014. IKT- avdelingen alene har 
behov for bistand til fire anskaffelser denne høsten. Anskaffelsesavdelingen har fire 
årsverk, og ett årsverk knyttet til e-handel. I 2014 har det vært/eller blir fravær ved 
noen av årsverkene, samt at avdelingen gjennomfører kurs og felles rammeavtaler 
for hele kommunen. Etter revisjonsteamets vurdering kan det synes som om 
kapasiteten er noe begrenset. Revisjonsteamet understreker at dersom IKT ikke 
mottar bistand til gjennomføring av sine planlagte anskaffelser, er det risiko for brudd 
på regelverket for offentlige anskaffelser da eksisterende avtaler har løpt ut eller 
løper ut om kort tid. 

Revisjonsteamets vurdering er at årlig tilbakemelding til anskaffelsesavdelingen av 
behov for bistand til anskaffelser ikke fungerer etter hensikten. Det er mangler ved 
oppfølging av innmeldt behov gjennom året (med forbehold om at funn ved IKT er 
representativt også for andre enheter i kommunen).  

Konklusjon 

Forbedringsforslag 
Oppfølgingsansvar: Anskaffelsesavdelingen 

Anskaffelsesavdelingen må etablere rutiner som sikrer at kommunens enheter får 
tilbakemelding på om og når anskaffelsesavdelingen kan bistå. Dersom det er avvik 
mellom meldte behov og anskaffelsesavdelingens kapasitet til å bistå, må dette 
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registreres og meldes den aktuelle enhet og registreres gjennom 
styringsdokumentene, slik som lederdialogen og ledelsens gjennomgang. Det 
vurderes å være en risiko for at dette området kan utvikle seg til et avvik. Dette kan 
være et faktagrunnlag for å vurdere behov og kapasitet/ressurser knyttet til 
anskaffelsesfunksjonen i kommunen. 
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Konklusjon 
Utviklingsavdelingen v/ IKT la godt til rette for og fremskaffet faktaopplysninger i 
saken som bidro til en effektiv gjennomføring av revisjonen. Ansatte fremsto med en 
felles forståelse for arbeidet med IKT-anskaffelser.  

Denne internrevisjonen viser at: 

• Nye konkurranser er kunngjort, men tilleggs bestillinger, særlig de som gjelder
fagsystemer, ikke er kunngjort

• Det foreligger signerte avtaler for anskaffelser
• Ansatte har kunnskap om anskaffelser og har deltatt på kurs

Internrevisjonen viser videre at det er behov for å iverksette tiltak for å forbedre 
bedre styring og kontroll med IKT-anskaffelser. Det er konkludert med fire avvik og 
fire forbedringsforslag. Disse viser at: 

• Det er manglende føring av anskaffelsesprotokoll
• Det er mangler knyttet til å vurdere konkurranse ved tilleggs bestillinger
• Det er manglende arkivering av dokumenter i anskaffelsesprosessen
• Fordeling av ansvar mellom systemeier, IKT og anskaffelse (når IKT er

systemeier) er uklart. Dette medfører også uklart ansvar for intern styring og
kontroll med anskaffelser i IKT avdelingen

• Det er mangler ved kommunens prosess for effektiv gjennomføring av
anskaffelser

Forbedringstiltakene som skal iverksettes gjelder både Utviklingsavdelingen/IKT og 
Økonomiavdelingen/anskaffelse. Funnene registreres i AskerDialogen og tiltakene 
som iverksettes følges opp i linjen. 



Notat 
Til: Kontrollutvalget v/ Rokus IKS 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 30.07.2014 

Kontrollutvalgets møte 25.8.14 - "Anskaffelse av IT-tjenester sak 39/14" - 

internrevisjonsrapport og orientering  

Ved behandling av sak 39/14 fattet kontrollutvalget følgende vedtak 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på at det ikke har vært gjennomført

anbudskonkurranse ved anskaffelse av lisensavtaler med Microsoft. 

2. Kontrollutvalget vil i første omgang avvente rådmannens internrevisjonsrapport 20.

juni. 

Det vises til møteinnkalling 25.6.14 fra ROKUS IKS hvor rådmannen bes om å sende over 

internrevisjonsrapporten og om en orientering fra rådmannen i møtet 25.8.  

Internrevisjonsrapporten følger vedlagt 

Rapportens sammendrag viser: 

Bakgrunn for denne interne revisjonen er mangler ved en anskaffelsesprosess for kjøp av IT-

lisenser og tjenester. Rådmannen besluttet derfor å gjennomføre en internrevisjon for å 

undersøke om Utviklingsavdelingen/IKT-avdelingen etterlever reglene for offentlige 

anskaffelser og kommunens prosesser for anskaffelser/ innkjøp av IKT-utstyr og -tjenester. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

• Er IKT-anskaffelser kunngjort og protokollført?

• Er det inngått avtaler med IKT-leverandører?

• Er inngåtte IKT-avtaler i samsvar med kunngjort konkurranse?

• Er dokumentene rett arkivert?

• Hvordan sikres det at IKT gjennomfører anskaffelser på rett måte?

• Hvordan sikrer kommunens prosesser en effektiv gjennomføring av IKT-anskaffelser?

Denne internrevisjonen viser at: 

• Nye konkurranser er kunngjort, men tilleggs bestillinger er i noen tilfeller ikke kunngjort

fordi man har vurdert dette som unødvendig. Dette omfatter særlig tilleggsbestillinger som 

gjelder fagsystemer hvor bare en leverandør er aktuell 

• Det foreligger signerte avtaler for anskaffelser

• Ansatte har kunnskap om anskaffelser og har deltatt på kurs

Vedlegg 2 sak 43/14



Internrevisjonen viser videre at det er behov for å iverksette tiltak for å bedre styring og 

kontroll med IKT-anskaffelser. Det er konkludert med fire avvik og fire forbedringsforslag. 

