Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

18/541

Møtedato/tid:

21.12.2018 Kl 09:00 – 12.00

Møtested:

Porselensstrand, Herredshuset Verdal

Møtedeltakere:
John Hermann
Kristine Kulstad
Kristin Johanne Hildrum
Astrid Tromsdal
Knut Snorre Sandnes
Andre møtende:
Rådmann
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Kopi:
Ordfører, rådmann, postmottak Verdal Kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjørn.brandt@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 17.12.2018

John Hermann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brand
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
52/18
53/18
54/18
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2018
Orientering fra rådmannen - Støyplager fra næringsvirksomhet.
Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil
Kontrollutvalgets rolle og mandat
Forslag til årsplan og møtedatoer for 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 7.12.2018.

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/541 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen for kontrollutvalgets møte 13.11.2018 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
21.12.2018

Saknr
52/18

Orientering fra rådmannen - Støyplager fra næringsvirksomhet.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
53/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/512 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet
H3 - Korr Fylkesmann Sivilombudsmann.pdf
H3 - Korr Verdal Eiendomsutvikling.pdf
H3 - Korr Verdal Kommune.pdf
H3 - Oversikt Klagesak støy.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet en henvendelse om støy i kontrollutvalgets møte 13.11.2018 i sak
47/18. Det vises til for øvrig til vedlegg for saksbehandling, saksopplysninger og vedtak.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 47/18:
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av både klager om
støy fra sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om bruksendring for
treningssenteret.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når
plikten til å søke om bruksendring ikke etterkommes.
Rådmannen vil i henhold til vedtaket orientere utvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må på bakgrunn av rådmannens orientering vurdere om utvalget skal ta
rådmannens redegjørelse til orientering eller om det kan være hensiktsmessig med videre
oppfølging. Saken legges derfor frem uten innstilling.

Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/512 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av både klager om støy
fra sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om bruksendring for treningssenteret.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til
å søke om bruksendring ikke etterkommes.
Vedlegg
H3 - Korr Fylkesmann Sivilombudsmann.pdf
H3 - Korr Verdal Eiendomsutvikling.pdf
H3 - Korr Verdal Kommune.pdf
H3 - Oversikt Klagesak støy.pdf
Behandling:
Kontrollutvalget ba sekretariatet redegjøre kort om saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av både klager om støy
fra sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om bruksendring for treningssenteret.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til
å søke om bruksendring ikke etterkommes.

Saksutredning
Saken gjelder klage på støy. Borettslag sentrum terrasse II klager på støy fra
næringsvirksomhet, Care treningssenter. Tidligere har borettslaget klaget på støy fra Studio
23. Care treningssenter leier lokalene av Verdal Eiendomsdrift AS.
Sekretariatet tar ikke stilling til om det juridisk sett er Care Treningssenter eller Verdal
Eiendomsdrift AS som er påklaget, da dette ikke er av betydning for kontrollutvalgets
behandling av saken.
Oppfølging av støy er et kommunalt ansvar.
Utgangspunktet er at tvister mellom et borettslag og næringsvirksomhet er av privatrettslig
karakter og kommunen som myndighet hverken bør eller skal ikke betraktes som part i
saken. Fra dette utgangspunktet finnes en lang rekke unntak.
Bygningstekniske lydforhold, i nye boliger er regulert av forskrift om tekniske krav til byggverk
(Byggeteknisk forskrift). Det stadfestes at forskriften forvaltes lokalt av kommunen, som står
for den praktiske oppfølgingen og forvaltningen.
Kommunen er planmyndighet, og ansvarlig for å følge opp at det tas hensyn til støy i alle
arealplaner. Dette gjelder planer for ny bebyggelse, nye veger, nye industriområder osv. Det
vises til Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i

arealplanlegging (T-1442/2016). Det vises for øvrig til vedlagt brev fra fylkesmannen i NordTrøndelag, datert 19.12.2016.
Kommunen er også myndighet etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern, og
kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy
med negativ helsevirkning.
Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres
slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverket, jf. byggeteknisk forskrift § 13 – 9.
Har et byggverk blitt regulert til boligformål og næringsvirksomhet, må en slik
arealbestemmelse også ta hensyn til dette slik at byggverket oppfyller kravene i plan og
bygningsloven, byggeteknisk forskrift mv.
Næringsvirksomheten kan være søknadspliktig selv om arealet allerede er regulert for
næringsvirksomhet.
Sekretariatet legger til grunn at byggets første etasje er regulert for næringsvirksomhet.
Vesentlig utvidelse av tidligere drift omfattes av byggesaksbestemmelsene, jf. pbl. § 20 – 1.
bokst. d. sml. § 20 – 1 bokst a. Byggesaksforskriften § 2-1 presiserer nærmere hvilke
bruksendringer som er søknadspliktige. Innenfor samme arealkategori kan en bruksendring
være søknadspliktig. Ikke en hvilken som helst forretningsvirksomhet vil nødvendigvis kunne
drives i et lokale for næringsformål. Etter byggesaksforskriften § 2-1 bokstav c er det et
søknadspliktig tiltak dersom tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. Alternativene
«vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift» innebærer at betydelig økt
trafikkbelastning for eksempel vil kunne utløse søknadsplikt.
Verdal kommune opplyser i svar på klage, datert 7.12.2015 at etablering av treningssenteret
er søknadspliktig, men at de ikke har mottatt noen søknad. Sentrum terrasse etterspør status
i saken i begynnelsen av 2016 og får svar fra kommunen, 23.2.2016 om at kommunen ikke
har mottatt søknad om bruksendring, men at det vil bli sendt purring. Sekretariatet har ikke
dokumentasjon på videre saksbehandling fra kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet har i denne sak ingen objektiv dokumentasjon på at lyd, støy og vibrasjoner er
innenfor eller utenfor det for beboere i Sentrum Terrasse II borettslag skal eller ikke skal
måtte tåle.
Utvalgets ansvar er å påse at kommuneadministrasjonen følger lov og forskrift.
Kontrollutvalget må påse at kommunen følger opp og besvarer henvendelser og klager i
henhold til god forvaltningsskikk og lovpålagte frister.
Denne saken har vært gjenstand for saksbehandling som strekker som over tid. Sekretariatet
har ingen dokumentasjon som viser at kommunen har mottatt en søknad om bruksendring.
Sekretariatet registrere at kommunen har med sannsynlighet etterspurt søknaden, men at
fravær av søknad, purring på søknad, har ikke avstedkommet noe varsel om pålegg eller
lignende fra kommunen til treningsstudioet/utleier.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av
både klager fra sentrum terrasse II og behandling av søknaden om bruksendring.
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens
sanksjonsmuligheter når krav fra kommunen om at søknad om bruksendring ikke
etterkommes.

J

Korrespondanse
med Verdal
Kommune
(ref pdf Korr Verdal
Kommune)

Korrespondanse
med Verdal
Eiendomsutvikling AS
(ref pdf Korr Verdal
Eiendoms-utvikling)

Korrespondanse
med Fylkesmann
og Sivilomb.mann
(ref pdf Korr
Fylkesmann
Sivilombudsmann)

2014
F M A M J J A S O N D J

2015
F M A M J J A S O N D J

2016
F M A M J J A S O N D J

2017
F M A M J J A S O N D J

2018
F M A M J J A S O N D

Care Verdal etabl.
Sept. 2016

Studio 23 etabl.
Apr. 2014
20.9.2015 Brev Første klage
til Verdal Kommune
17.11.2015 V.K
bekrefter mottatt
klage

7.12.2015 V.K brev til
Verdal Eiendomsutv.AS
med krav om at søknad
bruksendring stilles.

27.1.2016
Email til VK
Purring
klage

23.2.2016 Brev
fra VK som
bekrefter at
søknad om
bruksendring vil
purres.

27.4.2017 Brev Klage til
V.K. Plan. Ubesvart per
4.9.18

18.9.2017 Klage til
V.Kommunelege.
Ubesvart per 4.9.18

25.6.2016 Brev Klage til
V.K. Plan. Ubesvart per
4.9.18
21.4.2017 09.34 Email etterspør SWECO
rapport

4.6.2015 Brev fra
V.EUtv.AS som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

18.9.2015 Brev fra
V.EUtv.AS som svar
på tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

2.12.2015 Brev fra
Studio 23 som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

4.3.2016 Email fra
V.EUtv.AS som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

12.9.2016 Brev til Fylket ang. Verdal
Kommunes manglende håndtering av
13.3.2017 Klage til Sivilombudsmann ang. Verdal Kommunes
manglende håndtering av klage.

24.11.2016 Brev
fra V.EUtv.AS som
svar på tidl støy
klage fra Sentrum
Terrasse II .
Varsler lydmåling
SWECO

21.4.2017 10.50 Email svar nektes
tilgang til SWECO rapport

19.12.2016 Svar fra Fylkesmann som påpeker at kommunen må
fatte vedtak før FM er klageinstans.
21.3.2017 Brev fra Sivilombudsmann ang klage på manglende
svar Innherred Samkommune/Verdal Kommune med beskjed
om forsett purring.

Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
54/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/495 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Rådmannens orientering om kommunal anskaffelse av bil
Verdal kommunes tilsvar til Auto plan AS.
H2 - Klage pa° anskaffelse 2018 30082018.docx
H2 - Konkurransegrunnlag-Innherred Samkommun.docx
H2 - Tildelingsbrev Innherred Samkommune datert 8.Mai 2014.pdf
Klage på kommunale anskaffelser av bil.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte 13.11.2018 i sak 51/18 behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra
Auto Plan AS som klaget på kommunal anskaffelse av bil.
I forbindelse med den skriftlige orientering fra rådmannen, vil sekretariatet presisere følgende
forhold:
For det første er kontrollutvalget ikke et klageorgan. Kontrollutvalget behandler ikke
enkeltsaker, og kan ikke endre, oppheve eller kjenne et politisk vedtak ugyldig.
Sekretariatets vurdering er at saksbehandlingen og vedtaket viser at saken ikke har blitt
behandlet som en klage etter forvaltningsloven.
For det andre, kontrollutvalget kan se på overordnede forhold som; oppfølging av politisk
vedtak, at forvaltningspraksis er i henhold til forvaltningsloven og god forvaltningsskikk, at
lover og forskrift etterlevelse mv.
Sekretariatets vurdering er saken berører forhold som kontrollutvalget bør følge opp og at
vedtaket i 51/18 er innenfor kontrollutvalgets mandat.
For det tredje. Hvorvidt et eller flere dokumenter ikke var vedlagt saken medfører mangelfull
eller ufullstendig saksutredning, må avhenge av sakens art og de vedtak som fattes.
Utvalget behandlet ikke selve klagen eller fattet et vedtak som tok stilling til de påstander
som fremmes i klagen. I sak 51/18 ble det vedtatt at administrasjon skulle orientere utvalget
om henvendelsen i egen sak.
Sekretariatet kan vanskelig se at det skal eller bør oppstilles et krav om at alle opplysninger
og dokumenter som kan tenkes å være relevante, innhentes og legges frem i forbindelse
med en bestilling av en orientering fra rådmannen. Om så var tilfelle, ville det satt på spissen,
ikke vært behov for å be om en orientering.
Det avgjørende må være at kontrollutvalget får forelagt opplysningene og/eller at rådmannen
får anledning til å legge frem den eller de opplysninger som er relevante for saken.
Når det gjelder kommunes tilsvar til Auto Plan AS er dette oversendt fra rådmannen og ligger
nå som vedlegg til denne orienteringssaken.
Sekretariatet viser til rådmannens orientering i sin helhet, se vedlegg Rådmannens
orientering om kommunal anskaffelse av bil, samt vedlegg Verdal kommunes tilsvar til Auto
Plan AS.
For øvrige opplysninger om saken vises det vedlagte vedlegg.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør vurdere om rådmannens orientering gir svar på kontrollutvalgets

bestilling og om saken kan avsluttes eller om det er nødvendig med videre oppfølging.

Innherred kommunesamarbeid
Innkjøp

Deres ref:

Vår ref: INGMOE 2018/13344

Dato: 13.12.2018

Kontrollutvalgets spørsmålsstillinger i sak 51/18
I kontrollutvalgets møte 13. november 2018, sak 51/18, ble følgende vedtak fattet.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til
gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt
over bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen, stemmer
overens med faktiske bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne
delta i fremtidige anbudskonkurranser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for
bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.

Vi ser at saken ble satt opp som en av to tilleggssaker til kontrollutvalgets møte 7. november, basert
på en henvendelse fra firmaet Auto Plan As. Vi kjenner ikke til hvordan henvendelsen til
kontrollutvalget har gått, men ser at vedlegget til saksutredning er det samme brevet, datert
30.08.18, Innherred kommunesamarbeid mottok.
Henvendelsen til administrasjonen fra Auto Plan AS ble besvart i brev av 6. september 2018.
Svarbrevet fra Innherred kommunesamarbeid (ref: JOEN 2018/8280) er ikke inntatt i
saksutredningen for kontrollutvalget, og representerer slik en mangel/ufullstendighet i
sakshåndteringen i kontrollutvalget. Innsyn i dette svaret ville gitt både kontrollutvalget og media et
annet og riktigere bilde av saken.
Dette svarbrevet er vedlagt.
Innkjøpskompetansen, etter avvikling av Innherred samkommune 31.12.2017, er i et av
fellesskapene under overskriften Innherred kommunesamarbeid (etablert etter kommuneloven
§27). I dette tilfellet er samarbeidet forretningsmessig en del av porteføljen i Levanger kommune,
og svaret på kontrollutvalgets spørsmålsstillinger blir derfor underskrevet av både rådmann i Verdal
og daglig leder i dette kommunesamarbeidet.
Anskaffelsesprosessen i dette tilfellet er også helt lik for Levanger og Verdal kommune.
Kontrollutvalget er ikke klageinstans for enkelt-saker, inkludert saker som gjelder offentlig
anskaffelser, jf. sakens tittel i kontrollutvalget «Klage på kommunale anskaffelser av bil». Jamfør i
denne forbindelse også kommuneloven §77 fjerde ledd om kontrollutvalgets oppgaver:

Postadresse:
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Ingrid Juberg Moe
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf. 95 15 11 46

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
Web: http://www.levanger.kommune.no
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«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).»
Rådmannen i Verdal anser at kontrollutvalgets rolle og virke generelt bidrar til å utvikle intern
kontroll og prosesskvalitet i Verdal kommune, noe som er en sterk felles interesse for folkevalgte og
administrative parter i kommunen.
Redegjør for at anskaffelser av biler skjer i henhold til gjeldene rammeavtale.
Innherred Samkommune, på vegne av Levanger kommune og Verdal kommune, inngikk i 2014 en
rammeavtale på leasing av biler med henholdsvis Prøven bil AS og Autoplan AS med daværende
Madsen bil AS som underleverandør og partner på sin avtale. Disse rammeavtalene hadde en
varighet på 3 år med opsjon på forlengelse med 1 år. Videre lå det en opsjon på kjøp av elbiler i
rammeavtalene. I 2017 ble det besluttet å løse ut opsjonen ift forlengelse og videreføre inngåtte
leasingavtaler og da eksisterende rammeavtaler til 2018. Det ble da også foretatt en del utkjøp av
enkelte leasingfinansierte biler.
Tidlig i 2018 fikk vi indikasjoner på at det ville være vanskelig å få til store leveranser av biler på
grunn av omlegging av godkjenningsrutinene av bilmodeller i EU. Det ble da klart for oss at det ville
bli utfordrende å opprettholde og sikre kontinuerlig drift av enkelte tjenester som var avhengig av
biler tilgjengelig. Det ble da besluttet at vi måtte gjøre bestillinger innenfor eksisterende
rammeavtaler og sikre oss tilgang til biler. Videre så ble det besluttet at man skulle eie flere biler, og
at man skulle vurdere muligheten for å anskaffe flere elbiler.
Med dette som bakgrunn ble det gjort henvendelser til begge avtaleleverandørene ift utkjøp og
bytte av biler, og ble det lagt en plan for utskiftninger og en reduksjon av bilparken. Etter å ha
vurdert hvilke typer elbiler som var tilgjengelig gjennom rammeavtalene så kom man frem til at
man ønsket å løse ut opsjonen på elbiler i rammeavtalen med Prøven bil AS, og det ble lagt
bestilling på elbiler av typen KIA Soul. Verdal kommune inngikk leasingavtaler på disse elbilene.
Denne opsjonsretten lå i begge rammeavtalene og fremkommer tydelig i konkurransegrunnlagets
pkt 1.5 opsjoner. Det er en avtalt endringsklausul som leverandørene aksepterte. Opsjonsrett ga
dermed Verdal kommune mulighet til å foreta en anskaffelse av elbiler mot en av våre
rammeavtaleleverandører.
Det ble også gjort utskiftninger av noen person - og varebiler, enten ved utkjøp eller nye
leasingavtaler. Stort sett ble biler med 4x4 erstattet av KIA Sportage 4x4. Fleste personbilene som
ble byttet ut var av typen Peugot 308, disse ble byttet ut med nye Peugeot 308 eller med elbil. Alle
disse bestillingene ble gjort innenfor da eksisterende rammeavtaler.
Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over bilanskaffelser innenfor de
aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen, stemmer overens med faktiske bilanskaffelser.
Listen under, generert fra daværende økonomienheten i Innherred samkommune, viser
anskaffelser av biler som innledningsvis ble gjort i f.m. rammeavtalen for kommunene.

Postadresse:
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Ingrid Juberg Moe
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf. 95 15 11 46

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
Web: http://www.levanger.kommune.no
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Verdal Kommune har anskaffet følgende kjøretøy i 2018:
10 biler Kia soul EL, leasing.
6 biler Kia sportage Diesel, leasing.
1 bil Peugeot 5008 Diesel, leasing
Disse er tatt ut på opsjonsavtale for å erstatte kjøretøy hvor leasingavtaler gikk ut i september 2018
2 biler Peugeot 308 Diesel kjøpt ut av leasingavtaler august 2018
1 bil Peugeot 3008 Diesel kjøpt brukt mars 2018 (Innkjøpt etter å ha forespurt tre leverandører og
fått pris).
Vi gjør oppmerksom på at det på grunn av sykmeldingsfravær ikke har blitt gjort ytterligere
gjennomgang og kvalitetssikring listene.

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta i
fremtidige anbudskonkurranser.
I henhold til arkivloven, arkivforskriften og i tråd med regelverket om offentlig innsyn skal all
kommunens korrespondanse i saker lagres i arkiv. For Verdal kommune sin del skjer denne
lagringen i ephorte. Dette medfører at alle avtaler som inngås og korrespondanse med innhold av
betydning for saken, skal lagres i det digitale arkivet. Det foreligger ikke rutiner for å arkivere
muntlig veiledning som gis den enkelte tilbyder. Kommunene har de siste årene blitt mer bevisste
på sin plikt til å arkivere, men det er fortsatt nødvendig med kontinuerlig fokus på dette området.
Det er ønskelig å lage forbedrede rutiner for å tilgjengeliggjøre informasjon omkring anskaffelser og
veilede potensielle tilbydere. Dette er bl.a. et kapasitetsspørsmål. Anskaffelser i Verdal kommune
tilkjennegis pr i dag via Doffin og TED, og potensielle tilbydere oppfordres til å følge med der. Ut
over dette er det ikke noen annen informasjon som blir gitt ut.
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Forbedring av dialogen med potensielle tilbydere og kvalitetsoppfølging av intern etterlevelse av
avtaler er to av områdene hvor kapasitetsbegrensninger over tid skal bli redusert i nytt
innkjøpssamarbeid med flere kommuner fra 1. januar 2019.

