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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en rapport hvor revisjonen ser på kommunens praksis
knyttet til innleie av utstyr og kjøp av mindre tjenester. Det må avklares om
praksisen er innenfor gjeldende lovverk og bestemmelser på området.
Det forutsettes at gjennomføringen skjer innenfor tildelt ressursrammefor 2016 og at
rapport leveres innen utgangen 2016, slik at den kan behandles på kontrollutvalgets
første møte i 2017.
Saksutredning
I forbindelse med arbeid med plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020 ble
gruppeledere og komiteledere invitert til kontrollutvalgets møte 12.5.16.
Det kom flere innspill på at det var ønskelig å se på kommunens praksis i tilknytning
til innleie av utstyr, kjøp av mindre tjenester hvor utstyr benyttes. Det ble blant
annet stilt spørsmål om kommunen håndterte dette i tråd med Lov om offentlig
anskaffelser.
Sekretariatet har hatt samtaler med revisjonen som i årsoppgjørsbrev til kommunen
for 2014 påpekte at kommunen ikke kunne fremvise dokumentasjon på gjennomført
konkurranse for enkelte løpende tjenestekjøp som samlet overstiger terskelverdiene
i regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjaldt blant annet traktorleie,
elektrikertjenester, strøing og brøyting. Revisjonen opplyser at det for kostnader
som føres på prosjekt, synes dette og være ryddet opp i gjennom
innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen.
Det kan fortsatt være noe usikkerhet knyttet til om innleie av utstyr skjer i henhold
til regelverk og oppleves som rettferdig.
Da kontrollutvalget fortsatt har revisjonsressurser som ikke er benyttet i 2016 kan
kontrollutvalget vurdere om det er ønskelig å bestille en revisjon av praksisen
knyttet til innleie og bruk av utstyr, med fokus på mindre arbeid/områder. I dette
inngår også eventuell kunngjøring av slike oppdrag.
Sekretariatet legger i samråd med leder i kontrollutvalget saken frem for
kontrollutvalget til vurdering.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Da det er stilt spørsmål rundt kommunens håndtering på dette området anbefaler
sekretariatet at kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomgå og vurdere om
kommunens praksis knyttet til innleie/bruk av utstyr håndteres ihht lovverk og god
praksis.