Disse viser at: 

• Det er manglende føring av anskaffelsesprotokoll

• Det er mangler knyttet til å vurdere konkurranse i stede for direkteanskaffelse ved tilleggs

bestillinger 

• Det er mangler ved arkivering av dokumenter i anskaffelsesprosessen

• Fordeling av ansvar mellom systemeier, IKT og anskaffelse (når IKT er systemeier) er

uklart. Dette medfører også uklart ansvar for intern styring og kontroll med anskaffelser i IKT 

avdelingen 

• Det er mangler ved kommunens prosess for effektiv gjennomføring av anskaffelser

Forbedringstiltakene som skal iverksettes gjelder både Utviklingsavdelingen/IKT og 

Økonomiavdelingen/anskaffelse. 

I kontrollutvalgsmøte 25.8. stiller controller Sissel Mundal for å orientere om revisjonens 

gjennomføring og funn (forbedringsområder og avvik) samt plan for oppfølging av funn. 

Oppfølging av rapporten 

Ledere i begge avdelingene har ansvar for å følge opp både forbedringsforslag og avvik med 

tiltak. Tiltakene skal implementeres i ledelsessystemets prosesser, og det skal sikres kontroll 

med at tiltak etterleves. Arbeid med oppfølgingstiltak har startet opp. Anskaffelsesrutinene 

for IKT-programvare, -utstyr og -tjenester er gjennomgått og justert. Implementering av og 

opplæring i de justerte rutinene for organisasjonen vil foregå gjennom høsten 2014. Det skal 

sikres læring og forbedring generelt ved gjennomføring av tiltak, både innen avdelingene og 

på tvers av avdelinger/virksomheter. 

Rådmannen følger opp at tiltakene iverksettes og etterleves gjennom ledelsens årlige 

gjennomgang våren 2015. Rådmannen vurderer at kommunens anskaffelsesstrategi har flere 

tiltak, som er under gjennomføring eller er planlagt, og som vil bidra til en bedre praksis 

fremover. Det er likevel behov for å følge særskilt opp de funn som fremgår av rapporten, slik 

at det etableres tiltak for å sikre ytterligere styring og kontroll med anskaffelser. 

Lisensavtaler for produkter fra Microsoft 

Asker kommune har startet prosessen med gjennomføring av anbudskonkurranse for 

lisensavtaler for produkter fra Microsoft. Asker kommune samarbeider med fire andre 

kommuner og forventer å ha etablert en avtale med en leverandør i løpet av høsten 2014. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum 

Brannvesen IKS. 

25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen 31.7.2014.

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av sak 82/13 Selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen 

IKS, fattet kommunestyret følgende vedtak: 

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Asker og Bærum brannvesen til

orientering.

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet med å avpasse

selskapsavtalen til delegasjonsfullmakten innen 1.6.14.

Rådmannen legger opp til å fremme sak om revidering av selskapsavtalen for brannvesenet 

innen utgangen av 2014, ref. vedlegg 1 til saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli orientert om endringene 

når den reviderte avtalen er vedtatt. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 31.07.2014 

Kontrollutvalgets møte 25.8.14 - "Sak 82/13 Selskapskontroll Asker og Bærum 

Brannvesen IKS"  

I forbindelse med behandling av sak 82/13 Selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen 

IKS fattet kommunestyret i sitt møte 19.11.2013 følgende vedtak: 

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Asker og Bærum brannvesen til

orientering.

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet med å avpasse

selskapsavtalen til delegasjonsfullmakten innen 1.6.14.

Rådmannens tilbakemelding 

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS behandlet i sitt møte 25. april 2014 

henvendelse fra brannstyrets leder angående selskapsavtalen for brannvesenet under punktet 

07/14 «Orienteringssaker». 

Representantskapet traff følgende enstemmige vedtak: 

Representantskapet vil be eierkommunenes administrasjon om å gjennomgå og evt foreta 

nødvendige endringer i selskapsavtalen fra 2003 for brannvesenet. 

Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å se på arbeidet med å endre selskapsavtalen for 

brannvesenets samlet, herunder de endringene som er nødvendig for å avpasse 

selskapsavtalen til delegasjonsfullmakten. Endringer i avtalen må behandles parallellt i begge 

eierkommunene, og det er kommunestyrene selv som må vedta endringene.  

Rådmannen legger opp til å fremme sak om revidering av selskapsavtalen for brannvesenet 

innen utgangen av 2014. 

Vedlegg 1 sak 44/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Orientering om arbeidet med oppfølging av 

Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og 

omsorgssenter. 

25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud

2. Notat fra rådmannen 10.8.2014 med vedlegg.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått oversendt fra kontrollutvalget i Røyken kommune en sak som gjelder 

Fylkesmannen i Buskeruds tilsyn ved Bråset bo- og omsorgssenter. Tilsynsrapporten av 

23.3.14 er vedlegg 1 til saken. 

Bråset IKS er et interkommunalt selskap som eies av Asker og Røyken kommuner med 50 % 

eierandel hver. En tjenesteavtale regulerer de plikter et IKS har for å sikre forsvarlige tjenester 

i henhold til gjeldene lovkrav er inngått mellom IKSet og de to eierkommunene. Hver av 

kommunene har ansvar for oppfølging av sin del av avtalen. 

Statlige tilsyn gjennomføres av tilsynsmyndigheten i det fylke selskapet ligger i. I og med at 

Bråset bo og omsorgssenter ligger i Røyken kommune er det Fylkesmannen i Buskerud som 

er gitt denne tilsynsmyndigheten. Fylkesmannens revisjon avdekket avvik som Røyken 

kommune er ansvarlig for å lukke. Asker kommune har sammen med Røyken kommune 

deltatt i prosessen rundt lukking av avvikene. 

Rådmannen skriver i notat av 10.8.2014 (vedlegg 2) at kommunen har tatt rapporten til 

orientering, og er i prosess med å gjennomgå og sikre at rutinene er i henhold til 

Fylkesmannens bemerkninger. I henhold til tjenesteavtalen vil Asker kommune innen 

utgangen av 2014 gjennomføre en kvalitetsrevisjon og kvalitetskontroll ved Bråset bo- og 

omsorgssenter.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 sak 45/14
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Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmann 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 10.08.2014 

Kontrollutvalgets møte 25.8.2014 – Orientering vedr. tilsynsrapport datert 23.3.2014 fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Gjelder tilsyn ved Bråset bo- og omsorgssenter. 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en orientering i sakens anledning om 

tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Buskerud. Tilsynet med tilhørende rapport gjelder Bråset 

bo- og omsorgssenter. Tilsynet er gjennomført i perioden 21. 1.2014 - 18.3.2014.  