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for bilanskaffelser
ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.
Ny rammeavtale er ikke etablert da kommunen skal over på mer egeneide biler og uttaket i
fremtiden ikke kommer til å være like stort. Vi går bort i fra å ha en/flere rammeavtaler med få
leverandører og over til en Dynamisk innkjøpsordning på bil. En slik ordning er en fordel både for
oss som oppdragsgiver, men også ift hvordan konkurransene gjennomføres. Alle leverandører som
blir tatt opp i ordningen får mulighet til å være med å konkurrere på like vilkår på alle våre
anskaffelser av nye biler. Det har som man kan lese i Innherred vært utfordringer ift å få lyst ut den
på grunn av forholdene som beskrevet over. Den dynamiske innkjøpsordningen er nesten ferdigstilt
og er klar for gjennomgang internt. Hvis alt går på skinner så vil den forhåpentligvis bli lyst ut tidlig
2019. Legger ved link til informasjon fra anskaffelser.no på dynamisk innkjøpsordning.
https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/dynamisk-innkjopsordning

Med hilsen

Jostein Grimstad
Rådmann Verdal kommune

Ingrid Juberg Moe
Daglig leder

Vedlegg: Svarbrev av 6. september 2018 til Auto Plan AS.

Dokumentet er elektronisk godkjent har derfor ingen signatur.
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AUTO PLAN AS v/ Christian Nordeng
Postboks 4064
2306 HAMAR

Deres ref: Christian Nordeng

Vår ref: JOEN 2018/8280

Dato: 06.09.2018

Svar på henvendelse ang Rammeavtale leasing 2014 - 2017 mellom Auto
Plan AS og Innherred samkommune.
Viser til deres brev datert 30.08.2018 med referanse: Christian Nordeng.
Vi har som kjent hatt to parallelle rammeavtaler på levering av tjenestebiler til Levanger
kommune og Verdal kommune i perioden 2014 – 2017. I begge disse avtalene ligger det
flere opsjoner som vi som oppdragsgiver skal kunne velge å inngå avtaler på, deriblant
opsjon på kjøp av elbiler – ref. konkurransegrunnlagets punkt 1.5 Opsjon. Disse vilkårene
ble i sin tid aksepter av begge våre avtaleparter. Viser her deres tilbudserklæring datert
12.02.2014.
Det riktig at elbiler ble trukket ut av opprinnelig konkurranse, og at valget ble utsatt – se
vedlagt tildelingsbrev datert 08.05.2014 med ref. KLA 2014/1926 . Årsaken til at de ble
trukket ut var at man i konkurransen «rammeavtale på operasjonell leasing» kun skulle ha to
leverandører, og på elbil var det en tredje leverandør som kom gunstigst ut. Det ble derfor
besluttet at det skulle gjennomføres en «mini-konkurranse» på disse tre elbilene blant de
seks tilbyderne som hadde levert inn tilbud i konkurransen om rammeavtale på operasjonell
leasing av biler. Dette ble også gjort – se vedlagt Konkurransegrunnlag «Anbudsinnbydelse
– leasing eller kjøp av 3 stk. Elbiler til Verdal kommune» med ref. 2014/4518 – 1 og
tildelingsbrev med ref2014/4518 -3. Her var det daværende Madsen bil, deres
samarbeidspartner og søsterbedrift som fikk tildelingen på tre stk VW e-Golf. Disse ble
forøvrig levert tilbake til Sulland Verdal (Madsen bil) ved årsskiftet.
I Auto Plan AS sitt tilbud datert 12.02.2014 er det uttrykkelig poengtert at Madsen bil er
deres samarbeidende forhandler i dette anbudet. Dette har også Sulland Verdal ved flere
anledninger gjort oss oppmerksom på. Viser her til tilbudsdokumentet datert 12.2.2014 og
deres beskrivelse av leveransen i samme tilbud. Det er også slik avtalen har vært praktisert,
ved forespørsel på bil fra dere så er det kun blitt tilbyd bilmerker som Sulland bil fører, og
ikke fra andre leverandører og /eller merker. Det er derfor med forundring at man fra Auto
Plan AS sin side nå fremholder sin merkeuavhengighet og kan levere bilmerker etter ønske.
Når det gjelder anskaffelsen av elbiler så er den slik vi ser det gjort i tråd med de
forutsetningene som ligger i avtalene. Vi valgt å bruke vår opsjonsmulighet på kjøp av
elbiler mot en av våre rammeavtaleleverandører, her da Prøven bil. Hvem av våre
rammeavtaleleverandører vi velger å løse ut opsjonen hos, er vårt anliggende, og kan derfor
ikke se at vi har brutt vår samarbeidsavtale med Auto Plan AS. I forhold til selve leveransen
av fem elbiler til Levanger kommune og ti elbiler til Verdal kommune, så er vi selvfølgelig
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orientert fra Prøven Bil Verdal AS om at bilene som er levert, har en en-dags registrering i
Tyskland. Bilene behandles og anses som ny, og dette gjelder forøvrig også for andre biler
uansett bilmerke.
Det henvises til svar fra innkjøp om at e-Golf ikke er hensiktsmessig for kommunenes
enheter og poengterer at dette ikke et fullgodt svar. Undertegnede finner det noe underlig at
Auto plan AS fremholder dette som svaret på anskaffelsen av elbiler. Det at e-Golf ikke er
hensiktsmessig er tatt ut av kontekst. Slik undertegnede husker samtalen, så var det flere
biler som ble diskutert deriblant VW e-up og BMW i3. Bilene som ble diskutert var kun
brukt som eksempler for å illustrere og ikke ment som noe absolutt svar. Det er mulig at
innkjøpsansvarlig har uttrykt seg klønete i samtalen og at det ble misoppfattet, og det
selvsagt beklagelig. For øvrig så ble også bruken av vår opsjonsrett mot en av våre
rammeavtaleleverandører diskutert og hvordan kommunene så for seg å gjøre med
fremtidige anskaffelser. Nordeng innbydde til å ta en videre diskusjon omkring dette.
Det at vi ikke har forespurt Sulland Verdal AS om prøvekjøring av e-Golf kommer av at vi
har hatt denne typen bil i drift i tre år og mener at vi har et meget godt grunnlag til å vurdere
disse bilene. Når det gjelder kommunikasjon og dialog med rammeavtaleleverandørene så
mener vi at vi har hatt god dialog gjennom avtaleperioden, og har fått mer en nok
informasjon til å kun ta beslutninger omkring uttak av biler. Dette gjelder da også i forhold
til hvem vi ønsker å løse ut opsjon på elbiler hos. Med bakgrunn i dette fant vi derfor ikke
behov for å kontakte Auto plan AS og deres samarbeidspartner Sulland Verdal når det
gjelder elbilanskaffelsen.
Med utgangspunkt i ovenstående mener vi at vi har operert i tråd med vår samarbeidsavtale
og da ikke brutt loven om offentlig anskaffelser. Vi skal selvfølging fremover også forholde
oss til vår samarbeidsavtale og vil selvsagt levere inn de bilene som vi har leaset til NAF ved
avtaleslutt.
Håper at vårt svar ga oppklaring på deres spørsmål. Hvis det skulle være behov for ytterlig
utdyping er et bare å ta kontakt.
For Levanger og Verdal kommune

Med hilsen

Jon Erik Englund
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Konkurransegrunnlag minikonurranse elbiler 2014
2 Tildelingsbrev minikonkurranse elbiler 12.08.2014
Kopi til:Ola Stene
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Innherred kommunesamarbeid v/innkjøpsrådgiver Jon E Englund
Boks 130
7601 Levanger

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Jon E Englund

Christian Nordeng

30.08.2018

Vedr. Rammeavtale leasing 2014-2017 mellom Auto Plan AS og Innherred Samkommune.

Viser til inngått rammeavtale på leasing av tjenestebiler, inngått i 2014 med varighet 3 år og
opsjon på prolongering med ett år.
Auto Plan AS har i avtaleperioden vært en av to leverandører med avtale på levering av
tjenestebiler til Levanger og Verdal kommunes tjenesteenheter.
Omfanget og fordeling pr segment i anbudet:
13 stk
26 stk
8 stk
12 stk
2 stk

Peugeot 308
Skoda Octavia
Peugeot 4008
VW Caddy 4M
VW Transporter

Prøven Bil Verdal AS
Auto Plan AS
Prøven Bil Verdal AS
Auto Plan AS
Auto Plan AS

Prøven Bil AS og Auto Plan vant respektive bilsegmenter, hvor elektrisk personbil ble trukket
ut av konkurransegrunnlaget og benyttet som opsjon gjennom minikonkurranse.
Avtalen ble prolongert i 2017 frem til 2018.
I juni 2018 mottok Auto Plan AS en henvendelse om utkjøp, forlengelse og innlevering av
bilflåten som vi har levert via lokal forhandler Sulland Verdal. Leveransen består av
Volkswagen varebiler og Skoda personbiler.
Samtidig så inngår Innherred kommunesamarbeid en anskaffelse på bruktimporterte Kia
elbiler gjennom Prøven Bil AS.

Auto Plan AS, Midtstranda 65, Postboks 4064, 2306 Hamar.
Tlf. 02886
Bankgiro: 1822 16 67456 - Foretaksnr: 981 038 223 MVA

2

Auto Plan AS stiller seg undrende til innkjøpsavdelingens anskaffelsesprosess og ber om svar
på følgende spørsmål:
1
2

Hvorfor inngås det avtale om en leveranse av bruktimporterte KIA Soul electric
uten at Innherred kommunesamarbeid benytter seg av minikonkurranse?
Hvorfor har ikke Innherred kommunesamarbeid kontaktet begge avtalepartnere
de har samarbeidsavtale med?

Vi mener det er grunnlag for å påklage feil i anskaffelsesprosessen. Vi har gjennom vårt
tilbudsbrev og vår prosessbeskrivelse gjentatte ganger gjort kommunene oppmerksomme på
at «Auto Plan AS er merkefristilt og kan levere bilmerker etter ønske».
Vi finner at foreløpig svar ikke er tilstrekkelig, da innkjøpsavdelingen har forholdt seg til
Sulland Verdal AS som leverandør i anskaffelsesprosessen og ikke Auto Plan AS som
avtalepartner.
Svaret fra innkjøp hvor Volkswagen eGolf er trukket frem som «ikke er hensiktsmessig for
kommunenes enheter» og kun basert på Sulland Verdal som leverandør, er heller ikke et
fullgodt svar. Sulland Verdal kan fortelle oss at ingen i kommunen har prøvekjørt VW eGolf
for hverken sammenligning eller bedt Auto Plan om pris for sammenligning.
Auto Plan ser på prosessen og anskaffelsen som et klart brudd på flere punkter i lov om
offentlig anskaffelse og brudd på samarbeidsavtalen som er inngått og prolongert. Her har
kommunene gått til anskaffelse av over 20 stk elbil uten noen form for konkurranse og
følgelig ikke oppnådd beste pris.
Som leverandør til offentlig sektor er vi opptatt av å følge regelverket. I det ligger en
forventning om at oppdragsgivere gjør det samme.
Vi forholder oss til samarbeidsavtalen og ønsker alle tjenestebilene som benyttes av
Levanger og Verdal kommuner, innlevert til NAF ved avtaleslutt.
Hamar 30.08.2018

Auto Plan AS
___________________
Christian Nordeng
Key account Manager
Mobil: 97 71 35 20

______________________
Tormod Kvam
Daglig leder
Mobil: 91 52 58 30

Auto Plan AS, Midtstranda 65, Postboks 4064, 2306 Hamar.
Tlf. 02886
Bankgiro: 1822 16 67456 - Foretaksnr: 981 038 223 MVA

ANBUDSINNBYDELSE
Rammeavtale
Operasjonell leasing

Leasing av biler til
Levanger kommune og Verdal kommune
Frist 14.februar 2014 kl.14,00
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1. GENERELT
1.1 Oppdragsgiver
Oppdragsgiver er Innherred samkommune på vegne av kommunene: Levanger og Verdal,
heretter kalt oppdragsgiver. Innherred samkommune har en koordinerende oppgave for denne
forespørselen.
Forespørselen gjelder operasjonell leasing av ca 77 biler fordelt på

Kat.
1

2

3

4

Antall
Mellomstor personbil,
tilsvarende gr C i Avis
utleieoversikt for personbiler
x)
Stor personbil (familiebil),
tilsvarende gr D i Avis
utleieoversikt for personbiler
x)
Personbil, SUV 4x4 gr. J i
Avis sin utleieoversikt for
personbiler Hvitt skilt
Liten varebil 2 hjulsdrift,
(«pizzabilstørrelse») med
vindu i skyvedør

5

Stasjonsvogn tilsvarende gr.
H

6

4-hjulstrekkere(4X4)
Vindu rundt
Varebil (grønt skilt)

7

El.biler (Kjøpes evt Leases,
som oppsjonsmulighet)
Varebil(grønt skilt) minimum
5 m3(Beskrivende eksempel:
Opel Vivaro

8

13
Derav
1 m/krok

1

10
Derav 1 med
3 Nøkler
Og 1 med krok

6
25
Derav
5
m/krok
17
Derav
1
m/krok
3
2

Dette antallet kan bli nedjustert med inntil 15 biler. Dette i forhold til evt. utkjøp av allerede
leasede biler
Alle biler untatt El.bil, skal være med manuell gearsystem, og være dieseldrevne.
x)= http://www.avis.no/biler/Personbiler
2

Oppdragsgiver benytter felles utlysing og har utarbeidet felles konkurransegrunnlag.
Det kan inngås avtale med inntil to tilbydere.
1.2 Innlevering
Frist for innlevering av tilbud: Fredag den 14. februar kl. 14.00.
Tilbudet leveres skriftlig utfylt i lukket konvolutt til :

Innherred samkommune v/saksbehandler Knut Langdal, økonomienheten. Leveringsadresse:
Verdal rådhus, rådhusgt.2, 7650 Verdal.
Eller sendes til: Innherred samkommune Pb 130, 7601 Levanger

Tilbudet merkes: ”Tilbud Leasingbiler”
Tilbudet skal bestå av følgende:
▪ 1 sett i papirformat
▪ 1 sett i kopi
▪ 1 sett elektronisk, enten på USB eller CD.
▪ 1 sett i blendet format
Tilbudet skal m.a.o leveres i 1 offentlig versjon og 1 versjon som er unntatt offentligheten.
Tilbudet i offentlig versjon sladdes for drifts- og forretningshemmeligheter av tilbyder.
Tilbudet skal være utformet på norsk.

Hvis post benyttes, er det tilbyders ansvar at tilbudet er oppdragsgiveren i hende innen fastsatt
frist.
For sent mottatte anbud vil bli forkastet.
1.3 Avtaleperiode :
Avtaleperiode: F.o.m. våren 2014 og 3 år fremover, med opsjon på ytterligere 1 år.
1.4 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter del I/ III i Forskrift om
offentlige anskaffelser.
Konkurransen er kunngjort i Doffin/TED.
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1.5 Opsjon
Oppdragsgiver skal kunne velge å inngå avtaler vedr. nedenfor viste tilleggstjenester.
Disse vil ikke være med i vurderingen av tilbudet.
-

-

-

Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen med + 1 år.
Kommunaleide og deleide selskaper skal kunne tiltre avtalen
Det skal være en oppsjonsmulighet til å kjøpe El.biler Denne skal ha 5 seter og ha
min. 4 stjerner på Euro NCAP og ha hurtiglading. Hvis avgiftsreglene endres, kan det
bli vurdert Leasing
Bilens pris skal være i henhold til 20.000 km/år. Hvor det vil være naturlig kan prisen
fastsettes til 10.000 km/år eller 30.000 km/år. Km lengden pr bil avtales særskilt for
den enkelte bil,
Prisliste for reparasjon av dekk

1.7 Tilbudsåpning
Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. Åpningen vil skje like etter anbudsfristen.

1.8 Oppbygging av konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Vedlegg 1 Tilbudserklæring
Vedlegg 2 Anbud/tilbudsskjema for hver varegruppe.
Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til bilene.
Vedlegg 4 Definisjoner av slitasje
Vedlegg 5 HMS-egenerkæring
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1.9 Tilbudets utforming

Tilbudet skal utformes i henhold til nedenfor viste disposisjon. Leverandør er selv ansvarlig
for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.
• Tilbudserklæring.
o En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget og utkast til kontrakt og spesielle
kontraktsvilkår. Eventuelle forbehold må fremkomme her og være angitt i
henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og avvik i dette
konkurransegrunnlaget. Videre må brevet inneholde navn og
kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson.
• Skatteattest, attest på betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra kemnerkontoret.
• MVA-attest, attest på betalt merverdiavgift fra skattefogdekontoret.
• HMS-egenerklæring
• Firmaattest.
• Årsoppgjør 2010 og 2011.
• Bekreftelse på at tilbyder har ordnede arbeidsavtaler
• Kort presentasjon av firmaet og salgs-og serviceorganisasjon
• Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante leveranser de siste 3 årene.
• Egenpresentasjon Universell utforming-beskrivelse
• Utfylte prisskjema
• Kontraktforslag

2.0 ANBUDETS OMFANG/SPESIFIKASJONER
2.1 Omfang
Forespørselen omfatter følgende varegrupper:
Oppdragsgiver ønsker tilbud på i alt 77 biler.

Kat.
1

Antall
Mellomstor personbil,
tilsvarende gr C i Avis

13
Derav
1 m/krok
5

2

3

4

utleieoversikt for personbiler
x)
Stor personbil (familiebil),
tilsvarende gr D i Avis
utleieoversikt for personbiler
x)
Personbil, SUV 4x4 gr. J i
Avis sin utleieoversikt for
personbiler Hvitt skilt
Liten varebil 2 hjulsdrift,
(«pizzabilstørrelse») med
vindu i skyvedør

5

Stasjonsvogn tilsvarende gr.
H

6

4-hjulstrekkere(4X4)
Vindu rundt
Varebil (grønt skilt)

7

El.biler (Kjøpes evt. Leases,
som oppsjonsmulighet)
Varebil(grønt skilt) minimum
5 m3(Beskrivende eksempel:
Opel Vivaro

8

1

10
Derav 1 med
3 Nøkler
Og 1 med krok

6
25
Derav
5
m/krok
17
Derav
1
m/krok
3
2

Dette antallet kan bli nedjustert med inntil 15 biler. Dette i forhold til evt. utkjøp av allerede
leasede biler

x)= http://www.avis.no/biler/Personbiler
Alle biler untatt El.bil skal være med manuell gearsystem, og være dieseldrevne.

3. RAMMEBETINGELSER
3.1 Anbudets innhold og utforming
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Anbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne forespørselen stiller krav om.
Mangelfulle anbud vil bli forkastet. Vedlagte skjemaer skal være utfylt.
3.2 Vedståelse
Mottatte anbud må vedstås av tilbyder i 3 måneder fra anbudsfristens utløp.

3.3 Omkostninger
Omkostninger som anbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av anbud vil ikke bli refundert av
kommunen.
3.4 Antakelse av anbud
Innherred samkommune forbeholder seg retten til å anta helt eller delvis et hvilket som helst
anbud, eller forkaste samtlige etter gjeldende regelverk.
3.5 Oppdeling av leveransen
Det vil være anledning til å legge inn anbud på hele eller deler av det behov som er beskrevet
i anbudsinnbydelsen. Det vil maks bli to leverandører. Da vil hver bilgruppe bli vurdert hver
for seg og satt sammen med de andre kriteriene. De to med flest vektede poeng vil da bli
valgt.