Rapporten om tilsyn med Bråset bo og omsorgssenter ble behandlet av kontrollutvalget i 

Røyken den 12.5.2014. Kontrollutvalget realitetsbehandlet ikke rapporten i den forstand at de 

uttalte seg om de konkrete avvikene, da dette er et forhold som avklares mellom Røyken 

kommune og fylkesmannen. 

Ved behandlingen i kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IKS ble det fattet 

følgende vedtak: 

1. Sekretær oversender rapport fra fylkesmannen til kontrollutvalget i Asker

kommune og avklarer i hvilken grad utvalget har forholdt seg til denne. Det

avklares også hvorvidt kontrollutvalget i Asker i noen form har foretatt tilsyn med

Bråset bo og omsorgssenter.

Rådmannens tilbakemelding. 

Bråset bo og omsorgssenter IKS driftes som et interkommunalt selskap med Asker kommune 

og Røyken kommune som oppdragsgivere/eierkommuner. Selskapene styres av de 

folkevalgte gjennom eierstyring (representantskapet) og i styret for IKS’et. Tjenesteavtale 

som regulerer de plikter IKS’et har for å sikre forsvarlige tjenester i henhold til gjeldene 

lovkrav er inngått mellom IKS’et og de to eierkommunene. Hver av kommunene har ansvar 

for oppfølging av sin del av avtalen.  

Asker kommune disponerer 100 sykehjemsplasser; herunder 60 korttidsplasser og 40 

langtidsplasser. Askers sine beboere er tilknyttet egne avdelinger. Helse og omsorgstjenesten 

i Asker har forvaltningsansvaret ved behandling av søknad om og ved tildeling av plassene.  

vedlegg 2 sak 45/14



2 

Tjenesteavtalen regulerer forhold knyttet til innhold og kvalitet, samarbeid og kommersielle 

forhold. Helse og omsorgstjenesten ved vedtakskontoret har ansvar for 

kontraktsoppfølgingen.  

Statlige tilsyn gjennomføres av tilsynsmyndigheten i det fylke IKSét ligger i. Bråset bo og 

omsorgssenter ligger i Røyken kommune og som en følge av det er det Fylkesmannen i 

Buskerud som er gitt denne tilsynsmyndigheten. Det er inngått en skriftlig avtale om 

oppgavefordelingen mellom Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

som regulerer hvilken tilsynsinnstans som har ansvar for ulike tilsyn. Avtalen følger som 

vedlegg til dette notatet. 

Tilsynet ved Bråset denne gang, var en systemrevisjon og ble gjennomført ved 2 avdelinger 

rettet mot tjenester til Røyken kommunes innbyggere. Fylkesmannens systemrevisjon 

resulterte i 3 avvik og det ble gitt 1 merknad. Røyken kommune er ansvarlig for å lukke 

avvikene. Asker kommune har sammen med Røyken kommune deltatt i prosessen rundt 

lukking av avvikene. 

Asker kommune har tatt rapporten til orientering og er i prosess med å gjennomgå og sikre at 

rutiner er i henhold til Fylkesmannens bemerkninger. I henhold til tjenesteavtalen vil Asker 

kommune innen utgangen av 2014 gjennomføre en kvalitetsrevisjon og kvalitetskontroll ved 

Bråset bo- og omsorgssenter.  

Vedlegg: 

Avtale om oppgavefordeling mellom Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus.- Bråset bo- og omsorgssenter IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

46/2014 Seminar om tilsyn og kontroll. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Skisse til seminar om tilsyn og revisjon av kommunene med Kontrollutvalgets rolle i

fokus.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Asker har fått en henvendelse fra kontrollutvalget i Røyken som ønsker å ta 

initiativ til et seminar om tilsyn og revisjon av kommunene. I denne forbindelse ønsker 

Røyken KU at Asker skal være medarrangør. 

Det er mange aktører som utfører tilsyn og kontroll i kommunen, og det kan være en 

utfordring å sikre optimal revisjon og samtidig sikre at de ulike instansene ikke reviderer eller 

fører tilsyn på samme område samtidig. Hensikten med seminaret er å se de forskjellige 

tilsyns- og revisjonsaktørene i sammenheng, avklare roller og kompetanse samt fokusere på 

målrettet revisjon.  

Målgruppen for seminaret er kontrollutvalgene i Buskerud, Asker og Bærum, disse 

kommunenes ordførere og rådmenn, utvalgene sekretariater samt aktuelle kontrollinstanser og 

departementet.  

En skisse til program utarbeidet av leder i kontrollutvalget i Røyken er vedlagt saken. 

Dersom kontrollutvalget vil gå inn som medarrangør, innebærer dette også en økonomisk 

forpliktelse. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget imøteser et slikt seminar, og vil delta i arbeidet med å arrangere seminaret. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Skisse for seminar om tilsyn og revisjon av kommunene med 

Kontrollutvalgets rolle i fokus 

Formål: 

Sette søkelys på de mange interessenter eller instanser som utfører revisjon og 

tilsyn av kommunal virksomhet. Hvordan sikre optimal revisjon av kommunal 

administrasjon og tjenesteyting som bidrar til at kommunene betjener innbyggerne 

best mulig? Hvordan sikre at de forskjellige instansene ikke reviderer/fører tilsyn på 

samme område samtidig?  

Diskutere kontrollutvalgenes evne og mulighet til å utføre de oppgavene de er 

pålagt. 

Aktuelle tema for debatt: 

1. Hvem driver med tilsyn og revisjon av kommunene, hvilken rolle har de og

hvilket ansvar?

Det er mange instanser som driver revisjon og tilsyn med forskjellige deler av 

kommunenes virke.  

 Hvilke instanser er det snakk om?

 Hvilken rolle og hvilket tilsynsansvar har den enkelte instans?

 Hvem er oppdragsgiver, hvilken kompetanse har de,

 Er det avgrensninger mellom de forskjellige instansenes ansvar?

 Hvordan håndteres evt. overlappende ansvar?