3.7 Valg av leverandør- Tildelingskriterier
Ved valg av leverandør vil kommunen velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert
på følgende kriterier:
%
50 %

Evalueringspunkt
Pris

Nærmere beskrivelse
Månedlig operasjonell leasingpris, biladministrasjon
og med tillegg som beskrevet i vedlegg 3, for 20.000
km. Pris for overkjøring/underkjøring vil bli hensyntatt
med 1000 km overkjøring og 1000 km. underkjøring.

30 %

Kjøreopplevelser:
- førermiljø og komfort,
- brukervennlighet
- framkommelighet

- Ergonomisk utforming med tilpasning mange typer
brukere i kommunene bl.a sittestilling, gode siktforhold
og støynivå
- Svingradius, kjøreegenskaper, standard utstyrsnivå
antall dører, tilgjengelig ekstrautstyr. Tilstrekkelig
bagasjeplass.
- Framkommelighet uansett føre og årstid. Tilstrekkelig
god bakkeklaring. Prøvekjøring på aktuelle veier med
vanskelig framkommelighet vil bli aktuelt.

20 %

Miljøhensyn

Lavest mulig utslipp av Co2 og NOx. Tilbyder oppgir
andel frigjøring av miljøskadelige stoffer.
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Det vil bli valgt maksimum to leverandører

Pris

Leasingpris med alle tillegg av det som er beskrevet, for 20.000 km. vil bli vurdert. Den som
får best pris vil få 10 poeng
For 36mnd/30.000km, og 36mnd/90.000km ønskes det pristilbud. Dette blir ikke vektlagt i
evalueringen, men vil kun gjøres gjeldende for avtalen.

Den månedlige totalprisen bli vurdert etter forholdsmessig metode:
Poengscore=10xPb/Pe der Pe er den prisen som evalueres og Pb er den beste (laveste)pris
Dette vil bli beregnet for inntil 2 leverandører, og satt sammen for en gunstigst totalpris for
oppdragsgiver.
Dette blir så vektet med 50%
Kjøreopplevelser

Med kjøreopplevelser vil førermiljø, brukervennlighet og fremkommelighet vurderes
Brukergruppen vil her vurdere innkomne bilforslag. Deretter tildele poeng etter sitt
innkjøpsfaglige/fagtekniske vurderinger, da tatt i betraktning ovenfornevnte
punkter. Den tilbyders brukergruppe mener er best egnet, vil få 10 poeng, deretter
gradert etter gruppens vurderinger. Denne sum vil så bli vektet med 30%
Tilbyder må kunne stille med en demo.bil for utprøving

Miljøhensyn
Den som har lavest utslipp (g/km) vil få 10 poeng
Deretter vil de neste bli vurdert etter forholdsmessig metode:
Poengscore=10xPb/Pe der Pe er det utlippet som evalueres og Pb er den beste
(laveste)utslippet
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Dette blir så vektet med 20%

Totalvurdering
Den som da får flest vektede poeng vil få kontrakten.
Vi skal ha maks to leverandører. Se 3.5

3.8 Forbehold og avvik
Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/
kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene
skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.
Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i
tilbudsbrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med leverandøren.
Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

4.0 ANBUDETS OMFANG/SPESIFIKASJONER
4.1 Omfang
Det forventes uttak av ca 77 biler. Bilene vil gå ca. 20.000 km i året. Leverandøren kan bytte
ut biler i perioden, hvis dette ikke skaper praktiske problemer for kommunen. Det ønskes også
pris også på 10.000 og 30.000 km pr år. Km lengden pr bil avtales særskilt for den enkelte bil,
Priser for 10.000 km. og 30.000 km kan bli satt inn i kontrakt men vil ikke bli vektlagt i
evalueringen
Vedlagt følger anbud/tilbudsskjema - inkl. varespesifikasjon for den enkelte varegruppe,
vedlegg 2.

4.2 Priser skal inneholde
I tillegg til kravspekk, vedlegg 3, skal tilbudet inneholde
BILADMINISTRASJON

Biladministrasjon skal inneholde:

* Fakturakontroll av løpende driftskostnader. Tilbyderen påtar seg ansvaret for å betale,
postere, kontrollere og viderefakturere samtlige kostnadsfakturaer på innherred
samkommunes biler. Drivstoffkortadministrasjon, behandling av statlige avgifter,
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bompengeabonnementer, bøter etc. inngår naturlig i standardadministrasjonen. Tilbyderen må
derfor redegjøre for sitt kontrollapparat og sine rutiner for bilteknisk kostnadsbehandling,
samt sin bilavgiftsmessige og biløkonomiske spisskompetanse. Forhåndsbudsjettering av
bilkostnader og løpende sammenligning av budsjetterte mot faktisk påløpte kostnader må
tilbys, slik at dette gir et tilstrekkelig godt grunnlag for avviksrapportering og -behandling.
* Kostnadsrapportering Det skal gis oppdatert informasjon om bl.a. biloversikter, samt
kostnads- og kjøremønsterutvikling på en enkel og oversiktlig måte.
* Avviksrapportering og avvikshåndtering. Tilbyder rapporterer om avvik og foreslår
løpende tiltak for avvikshåndtering, deriblant oppfølging av kjørte kilometer i forhold til
avtalt kjørelende.
* Rådgiving. Tilbyder yter aktiv veiledning og rådgivning for valg av bilmodeller, og
nyheter/bevegelser på nybilmarkedet. Med til rådgivingsfunksjonen skal også høre
vurderinger av lønnsomhet ved alternative kjørelengder og leasing/driftsperioder.
* Bilbrukerinformasjon, -veiledning og – oppfølging. Innherred samkommune gis
tilgang til navngitte personer/saksbehandlere som til enhver tid er tilgjengelige for Innherred
samkommunes kontaktpersoner og dets bilbrukere. Tilbyderen stiller til Innherred
samkommunes rådighet faste kontaktpersoner som er ansvarlige for den daglige oppfølgingen
av biler og kommunikasjonen mellom tilbyderen og Innherred samkommunes
bilbrukere/kontaktpersoner. Innherred samkommunes faste kontaktperson(er) er ansvarlig(e)
for all rapportering og tilbakemeldinger til bilbrukere og øvrige kontaktpersoner hos
Innherred samkommune.
Tilbyderen inntar også en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av forskjellige
bilbrukerinstrukser, og slike instrukser mangfoldiggjøres og legges i hver enkelt bil under
administrasjon. I denne instruksen skal navn, direkte telefonnummer og e-mail adressen til
teammedlemmene fremkomme. Dersom bilbrukerne har spørsmål vedrørende bil, bruk,
service, driftsavbrudd, assistanse etc., skal bilbrukerne kunne kontakte Innherred
samkommunes kontaktperson(er) hos tilbyderen direkte.
*

Bilbrukerinformasjon, -veiledning – oppstartmøte og oppfølgingsmøter

Hos Innherred samkommune skal det holdes et oppstartsmøte med fokus på bilbruk og
skadeforebyggende tiltak og minimum 1 møte til i løpet a perioden. Dette skal dekkes av
biladministrasjonskostnade
Bilbrukerinformasjon, -veiledning –av fagpersonell
Uavhengig vurdering av fagpersonell ved dekkskifter
*

*Håndtering av skader og mangler utover normal slitasje (påkost- og
verditapsprosessen). Slitasjedefinisjoner (definisjoner av normalslitasje og merslitasje) skal
være en del av kontrakten og beskrives som eget vedlegg (forslag til slitasjedefinisjoner følger
som vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget). På tilbakeleveringstidspunktet gjennomføres en
fellesbesiktigelse av bilen, og skader, feil og mangler som avdekkes i etter utløpet av
leasingperioden skal føres i en protokoll/et skjema som begge parter (en representant for
tilbyder og en representant for Innherred samkommune) signerer på. Skader, feil og mangler
utover det som kan betegnes som normal slitasje vurderes kostnadsmessig i forhold den reelle
verdireduksjonen skaden antas å gi for bilens salgsverdi, og ikke de takserte
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reparasjonskostnadene. Tilbyders forslag til erstatningsbeløp skal presenteres for Innherred
samkommune, som på sin side enten aksepterer dette eller fremmer sitt forslag til
erstatningsbeløp.
Dersom tilbyder betinger seg bruk av nøytral takstinstans for fastsettelse av erstatning for
påført merslitasje, skal denne instansens navn, rolle og mandat beskrives. Dersom eventuell
bruk av takstinstans i denne sammenheng medfører kostnadsbelastninger for Innherred
samkommune, skal denne kostnaden oppgis.