2. Kontrollutvalgets evne til å fylle rollen

Gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver. 

 I hvilken grad klarer vi å utføre disse oppgavene i dag?

 Disponerer kontrollutvalgene de verktøyene som er nødvendig?

 Er kontrollutvalgenes sammensetning tilpasset de oppgavene de har?

 Hvordan drive systematisk og jevnlig risiko-analyse av kommunens

virksomhet?

3. Revisjonsselskapenes bidrag til kommunerevisjon

Kontrollutvalgene har ofte lite kunnskap om kravstilling for anskaffelse av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalgene mangler som regel også 

kunnskap om hvordan man bestiller og beskriver prosjekter. Det er derfor vanlige å 

sette ut oppgaver til revisjonsselskapene: 

 Risikoanalyse

 Utarbeidelse av planer

Vedlegg 1 sak 46/14



 Revisjonsprosjekter

Dette er oppgaver som disse selskapene gjør mange ganger for forskjellige 

kommuner. En ting er at selskapene på den måten kan fakturere timer flere ganger. 

Dette er imidlertid kun et økonomisk spørsmål og betyr mindre for kontroll-

utvalgenes rolle, ansvar og oppgaveutførelse.   

En annen ting som er atskillig viktigere, er at det kan stilles spørsmål ved hvor 

individuell hver analyse og revisjonsprosjekt blir når leverandørene baserer seg så 

mye på gjenbruk. Hvordan skal vi sikre kvalitet på kommunal revisjon i regi av 

kontrollutvalgene slik som revisjonsprosjekter kjøres av leverandørene.  

Deltagere 

Det må inviteres mange nok til at vi tiltrekker oss interessante innledere og 

debattanter, men seminaret må ikke bli for stort. Forslaget er å invitere 

kontrollutvalg, ordførere og rådmenn fra følgende kommuner: 

Asker, Bærum, Ringerike, Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker 

og Svelvik. Det dekker alle kommuner fra og med Drammensfjorden til Oslo, samt 

Ringerike.  

Kontrollutvalgenes sekretærer, evt. sekretariatene, bør også inviteres. 

Deltagelse av ordførere og rådmenn vil styrke interessen for seminaret hos 

deltagere og innledere. 

Dersom det i snitt kommer 2 medlemmer fra hvert kontrollutvalg, samt ordfører og 

rådmann, vil det være 40 deltagere + innledere og sekretærer.  

Innledere 

For å få interessante og givende debatter må det være gode innledere. Det er 

ønskelig/aktuelt med innledere fra Fylkesmannen, KMD, rådmann, ordfører, 

kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat, revisjonsselskaper og andre instanser som 

har revisjons- og tilsynsoppgaver mot kommunene. 

Forslag til fremgangsmåte 

Kontrollutvalget har sitt oppdrag fra kommunestyret. Det er derfor en forutsetning 

at ordfører og kommunestyret i Røyken er informert og stiller seg positive til et slikt 

arrangement. Når kontrollutvalget er enig om en skisse for seminaret orienteres 

ordfører og evt. kommunestyre. Frist for dette er før sommerferien.  

Dersom vi får positiv respons går vi videre. 

Jeg tror det er hensiktsmessig at to kontrollutvalg sammen tar ansvar for seminaret 

og står som arrangører. Det foreslås å starte en dialog med kontrollutvalget i Asker 



for evt. å få Asker som medarrangør. Begge kommuner må bidra med midler for å 

dekke lokaler, gaver til innledere, evt. bevertning etc.  

Deretter settes det ned en felles arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide budsjett, 

program, møteleder, fastsetter dato og skaffer innledere og lokaler.  
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Sak nr. Sak Møtedato 

47/2014 Bestilling av eierskapskontroll i VEAS 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger  
VEAS er en interkommunal sammenslutning eiet av kommunene Oslo, Bærum og Asker. I 

selskapets renseanlegg håndteres avløpsvann fra eierkommunene samt Røyken og Nesodden. 

Kontrollutvalget har i Plan for selskapskontroll besluttet å gjennomføre eierskapskontroll av 

selskapet. 

Leder har vært i kontakt med styreleder i Vestfjorden Avløpselskap – VEAS AS, samt lederne 

i kontrollutvalgene i Oslo og Bærum angående den planlagte eierskapskontrollen. Utvalget 

har tidligere uttrykt ønske om at Oslo kommunerevisjon og Bærum kommunerevisjon skal 

inviteres til å delta i arbeidet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av VEAS, og ber om at Oslo kommunerevisjon og 

Bærum kommunerevisjon inviteres til å delta i arbeidet.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

48/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Internrevisjonsrapport Barneverntjenesten.

2. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 46/14 – 62/14.

3. Oversikt over saker til behandling 2014.

4. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert august 2014.

5. Skatteinngang pr mai og juli 2014.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Kontrollutvalget ba på forrige møte om å bli informert om resultatene av internrevisjonen hos 

barneverntjenesten når den er gjennomført (sak 31/14). Internrevisjonsrapporten er lagt ved 

her. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Gjennomgående tema: Referanser felles ledelsessystem/ISO: 

 Samfunnsansvar. Fokus på de nye etiske

retningslinjene (vedtatt av kommunestyret

01.04.2014), om det er planlagt eller

gjennomført tiltak for å gjøre de kjent hos

alle ansatte i virksomheten (Fremvise

referat, plan etc).

 Virksomhetsplan. Fokus på om ROS-analyse

er gjennomført, om medarbeidere er

involvert i arbeidet, og om risikoreduserende

tiltak blir fulgt opp gjennom AskerDialogen.

(fremvise dokumentasjon).

Fokus på kompetanseplaner og

mellomlederavtaler:

o Kompetanseplaner er utarbeidet

(fremvises)

o Mellomlederavtaler er inngått og

følges opp (fremvise avtaler og

referat el. fra oppfølgingen)

Spesifikt for barnehager: 

 Fokus på årsplanarbeidet, om årsplan

er utrabeidet (fremvises) og fastsatt

av samarbeidsutvalget (fremvise

referat)

 Fokus på strategi for kvalitet og

kompetanse:

a. Gjennomførte

kompetansetiltak (fremvises)

b. Antall barnehagelærere/

dispensasjoner (Registering i

Oppad og årsmeldings-

skjema)

 Hovedprosesser – ledelsesfokus på utvikling

av fag og tjeneste-produksjonen. Fokus på

om hovedprosessene virksomheten/

tjenesteområdet har dokumentert i

ledelsessystemet er i samsvar med tjenesten

som gjennomføres, og om den er sikret med

forbedring og innovasjon gjennom bruk av

AskerDialogen. (fremvise siste oppdatering

på hovedprosessene) (fremvise forbedrings-

tiltak i AskerDialogen)

 HMS – Fokus på forebygging og oppfølging

ved bruk av prosessen for vold og trusler - at

det er gjennomført risikovurdering. At

virksomhetens HMS-håndbok er oppdatert.

At det er utarbeidet HMS-årshjul for 2014.

(fremvise dokumentasjon)

 1.1.2 Etikk og samfunnsansvar

 1.4.7 Virksomhetsplan/ 3.2.1

Resultatenhetens

virksomhetsplan

 7.2.1 AskerDialogen - intern

ROSen skal ikke avsluttes, men 

risikoen kan reduseres og da skal det 

fremkomme i ROS-analysen. ROS-

analysens punkter skal legges inn i 

Asker-dialogen. 

 5.10.2 Kompetanseledelse

 3.2.2 Resultatenhetens

kompetanseplan

 1.5 Lederavtaler

 Kap 4 Hovedprosesser

 5.8.4 Vold og trusler

 5.8.1.1 Resultatenhetens HMS-

håndbok
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 AskerDialogen – intern for ansatte. Fokus på

om avvik og forbedringsforslag blir registrert

(særskilt oppvekst) og håndtert innen frist

(særskilt helse og omsorg). Om ledelsen

bruker statistikk for årsaksanalyse innen

egen virksomhet (fremvise eksempler)

 Tilsyn statlige myndigheter og

forvaltningsrevisjoner. Fokus på om rapport

blir registrert i ESA og om funn blir registrert

og fulgt opp i AskerDialogen under

kategorien «Tilsyn» og «Revisjon».(fremvise

dokumentasjon i ESA og registreringer i

AskerDialogen)

 Virksomhetens kjemikalie- og

miljøgjennomgang. Fokus på om alle

virksomheter er miljøsertifisert på Grønt

kontor/Grønt flagg – og om sertifiseringen

følges opp slik at den blir opprettholdt.

(fremvise godkjenning)

 Virksomhetens vurdering

informasjonssikkerhet. Fokus på om

oppdatert prosess 7.5.3 er kjent av ledelsen

og følges – om sjekklister/maler i prosessen

benyttes (fremvise gjennomgang 2014 samt

vurderinger).

 7.2.1 AskerDialogen - intern

 7.4.1 Tilsyn statlige

myndigheter

 7.3.3 Forvaltningsrevisjon fra

Kontrollutvalget

 7.5.1 Kjemikaliegjennomgang/

7.5.1.1 REs

kjemikaliegjennomgang

Årlig kjemikaliegjennomgang 

7.5.2 Miljøgjennomgang/    

7.5.2.1 REs miljøgjennomgang 

 7.5.3 Informasjonssikkerhet/

7.5.3.1 REs vurdering

informasjonssikkerhet

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, 

ISO 26000 

Internrevisjonsteamets 

inntrykk: 

Antall avvik*: 2 

Antall 

forbedringsforslag*: 5 

Antall positive 

tiltak*: 3 

Virksomhetsleder (sign): 

Revisjonsleder (sign): 

file://akinse008/gruppe/Felles%20Ledelsessystem/Felles/Sjekklister%20og%20maler/7.2.1%20AskerDialogen-%20intern.doc
file://akinse008/gruppe/Felles%20Ledelsessystem/Felles/Sjekklister%20og%20maler/7.5.1%20Kjemikaliegjennomgang.doc
file://akinse008/gruppe/Felles%20Ledelsessystem/Felles/Sjekklister%20og%20maler/7.5.2%20Miljøgjennomgang.doc
file://akinse008/gruppe/Felles%20Ledelsessystem/Felles/Sjekklister%20og%20maler/7.5.3%20Informasjonssikkerhet.doc
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*) Avvik, forbedringsforslag og positive tiltak: 

Avvik: Når fastsatte krav ikke er oppfylt.  

Kravene kan være satt i form av lover, forskrifter, politiske og administrative vedtak, eller dokumenterte 
standarder i ledelsessystemet (prosesser, prosedyrer/rutiner). Avvikene kan gjelde dokumentasjon, 
etterlevelse/praksisen eller begge deler.  
Avvik må rettes opp! 

Forbedringsforslag: Muligheter for forbedringer.  

Dette kan også gjelde kommende krav, ref avvik, som ikke gjelder pr i dag, men som vil bli gjeldende i fremtiden. For 

eksempel en ny forskrift som ikke er iverksatt enda. Dvs at det ikke i dag er et avvik, men vil blir det når forskriften 

trår i kraft. 

Virksomhetsleder velger selv om forbedringsforslag skal følges opp. 

Positive tiltak: Noe som andre kan lære av.  

Dette er tiltak som andre i organisasjonen kan ha nytte av å kopiere. 

Kan lukkes – er tilgjengeliggjort i AskerDialogen. 



X:\X-Rokus\Kontrollutvalg\Asker\5 AK\5.1\0814\barneverntjenesten, intern 

revisjon, 24.06.2014.docx 

Sist oppdatert dato: 14.05.14 

5 

AVVIK 
AVVIK Nr: 1 

Tittel: 
Virksomhetens virksomhetsplan 

Beskrivelse: 
ROS-analysen er ikke linket i Asker-dialogen, variabler over 10 er ikke linket. Malen er feil datert 

Referanse: 
Prosess 3.2.1 

AVVIK Nr: 2 

Tittel: 
Bruk av feil maler i interne prosesser 

Beskrivelse: 

I flere av prosessene brukes det andre maler enn Asker kommune sine. Det er feil dato på flere av 

malene 

Referanse: 
Gjelder flere områder 

AVVIK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 

AVVIK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 

AVVIK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 

AVVIK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 
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FORBEDRINGSFORSLAG 
FORBEDRINGSFORSLAG Nr: 1 

Tittel: 
Etikk og samfunnsansvar 

Beskrivelse: 
Etisk refleksjon settes i system internt. For eksempel etableres  i faste møtefora. 