Tilbudet skal inneholde en oversikt over
overkjøringsgebyr
underkjøringskreditt

Dette skal oppgis som en pris pr km
Tilbudene skal videre basere seg på følgende beregningsgrunnlag:
Leasingperiode: 36 måneder
Kjørelengde:

20 000 km. pr. år – 60 000 km totalt for leasingperioden

Bilene skal være merket: Verdal kommune og kommunelogo, Levanger kommune med
kommunelogo og Innherred samkommune med kommunelogo på begge sider

LEASINGFINANSIERING
Bilene skal leasingfinansieres, og restverdier skal oppgis. Finansieringstilbudet skal inneholde
følgende prinsipp:
2.1 Flytende rente
Denne varianten skal baseres på en avtalt margin over 3 mndr. NIBOR som referanserente.
For å unngå negative og uheldige utslag ved uro i pengemarkedet, bør rentefastsettelsen
baseres på en gjennomsnittsrente. NIBOR-renten på nye og eksisterende kontrakter bør
reguleres 4 ganger pr. år på faste datoer. Renten på eksisterende og nye kontrakter bør baseres
på gjennomsnittet av NIBOR i de 3 foregående måneder. Denne gjelder så til neste regulering,
men marginen vil være den samme og legges på toppen av NIBOR-basisen. Rentemarginen
skal baseres på forskuddsvis beregning, og etter prinsippet 360/360 dager.
Rentemarginen skal oppgi i poeng over 3 mndr. NIBOR.
•
•

Prisene skal oppgis i NOK eks. mva. på de vedlagte prisskjemaer (vedlagte prisskjema,
vedlegg 2)
De tilbudte priser på biler, service og deler og lignende skal være faste de 12 første
månedene i avtaleperioden.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Leasingtilbudet skal være basert på den til enhver gjeldene Niborrente med leverandørens
påslagsprosent eksplisitt angitt.
Prisene skal inneholde alle utgifter til egen administrasjon, opplæring, frakt, reiseutgifter,
feriepenger, skatter og avgifter, etc.
Detaljer som er nødvendig for at bilene skal fungere i drift, og som ikke er priset,
betraktes som inkludert.
Tilbud fra leverandøren til andre og/eller gjennomføring av spesielle kampanjer, gitt etter
inngåelse av avtalen og som er mer gunstig enn i inngått avtale, skal automatisk gjelde for
denne avtalen. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for den enkelte
virksomhet som omfattes av avtalen.
Dersom prisene på avtaleprodukter faller i perioden, skal de nye prisene omgående gjøres
kjent og gjeldende for Oppdragsgiver. Leverandøren skal holde Oppdragsgiver orientert
om prisutviklingen på produktene.
Tilbudet fra leverandøren skal også inneholde rabatt i % på øvrige bilrelaterte
produkter/reservedeler (som ikke er opplistet i oppdragsgivernes kravspesifikasjon).
Rabatten skal gis på gjeldende prisliste, som skal vedlegges tilbudet.
Nye og andre aktuelle produkter (i avtaleperioden) skal ha den samme rabatten som i det
inngitte tilbud.
Timepris for verksted skal oppgis.
Prisendringer
• Ved prisregulering på leasingavtalen skal den til enhver tid gjeldende Niborrenten bli
lagt til grunn.
• Prisøkninger skal begrunnes skriftlig minst 3 (tre) måneder før ikrafttredelse, og er
ikke gyldig før de er skriftlig godkjent av oppdragsgiver
• Dersom leverandørens produkter får en prisøkning som etter kommunenes vurdering
går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters, gir dette grunnlag for
reforhandlinger, eventuelt oppsigelse av avtalen.
• Prisendringer skal kun relateres til produktene og kan ikke overstige dokumenterte
økninger fra underleverandører. Alle prisendringer skal dokumenteres.

Leveringsbetingelser
•
•
•
•
•

•

All dokumentasjon og kommunikasjon skal være på NORSK.
Leveringsbetingelsene er fritt levert den enkelte virksomhet, dvs. DDP i henhold til
sist oppdaterte Incoterms. Bilene skal være ferdig fortollet.
Leverandøren forplikter seg til å levere de produktene avtalen gjelder til beskrevet
kvalitet.
Bilene skal ved levering være ledsaget av nødvendige instruksjoner/deklarasjoner for
bruk og vedlikehold og annen informasjon som måtte være avtalt og spesifisert i
bestillingen.
Leverandøren er ansvarlig for at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom
ikke bestilte biler kan fremskaffes til avtalt tid, skal leverandøren i påvente av de
avtale biler stille til oppdragsgivers rådighet alternative, egnede biler. Dette skal skje
uten ekstra omkostninger for oppdragsgiver. Erstatningsbil må oppfylle de absolutte
krav til kvaltiet og sikkerhet som beskrevet i kravspesifikasjonen.
Alle bestillinger skal ordre bekreftes med leveringstidspunkt.
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•
•

Ved avvik på avtalt leveringsdato skal dette varsles omgående når leverandøren får
slik informasjon fra importør/produsent.
Dersom leverandøren forstår eller har grunn til å anta at levering vil bli forsinket, skal
det omgående gis skriftlig underretning til den kommune det gjelder om antatt
varighet og med begrunnelse for forsinkelsen.

Utfylling av prisskjema:
•

Prisskjemaet inneholder et ark pr. bilgruppe som skal tilbys.

•

Alle priser oppgis eks mva og inkl. leasingkostnader, biladministrasjon. I prisene skal
inngå de krav til bil og utstyr som inngår i Vedlegg 3

Det er kolonne 36mnd/60.000km som blir lagt til grunn for evalueringen.
For kolonner 36mnd/30.000km, og 36mnd/90.000km ønskes det pristilbud. Dette blir ikke
vektlagt i evalueringen, men vil kun gjøres gjeldende for avtalen.
I kolonnen opsjonskostnader/ekstrautstyr settes inn priser på ekstrautstyr
4.3 Leveringssted - leveringsopplegg
Fysisk kjøp vil etter inngåelse av en rammeavtale gjøres av det enkelte tjenestested i henhold
til rammeavtalens betingelser. Levering anses å ha skjedd når varen er mottatt for
godkjennelse på avtalt sted.
4.4 Tilbakelevering av biler ved leie
Restverdirisiko skal ligge hos leverandør.
Tilbyder må redegjøre for vilkårene ved tilbakelevering av biler.
4.5 Endring av oppgitt kjørelengde
Kilometeravstand som avtales for leasingperioden skal ha en toleransegrense på +/-10% før
det eventuelt beregnes tilleggsavgift for overkjørte kilometer eller fratrekk for underkjørte
km. Tilleggsavgift/fratrekk skal oppgis.
Tilbyder må gi en redegjørelse for praktisering av endringer av oppgitt kjørelengde.

4.6 Fakturering
Det forutsettes minimum kreditt-tid på fakturadato+30 dager.
Det forutsettes at valgte leverandører sender elektroniske fakturer
Innherred samkommune, Verdal kommune, Levanger kommune og Trønderhallen KF har
elektronisk behandling av alle inngående fakturaer. For at alle leverandører skal få betaling i
rett tid er det viktig at fakturaene er merket riktig.
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Uavhengig av leveringsadresser sendes fakturaene hhv. Innherred samkommune, Verdal
kommune, Levanger kommune og Trønderhallen Levanger KF til samme
fakturaadresse:
Fakturamottak Verdal
Postboks 24
7651 Verdal
Faktura bes merket med ansvarsnummer og navn, samt navn på rekvirent/bestiller.
Krav til fakturaopplysninger:
· Ansvarsnummer består av 4 siffer
· Bestillende enhets navn/leveringsadresse må påføres fakturaen
· Navn på rekvirent/bestiller skal opplyses
· Bankkonto skal være påført
· Fakturadato
· Forfallsdato
· Fakturanummer
· Spesifisert merverdiavgift
· Organisasjonsnummer
· Spesifikasjon av varer/tjenester
For å sikre rett betaling til riktig tid er det viktig at fakturaen inneholder de opplysninger som
er nevnt ovenfor.
For ytterligere spørsmål vedr dette kan vår Marit Wangberg på tlf. 74048214, kontaktes.

4.7 Universiell utforming
Tilbyder skal vedlegge en orientering om firmaets arbeid med UU

4.8 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:
Aktivitet
Tidspunkt
13. des. 2013
Kunngjøring i DOFFIN/TED
Frist for å levere tilbud
14. februar 2014 kl.14,00
Tilbudsåpning
17. februar 2014 kl.09,00
Tilbudets vedståelsesfrist
3 mnd
Evaluering
Ukene 8, 9, 10 og 11
Meddelelse om valg av leverandør
Uke 11
Klagefrist
14 dager
Kontraktsinngåelse
Uke 13
Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.
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4.9 Fordeling av kostnader i kontraktsperioden
Kostnader oppdragsgiver skal dekke utenfor leieprisen:
• Bøter og gebyrer som skyldes forhold hos oppdragsgiver eller noen han svarer for
• Drivstoff
• Vindusspyleveske
• Vindusviskere
• Lyspærer
• Skader og slitasje som skyldes uaktsomhet eller forsett hos bruker
Kostnader leverandøren skal dekke innenfor leieprisen:
•
•
•

•

Biladministrasjon
Serviceettersyn i hht bilfabrikkens forskrifter. Deler, oljeskift og arbeid inkludert.
Teknisk/mekaniske reparasjoner som bli nødvendig i leietiden som følge av produktfeil eller
slitasje. Deler og arbeid inkludert.
Bytte av dekk hvis dette er nødvendig og som følge av vanlig slitasje. Dette innebærer blant

annet at dersom dekket i løpet av leieperioden eller ved innlevering har en ulovlig
mønsterdybde i dekket, skal leverandøren dekke utgifter til nytt dekk, forutsatt at det
er snakk om slitasje ved normal bruk.
•

Ved sessongskifte av dekk forventes det at forhandler møter ved basen og foretar
dekkskifte på alle biler. Dette for å minimalisere tidsbruk for oppdragsgiver.

•

Bytte av hjul vår og høst ved omlegging til sommerdekk og fra vinterdekk til sommerdekk.
Lagring av ikke benyttede hjul. Lagrede hjul skal merkes slik at dekk følger bilen i
avtaleperioden.

•
•

Bilene hentes/bringes av leverandøren ved verkstedsbesøk når dette er ønskelig.
Erstatningsbil(er) holdes til disposisjon av utleier. Erstatningsbil(er) skal benyttes
vederlagsfritt av leier ved rutineservice eller nødvendig verkstedsbesøk.

•

Leverandøren er ansvarlig for periodisk service og vedlikehold ihht leverandørens
serviceprogram for det aktuelle kjøretøy, og tekniske reparasjoner som skyldes normal slitasje
ut i fra kjørte kilometer, skal tas fortløpende i leasingperioden etter godkjennelse av
oppdragsgiver.