Referanse: 
Prosess 1.1.2 

FORBEDRINGSFORSLAG Nr: 2 

Tittel: 
Enklere og bedre prosedyrer 

Beskrivelse: 
Prosessene er omfattende og vanskelige å få oversikt over. 

Referanse: 
Hovedprosess kap 4 

FORBEDRINGSFORSLAG Nr: 3 

Tittel: 
HMS 

Beskrivelse: Det er vanskelig å få oversikt over virksomhetens  HMS-håndbok. HMS-planen ligger i årshjulet. 

Vi anbefaler at dette legges separat. 

Referanse: 
5.8.1.1 

FORBEDRINGSFORSLAG Nr: 4 

Tittel: 
Bruk av Asker-dialogen 

Beskrivelse: Bruke Asker-dialogen mer aktivt, kan gjelde alle typer uønskede hendelser. Kan brukes som et 

godt verktøy i forhold til metodeforbedring 

Referanse: 
7.2.1 

FORBEDRINGSFORSLAG Nr: 5 

Tittel: 
Ingen tiltak under temaplaner og fagplaner i virksomhetsplanen. 

Beskrivelse: 
Det er hverken oppdatert kompetanseplan eller temaplaner/fagplaner i virksomhetsplanen, da er 

det vanskelig å vite hva som er fokusområder i inneværende år.  

Referanse: 
3.2.1 

POSITIVE TILTAK 
POSITIVE TILTAK Nr: 1 

Tittel: 
Informasjonssikkerhet 

Beskrivelse: 

Positivt at det er satt så sterkt fokus på informasjonssikkerhet. Avsatt 1 time med jurist til alle 

nyansatte. 

Referanse: 

POSITIVE TILTAK Nr: 2 

Tittel: 
Etikk og samfunnsansvar 

Beskrivelse: 

Gjort bruk av ekstern foredragsholder ift etikk og samfunnsansvar, samt 

gjennomført  tilbud om mindfullness-opplæring for ansatte i administrasjon 

og saksbehandlere 

Referanse: 
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POSITIVE TILTAK Nr: 3 

Tittel: 
Nærvær 

Beskrivelse: 
Aktivt jobbet med nærværsarbeid 

Referanse: 

POSITIVE TILTAK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 

POSITIVE TILTAK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 

POSITIVE TILTAK Nr: 

Tittel: 

Beskrivelse: 

Referanse: 
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Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Asker kommune har eierinteresser.

 Annen informasjon?

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

3. februar  Dialog med rådmannen om kontrollaktivitet i februarmøtet.

 Årsmelding 2013

 Innhente Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern innen 31.1.14. Legges

frem for kommunestyret. KU har frist i januar.

 Sekretariatsordning.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget.

 Prosjektskisse forvaltningsrevisjon kommunens eiendommer.

 Orientering om mislighetssak – revisjonen orienterer.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. mars  Asker og Bærum vannverk. Invitere Per Anders Owren til neste møte for

å få en orientering om status i saken om anmeldelse av tidligere leder.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2013.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget, utsatt sak 6/14.

 Virksomhetsbesøk.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

24. mars  Henvendelse til kontrollutvalget.

28. april  Årsregnskap 2013. Revisjonsberetning kommer til tid. Rapport kommer

etter påske.

 Nummerert brev nr. 6

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Vedlegg 3 sak 48/14
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Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

12. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

2. juni

Møterommet i 7. etg 

 Rutinesvikt ang tilskudd fra Husbanken til Borgenåsen, sak 42/13:

Tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen

utløpet av første kvartal 2014.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen komme tilbake per første kvartal

2014 med de tiltak som er iverksatt for å følge opp forvaltningsrevisjon

på barnevern.

 Foreløpig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i FR

om helsetjenesten er fulgt opp .

 FR kommunens eiendeler rapport.

 Revisors uavhengighetserklæring.

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

25. august  rådmannens internrevisjonsrapport på IT-anskaffelser, sak 39/14.

 Orientering om mislighetssak ref. KU-sak 3/14.

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak (22/14) Hjorts rapport.

 Oppfølging av eierskapskontroll i ABBV.

 Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter, sak oversendt

fra kontrollutvalget i Røyken.

 Seminar om tilsyn og kontroll, sak oversendt fra Røyken KU.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

 Bestilling av eierskapskontroll i VEAS.

 Forvaltningsrevisjoner fremover.

8. oktober  Rådmannen vil rapportere på forvaltningsrevisjoner to ganger pr år, i

halvårsrapporten og i årsmeldingen.

 Virksomhetsbesøk.

 Selskapskontroll Asker og Bærum vannverk

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom

 Referater, orienteringer og diskusjoner. Herunder plan for interne
revisjoner
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Møte Saker 

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

3. november  Tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i
forvaltningsrevisjon – Helsetjenester i hjemmet er fulgt opp pr.
15.10.2014. 

 Eierskapskontroll av Asker og Bærum vannverk (KU-sak 10/14).

 Økonomirapportering fra revisjonen 3. kvartal

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

8. desember  Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging av nummerert brev

nr. 6.

 FR – kommunens eiendeler. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding

fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

utgangen av året. Sak 32/14.

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten (kommer til politisk

behandling siste halvår 2014). – forbehold om kommunestyrets

behandling.

 Kontrollutvalgets årsplan 2015.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

2015  Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret
ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende
valgperiode. (KU-sak 2-14)

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.

 Mislighetssak sak 3/14: Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees lukket.

 Oppfølging av FR rusomsorg og ettervern, KU-sak 2/14:

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette

i inneværende valgperiode.

 Utvalget ønsker å bli informert om resultatene av internrevisjonen

hos barneverntjenesten når den er gjennomført – sak 31/14.



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

46 04.06.2014 04.06.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

47 04.06.2014 04.06.2014 x Rådmannen

Særutskrift av sak 29/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjon - Helsetjenester i hjemmet i 

lys av samhandlingsreformen. 410.5.5

48 04.06.2014 04.06.2014 x Rådmannen

Særutskrift av sak 31/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjon på barnevern. 410.5.5

49 04.06.2014 04.06.2014 x Kommunestyret

Særutskrift av sak 32/2014 Forvaltning av 

kommunens eiendeler - 

forvaltningsrevisjonsrapport. 410.5.5

50 04.06.2014 04.06.2014 x Rådmannen

Særutskrift av sak 39/2014 Anskaffelse av IT-

tjenester. 410.5.5

51 04.06.2014 04.06.2014 x Rådmannen Skatteinngang mai 2014 410.5.1

52 02.06.2014 02.06.2014 x Røyken KU Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud 410.5.1

53 17.06.2014 17.06.2014 x Røyken KU/KUBIS Skisse til seminar 410.5.1

54 08.08.2014 08.08.2014 x Rådmannen Skatteinngang mai 2014 410.5.1

55 11.08.2014 11.08.2014 x Rådmannen

Notat om selskapskontroll oppfølging av 

selskapskontroll ABV 410.5.4

56 12.08.2014 12.08.2014 x Rådmannen Notat om tilsyn Bråset 410.5.5

57 12.08.2014 12.08.2014 x Rådmannen Vedlegg til notat om Bråset

58 12.08.2014 12.08.2014 x Rådmannen Enedlig rapport fra Hjort 410.5.1

59 12.08.2014 12.08.2014 Rådmannen Notat fra rådmannen - mulig korrupsjonssak 410.5.1/9.3

60 12.08.2014 12.08.2014 x Rådmannen Ansakffels av IKT-tjenester 410.5.1

61 12.08.2014 12.08.2014 Rådmannen

Internrevisjonsrapport - anskaffelse av IKT-

tjenester

62 18.08.2014 18.08.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 25.8.14

24.06.2014 Internrevisjon barnevern???

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 2 sak 48/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3.2.2014 01/2014 Dialog med rådmannen om 
kontrollaktivitet. 

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til 

etterretning. 



02/2014 Rådmannens 
tilbakemelding på 
oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
rusomsorg og ettervern. 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging 

av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern til 

foreløpig etterretning. Rapporten oversendes 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om

oppfølging av forvaltningsrevisjon på

rusomsorg og ettervern til foreløpig

etterretning.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge

opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode.

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
24/14 

25.2.14 



03/2014 Orientering om 
mislighetssak. 

1. Kontrollutvalget tar orientering om

mislighetssak til foreløpig etterretning.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees

lukket.

Sendt rådmannen 
7.2.14 



04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 
2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 

2013 til orientering. 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
23/14 

25.2.14 



05/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å

utrede sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

Ordningen skal tre i kraft fra neste valgperiode.

2. Leder ber om et møte med rådmannen for å

diskutere videre prosess.

3. Rådmannens forslag sendes kontrollutvalget for

videre behandling.

Sendt 
rådmannen7.2.14 

06/2014 Arbeidsfordeling i Saken utsettes. 

Vedlegg 4 sak 48/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. 

07/2014 Forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunal 
eiendom – overordnet 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunal eiendom. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunens eiendommer blir forvaltet, driftet og 

vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med 

gjeldende vedtak, rutiner og 

retningslinjer/reglementer på området. 

Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen skal 

være: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for

forvaltningen av kommunens eiendommer og

blir strategiene fulgt?

 Har kommunen et planmessig og

verdibevarende vedlikehold av kommunale

bygninger?

 Hvordan er de økonomiske

rammebetingelsene for drift og vedlikehold

av kommunens bygninger i Asker kommune?

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 

3/14 


08/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

09/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

10/2014 Eventuelt. Leder orienterte fra kommunestyrets behandling av 

kontrollutvalgets årsplan. Det fremkom ønske om at 

kontrollutvalget prioriterer selskapskontroll av 

Asker og Bærum vannverk. Kontrollutvalget vil 

invitere Per Anders Owren til neste møte for å få en 

orientering. Sekretær kontakter leder i Bærum 

kontrollutvalg om saken. 

Vedtak: 

Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker 

og Bærum vannverk og ber om at rapporten leveres 

høsten 2014. 

17.3.14 11/2014 Asker og Bærum vannverk, 
orientering om status 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

12/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Som en prøveordning, ble kontrollutvalget ble enige 

om å fordele utvalgene mellom seg på denne måten: 

 Helse- og omsorg – William Norset følger

komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger

komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell

følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid

Nesland følger disse.

Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på 

hvert møte. 



13/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2013 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

For øvrig ber kontrollutvalget om at 

kommunerevisjonen rapporterer tertialvis fremover. 



14/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen 

av besøk hos Bygningsetaten vår 2014.  

Besøket er fastsatt til 
12. mai.



15/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Leder følger opp henvendelsen angående mulig feil 

ved avrop på rammeavtale. For øvrig tar 

kontrollutvalget rapporteringen til orientering. 

Saken satt opp til 
behandling 25.3. 



16/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24.3.14 18/2014 Henvendelse til Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Saken satt opp til 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. vurderingen fra varslingssekretariatet så snart som 

mulig etter utløpet av uke 15. Utvalget tar saken opp 

til ny vurdering i aprilmøtet. 

behandling 28.4 

19/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

28.4.14 20/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Særutskrift sendt 29.4 KS 
13.5 



21/2014 Nummerert brev nr. 6 for 
regnskapsåret 2013. 

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget 

for å informere om arbeidet med å følge opp 

forbehold og presiseringer i nummerert brev nr. 6 før 

årets utløp. 

Særutskrift sendt 29.4 

22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
varslingssak. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt endelig 

rapport fra Hort umiddelbart når den foreligger. 

Videre ønsker utvalget en redegjørelse fra 

rådmannen om oppfølging i påfølgende møte. 

Særutskrift sendt 29.4 

23/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

24/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

25/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

26/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

12.5.14 27/2014 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2015.  

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og

oversendes kommunen som kontrollutvalgets

forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2015.

Poster Budsjett 2015

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-.