•

Tilbyder skal klart og tydelig beskrive garantibestemmelsene og hvilke begrensninger det
eventuelt ligger i disse. Garantikrav gjelder både mekanisk og elektronikk.

•

Garantikrav for bilene skal være minimum 3 år eller oppgitte kjørelengder i km fra
leveringsdato. I garantitiden er tilbyder forpliktet til å rette feil og mangler uten utgifter for
oppdragsgiver. Er utbedring ikke foretatt innen rimelig frist, kan det kreves at leverandøren
betaler de nødvendige kostnadene ved utbedring utført av tredjepart. Det bes om at lengden på
garantien og innholdet beskrives.

•

Det skal være erstatningsbil ved f eks verkstedbesøk, i hele avtaleperioden, selv etter
garantitidens utløp Bilene hentes og bringes av leverandøren ved verkstedsbesøk, uavhengig
av om det er planlagte servicer eller feil på bil som gjør at den må til verksted.
Dette må skje uten at det skjer uakseptabelt tidsavbrudd hos leietaker.
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•
•

Det skal skisseres akseptabel løsning for redning og reparasjoner utenom vanlig arbeidstid, så
som kveld/ natt og helg. Dette gjelder også punktering og behov for dekkskifte.
Erstatningsbil holdes til disposisjon av utleier om leietaker mener dette er nødvendig også på
kveld/natt og helg
Merking av biler med logoene for Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal
kommune.

4.10 Taksering av innleverte leasingbiler
Oppdragsgiver ønsker en ryddig tilbakelevering av biler med restverdi ved endt
leasingperiode. Kilometeravstand som avtales for leasingperioden skal ha en toleransegrense
på +/-10% før det eventuelt beregnes tilleggsavgift for overkjørte kilometer eller fratrekk for
underkjørte km.
Avtalt restverdi skal ha aksept for normal slitasje av bilen. Ved tilbakelevering etter utløpt
avtaleperiode skal det ikke kreves dekning av kostnader for utbedringer som defineres
innenfor «normal» slitasje. For påviste mangler som defineres under «unormal slitasje» kan
det kreves dekket kostnader for utbedringer ved tilbakelevering. Dette skal gjennomføres som
følge av takst som er godkjent av partene.
Etter endt taksering skal en representant fra kommunen gjennomgå takseringen med en
representant fra leverandøren. Kommunens representant skal godkjenne den enkelte taksering.
Taksering og gjennomgang skal skje uten opphold.
Dersom kommunens representant og leverandørens representant ikke blir enige om
takseringen, skal en utenforstående takstmann, eks. NAF benyttes. Denne kostnaden belastes
leverandør.
4.11 Håndtering av skader og mangler utover normal slitasje
Slitasjedefinisjoner (definisjoner av normalslitasje og merslitasje) skal være en del av
kontrakten og beskrives som eget vedlegg (forslag til slitasjedefinisjoner følger som vedlegg 4
til konkurransegrunnlaget). På tilbakeleveringstidspunktet gjennomføres en fellesbesiktigelse
av bilen, og skader, feil og mangler som avdekkes i etter utløpet av leasingperioden skal føres
i en protokoll/et skjema som begge parter (en representant for tilbyder og en representant for
oppdragsgiver) signerer på. Skader, feil og mangler utover det som kan betegnes som normal
slitasje vurderes kostnadsmessig i forhold den reelle verdireduksjonen skaden antas å gi for
bilens salgsverdi, og ikke de takserte reparasjonskostnadene. Tilbyders forslag til
erstatningsbeløp skal presenteres for oppdragsgiver, som på sin side enten aksepterer dette
eller fremmer sitt forslag til erstatningsbeløp.
4.12 Kostnadsfri tidligavvikling/førterminering
Det bes oppgitt hvorvidt det kan tilbys kostnadsfri tidligavvikling/førterminering av
enkeltkontrakter på biler, samt hvilke begrensninger eller forutsetninger som legges til grunn
for et slikt eventuelt tilbud. Videre skal det gis en pris på en evt. rebudsjettering
4.13 Skader og reparasjoner på biler i avtaleperioden
Reparasjonsarbeider på bilene skal ikke påbegynnes uten at arbeidsomfanget og kostnadene
for slikt arbeid er forhåndsgodkjent av oppdragsgivers kontaktpersoner eller den instans som
kommunene bemyndiger til å gi slik forhåndsgodkjennelse. Slik forhåndsgodkjennelse gjelder
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også rekvirering og montering av deler som tilbyder anser at han ikke skal dekke kostnadene
for, altså i denne sammenheng alle kostnader som ikke dekkes av det månedlige
leievederlaget. Oppdragsgiver er ikke pliktig til å betale for arbeider som ikke er
forhåndsgodkjent.
Dersom det inntreffer større karosserimessige skader på bilen(e) skal oppdragsgiver sørge for
at reparasjoner blir iverksatt og utført i h.h.t. godkjente kvalitetsstandarder. Oppdragsgiver
ønsker at tilbyder gir tilbud på skadereparasjoner og tilhørende ytelser som f.eks.
glasstjenester, men forbeholder seg samtidig retten til å få utført slike reparasjoner på annet
skadeverksted dersom dette er mer fordelaktig for oppdragsgiver

5. KVALIFIKASJONSKRAV
5.1 Innledning
Formålet med å stille krav til tilbyderens kvalifikasjoner er å sikre at avtaleleverandøren er i
stand til å oppfylle kontrakten i hele perioden. Tilbyder vil bli avvist hvis dokumentasjon
viser at dette ikke er sannsynlig. Hvis tilbyderen er klar over at dokumentasjonen som skal
leveres etter kvalifikasjonskrava kan gi usikkerhet om hans evne til å oppfylle kontrakten, bør
relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet.
5.2 Skatteforhold og HMS
Krav
Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha
• Skatteattest
ordnede forhold mht.
• Merverdiavgiftsattest
skatteinnbetaling og
En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale
merverdiinnbetaling.
skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt
hovedkontor.
Leverandøren skal ha
HMS-egenerklæring
et fungerende HMSsystem. (gjelder ikke
ved vareanskaffelser)
5.3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Krav - eksempler
Dokumentasjonskrav – eksempler
Leverandøren skal være et
- Firmaattest
lovlig etablert foretak
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5.4 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling
Krav - eksempler
Dokumentasjonskrav – eksempler
Leverandøren skal ha
Siste årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisorerklæring
økonomisk kapasitet til å
gjennomføre
oppdraget/kontrakten
Bekrefte at tilbyder har ordnede
arbeidsavtaler
med sine ansatte, og at
arbeidstakerne har lønns og
arbeidsvilkår jfr pkt 12 i
Innkjøpsbetingelser

Bekreftelse på dette vedlegges tilbudet.

5.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Krav
Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha
gjennomføringsevne og kapasitet

5.6 UU
Krav
Universiell utforming

•
•

Kort presentasjon av firmaet og salgs - og serviceorganisasjon.
Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene inkludert deres
verdi, tidspunkt og mottaker med navn og telefonnummer ved
eventuell kontakt. Disse kan bli kontaktet

Dokumentasjonskrav
Egenpresentasjon om firmaets universielle utforming

5.6 Bruk av underleverandører
Dersom tilbyder inkluderer leveranser fra andre leverandører, skal tilbyderen stå ansvarlig for
disse når det gjelder oppfylling av kontrakten. Hvilke underleverandører som skal benyttes,
skal opplyses i tilbudet. For underleverandørene gjelder samme krav til kvalifikasjoner som
for hovedleverandøren.

Følgende skal inn i avtale. Dette forholdet skal bekreftes med en egenerklæring.
Tjenesteyters ansatte, og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å
oppfylle Kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det
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som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje, eller
det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, lønn herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av
tariffavtalen.
På Oppdragsgivers forespørsel skal tjenesteyter dokumentere lønns- og arbeidsvilkår
til ansatte som medvirker til å oppfylle Kontrakten. Oppdragsgiver har rett til innsyn i
relevante dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig å
gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.
Ved manglende oppfyllelse av dette krav påløper det dagsgebyr à kr 1000 for hver dag
inntil Tjenesteyter har gitt informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte
har, og inntil Tjenesteyter har korrigert i forhold til å gi de ansatte riktige lønns- og
arbeidsvilkår. Oppdragsgiver kan heve kontrakten dersom dagsgebyr er påløpt i mer
enn 12 uker eller Tjenesteyter motsetter seg å bringe forholdet i orden.
Tjenesteyter plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med
underleverandører, og å gjennomføre nødvendig kontroll for å påse at dette
overholdes. Dersom Tjenesteyter ikke etterlever denne plikten, har Oppdragsgiver
samme rett til å kreve dagsgebyr og heve kontrakten som ovenfor.

7 KONTAKTPERSON
Spørsmål vedrørende anbudsinnbydelsen kan rettes til :
Innherred samkommune
v / Økonomikonsulent Knut Langdal
Telefon: 74048258/98851949

Vedlegg:
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4
Vedlegg 5:

Tilbudserklæring
Prisskjema for alle kategoriene
Kravspesifikasjon
Definisjoner av normalslitasje og merslitasje
HMS-erklæring
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VEDLEGG 1
TILBUDSERKLÆRING
Undertegnede tilbyr seg å levere varer til Innherred samkommune i samsvar med krav og
spesifikasjoner og i henhold til enhetspriser og rabatter vedlagt i tilbudsskjema.