Konferanser, bevertning etc. 150 000.-

Sum 550 000.-

Særutskrift sendt 
13.5.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Sekretariatet 190 000.- 

Revisjonen 6 026 000.- 

Totalt 6 766 000.- 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til

kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker

kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til

orientering.

28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak 

2.6.2014 29/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - 
Helsetjenester i hjemmet i 
lys av 
samhandlingsreformen. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding til

foreløpig orientering og innhenter som

planlagt tilbakemelding fra rådmannen om

hvordan anbefalingene er fulgt opp pr.

15.10.2014. 

2. Rådmannen bes da presentere tall som viser

effekt av gjennomførte tiltak.

Særutskrift sendt 
4.6.14 

30/2014 Oppfølging av sak om 
rutinesvikt ang tilskudd fra 
Husbanken til Borgenåsen. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

31/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
barnevern. 

Kontrollutvalget konstaterer at det er iverksatt tiltak 

for å møte rapportens anbefalinger, og ønsker å følge 

med på effekten av disse. Utvalget ønsker å bli 

informert om resultatene av internrevisjonen hos 

barneverntjenesten når den er gjennomført. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

Internrevisjo
nsrapporten 

lagt frem 
som 

referatsak 
25.8 



32/2014 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - kommunens eiendeler 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med

Særutskrift sendt 
4.6.14 

KS 
10.6.14 
Innstillin
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til

orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen

om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger herunder:

 At det rettes fokus på

risikovurderinger knyttet til

registrering av eiendeler.

 At det utarbeides

retningslinjer for avhending

av kommunale eiendeler.

 At det sørges for tilstrekkelig

fysisk sikring av kommunens

eiendeler.

c. Kontrollutvalget innhenter

tilbakemelding fra administrasjonen

om hvordan anbefalingene er fulgt

opp innen utgangen av året.

gen ble 
enstem

mig 
vedtatt 

33/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet i forhold til Asker kommune for 

revisjonsåret 2014/2015 tas til etterretning. 



34/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

35/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

36/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

37/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

38/2014 Eventuelt. Fra behandlingen: 

Leder orienterte om 

 at han er valgt inn i styret i NaKuHel.

 Angående eierkontroll i VEAS: styreleder og

kontrollutvalgsleder i Oslo er kontaktet
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

angående kontrollen. Kontrollutvalget i 

Bærum vil også bli kontaktet. Revisjonen i 

Bærum og Oslo bør inviteres til å delta i 

arbeidet. Bestilling av eierskapskontrollen 

kommer opp som sak på neste møte i august. 

 Sekretær oppdaterer oversikten over

forvaltningsrevisjoner fra oktober og sender

utvalget. Dette kommer også opp som sak i

august.

 Sak om Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo

og omsorgssenter fra Røyken kontrollutvalg.

Saken kommer opp i augustmøtet.

Nestleder tok opp spørsmålet om behandling av 

henvendelser fra publikum og media. Normalt vil 

utvalget vurdere om og på hvilken måte utvalget 

skal behandle slike saker. 

Ingen vedtak. 
39/2014 Anskaffelse av IT-tjenester. 1. Kontrollutvalget ser med bekymring på at det

ikke har vært gjennomført

anbudskonkurranse ved anskaffelse av

lisensavtaler med Microsoft.

2. Kontrollutvalget vil i første omgang avvente

rådmannens internrevisjonsrapport 20. juni.

Særutskrift sendt 
4.6.14 

4 rest 



SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 245 623 287 0 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 5 065 542 5 065 542 0 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%

Mars 372 687 046 372 687 046 0 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%

April 8 450 939 12 990 574 -4 539 635 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%

Mai 461 484 192 465 846 299 -4 362 107 446 120 656 3,4% 1 056 621 3,5%

Juni 19 418 263 -19 418 263 18 596 022 -100,0% 1 075 217 1,7%

Juli 235 747 092 -235 747 092 225 764 695 -100,0% 1 300 982 -16,0%

Aug. 24 988 632 -24 988 632 23 930 522 -100,0% 1 324 912 -17,5%

Sept. 378 450 241 -378 450 241 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -35,2%

Okt. 27 610 569 -27 610 569 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -36,2%

Nov. 434 653 135 -434 653 135 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -48,6%

Des. 22 248 321 -22 248 321 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -49,2%

Sum året 1 093 311 006 2 245 329 000 -1 152 017 994 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 1 102 212 748 36 690 043 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring -0,8 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Skatteinngangen ved utgangen av april er på 1093,3 mill. kroner. Dette er 8,9 mill kr (0,8 pst) under budsjett og en økning på 37 mill. kroner (3,5 pst)
sammenlignet med fjoråret.  
 
. 

Vedlegg 5 sak 48/14



SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

nedjustert KST forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 242 329 339 3 293 948 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 5 065 542 6 679 304 -1 613 762 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%

Mars 372 687 046 367 548 301 5 138 745 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%

April 8 450 939 16 678 404 -8 227 465 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%

Mai 461 484 192 462 734 196 -1 250 004 446 120 656 3,4% 1 056 621 3,5%

Juni 29 157 602 22 495 073 6 662 529 18 596 022 56,8% 1 075 217 4,4%

Juli 230 168 185 234 172 176 -4 003 991 225 764 695 2,0% 1 300 982 4,0%

Aug. 24 821 695 -24 821 695 23 930 522 -100,0% 1 324 912 2,1%

Sept. 375 921 990 -375 921 990 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -19,8%

Okt. 27 426 115 -27 426 115 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -21,1%

Nov. 427 422 717 -427 422 717 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -36,5%

Des. 22 099 690 -22 099 690 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -37,1%

Sum året 1 352 636 793 2 230 329 000 -877 692 207 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 1 352 636 793 51 655 113 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring 0,0 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Skatteinngangen ved utgangen av juli er på 1352,7 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 52 mill. kroner (4,0 pst) sammenlignet
med fjoråret.  
 
. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

49/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ble på forrige møte enige om at utvalget skal følge med på aktuelle saker 

som drøftes i kommunestyret og hovedutvalgene, og bringe informasjon om dette til 

kontrollutvalget. Utvalgene ble fordelt på denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid Nesland følger disse.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

50/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

51/2014 Eventuelt. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