Tilbyders navn og adresse:

__________________________________________
___________________________________________

Foretaksnr.:

___________________________________________

Kontaktperson:

___________________________________________

Tlfnr.: ______________

e-mail.____________________

Liste over vedlegg:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbudserklæring.
o En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget og utkast til kontrakt og spesielle
kontraktsvilkår. Eventuelle forbehold må fremkomme her og være angitt i
henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og avvik i dette
konkurransegrunnlaget. Videre må brevet inneholde navn og
kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson.
Skatteattest, attest på betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra kemnerkontoret.
MVA-attest, attest på betalt merverdiavgift fra skattefogdekontoret.
HMS-egenerklæring
Firmaattest.
Årsoppgjør 2010 og 2011.
Bekreftelse på at tilbyder har ordnede arbeidsavtaler
Kort presentasjon av firmaet og salgs-og serviceorganisasjon
Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante leveranser de siste 3 årene.
Egenpresentasjon Universell utforming-beskrivelse
Utfylte prisskjema
Kontraktforslag
Evt. andre vedlegg:

Underskrift:

Sted:

Dato:

------------------

-----------------------
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VEDLEGG 2
2.1

Pris-/kravskjema –gruppe B hos Avis

Det skal fylles ut et skjema for hver biltype/modell – dersom flere modeller tilbys.

FIRMA:
Nr
1
2
3

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautsyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.2

Pris-/kravskjema –Gruppe C hos Avis

Det skal fylles ut et skjema for hver biltype/modell – dersom flere modeller tilbys.

FIRMA:
Nr
1
2
3

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.3 Pris-/kravskjema –gruppe D hos Avis
FIRMA:
Nr
1
2
3

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.4 Pris-/kravskjema –gruppe H hos Avis
FIRMA:
Nr
1
2
3

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.5 Pris-/kravskjema –El.biler
FIRMA:

Biltype:

Modell:

Kjøp:

Pris på El bil ekskl. mva, som har 5 seter og har Euro NCAP – min 4 stjerner og inkl sommer
og vinterhjul og hurtiglading
Pris:………………………

Evt Leasing:

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi

26

27

2.6 Pris-/kravskjema –4-hjulstrekker (hvitt skilt) Gr. J
FIRMA:
Nr
1
2
3
4

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Lasterom størrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk
m3

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.7 Pris-/kravskjema –Liten varebil, grøn skilt (Pizzabil)
FIRMA:
Nr
1
2
3
4

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Lasterom størrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk
m3

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.8 Pris-/kravskjema –Varebil, grøn skilt min 5 m3,
Beskrivelse: som en Opel Vivaro
FIRMA:
Nr
1
2
3
4

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Lasterom størrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk
m3

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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2.9 Pris-/kravskjema –4-hjulstrekker (grønt skilt) Vindu rundt.
FIRMA:
Nr
1
2
3
4

Biltype:

Modell:

Tekst
Drivstofforbruk vanlig kjøring
CO2-utslipp ved kombinert kjøring
Motorstørrelse
Lasterom størrelse
Bilen/prisen ivaretar alle krav i Vedlegg 3 Ja/Nei

Liter/km
g/km
Kwt/hk
m3

Leasingpris inkl. alle tillegg pr. mnd etter følgende årlige kjørelengder - 36måneder
Bil:
20.000
10.000
30.000
Restverdi:

Opsjonskostnader/Ekstrautstyr
Bil:

Utstyr:

20.000

10.000

30.000
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Vedlegg 3

Kravspesifikasjon

Minimumskrav som skal oppfylles.
Oppdragsgiver ønsker tilbud på biler innenfor følgende kategorier:

Kat.
1

2

3

4

Antall
Mellomstor personbil,
tilsvarende gr C i Avis
utleieoversikt for personbiler
x)
Stor personbil (familiebil),
tilsvarende gr D i Avis
utleieoversikt for personbiler
x)
Personbil, SUV 4x4 gr. J i
Avis sin utleieoversikt for
personbiler Hvitt skilt
Liten varebil 2 hjulsdrift,
(«pizzabilstørrelse») med
vindu i skyvedør

5

Stasjonsvogn tilsvarende gr.
H

6

4-hjulstrekkere(4X4)
Vindu rundt
Varebil (grønt skilt)

7

El.biler (Kjøpes/Leases, som
oppsjonsmulighet)
Varebil(grønt skilt) minimum
5 m3(Beskrivende eksempel:
Opel Vivaro

8

13
Derav
1 m/krok

1

10
Derav 1 med
3 Nøkler
Og 1 med krok

6
25
Derav
5
m/krok
17
Derav
1
m/krok
3
2

Dette antallet kan bli nedjustert med inntil 15 biler. Dette i forhold til evt. utkjøp av allerede
leasede biler
x)= http://www.avis.no/biler/Personbiler
Alle biler untatt El.bil med manuell gearsystem, og være dieseldrevne.

32

x)= http://www.avis.no/biler/Personbiler
Oppdragsgiver ønsker opsjon på strømdrevne biler (el-biler). Disse vil bli vurdert leaset hvis
de nye reglene vedtas. Bilene skal ha 5 seter, ha Euro NCAP min 4 stjerner og ha
hurtiglading
For en liten andel av bilene kan være aktuelt for strømdrevne (el-biler) til bruk ved
sentrumsnære enheter. Grunnen til dette er at el-biler kan være med på å redusere hele
leasingparkens samlede CO2 utslipp. Leverandør skal opplyse om de har mulighet for å tilby
el-biler for leasing/kjøp, med tilhørende betingelser/beskrivelser.
Leverandøren kan samarbeide med en annen leverandør som tilbyr el-biler for at de skal
kunne tilby
Oppdragsgiver ønsker pris på El bil ekskl. mva, som har 5 seter og har Euro NCAP – min 4
stjerner og inkl sommer og vinterhjul

Punkt 1 - Generelle minimumskrav til bil:
1.1 Sikkerhet
Oppdragsgiver ønsker tilbud på anvendelige biler av god kvalitet og med høy grad av
sikkerhet. Bilene som tilbys og skal være kollisjonstestet ved et anerkjent
testlabratorie og ha minimum 4 stjerner i Euro NCAP eller lignende. Bilene som tilbys skal ha
ABS og ESP.
1.2 Miljøkrav
Oppdragsgiver ønsker biler som har lavt forbruk av drivstoff , og biler som slipper ut lite
CO2.
1.3 Sikkerhet
og ha minimum 4 stjerner i Euro NCAP eller lignende.

1.3 HMS
Det skal være lett å gå inn og ut av bilen. Bruker/fører skal kunne sette seg inn i bilen og ikke
ned i bilen. Bilsete bør være så høyt over bakken at brukerne lett kan stige ut og inn uten å
belaste kroppen unødig. Seter bør ha god ergonomi, skal være faste med justeringsmuligheter
(minimum ryggjustering, fram/tilbake, opp og ned i høyde ). Seter skal gi god støtte nederst i
korsryggen.
Punkt 2 - Krav til utstyr – minimumskrav i alle biler
• Kollisjonsputer for fører og passasjer
• ABS-bremser
• Elektronisk stabilitetsprogram
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antispinn
Fjernstyrt sentrallås
Radio/CD m/blåtann
Klimaanlegg/AC
Bilpakke som beskrevet nedenfor i pkt. 4
Sommer/vinter dekk på felg som beskrevet i pkt. 5
2 sett nøkler
Motorvarmer/Dieselvarmer inkl. tilkoblingsutstyr, klar til bruk av oppdragsgiver
Kupevarm (kat. 1)

Punkt 3 - Ekstrautstyr som tilvalg
I prisoppsettet skal leverandøren synliggjøre pris for følgende ekstrautstyr. Dette er utstyr som
kunden skal kunne bestille som tilvalg. Dersom ekstrautstyret leveres som standard på tilbudte
biler, skal leverandøren merke dette som inkludert i pris. Dersom dette ikke kan
leveres/monteres, skal dette oppgis. Pris skal oppgis inkl. montering.
• Ryggesensor
• Ekstralys
• Hengerfeste
• Partikkel filter på dieselbiler
• Tilleggsvarmer
Som tilleggsvalg skal det opplyses om priser for nedenfor viste tilleggsvalg.
•
•
•
•
•
•
•

Verksted-timepris
Bilglasstjenester
Dekk og felgtjenester
Tillegsutstyr f.eks krok
Pristilbud på dekk
Redningspris
Priser enkle reparasjoner av dekk.

Disse vil bli medtatt i avtalen, men vil ikke bli vurdert i tilbudet.

Bilene skal være utstyrt med sikkerhetsutstyr som følger:
•
•
•
•
•

Førstehjelpsskrin
Gummimatter til alle sitteplasser
Isskrape
Snøkost
2 refleksvester.

Punkt 5 - Beskrivelse krav til dekk:
Alle biler skal leveres med to sett dekk. Sommer og vinterhjul skal ha gode egenskaper ihht
anerkjente tester. Kunden skal fritt kunne velge mellom piggdekk eller piggfrie vinterdekk.
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Punkt 6 - Spesielle krav til biler som brukes av hjemmetjenesten
Mange av bilene vil bli brukt av hjemmetjenester der det ofte er svært korte avstander med
mange start og stopp. Samtidig kjøres det ofte i lave hastigheter i tettbygde strøk, noe som
gjør at normal arbeidstemperatur på motor ikke alltid oppnås. Det forutsettes at leverandører
tilbyr biler som er testet ut til å kunne mestre slike forhold uten at det oppstår negative
effekter for bruker i form av skade på bil eller driftsavbrudd på annen måte. Skulle
egenskaper med tilbudte biler medføre at en ikke klarer drift under slike forhold, vil dette
være grunnlag for å heve dette enkelte avropet. Alle kostnader som oppstår som følge av slike
driftsavbrudd, leiebil og finansielle kostnader samt verditap på leieobjektet påligger
leverandør. Dette gjelder også for dieselbiler som tilbys.

Punkt 7- Leverandørens ansvar ved leasing/oppdragsgivers minstekrav
Leverandøren bærer alle driftsutgifter, unntatt drivstoff-forbruk. Dette innebærer bl.a. at
utleier ved levering og drift av bilene skal forestå følgende kostnader og som skal være priset
i leasingprisen:
• Registreringsavgift
• Årsavgift/Veiavgift
• Nødvendig demonstrasjon og opplæring av bilene på brukerstedene
• Levert på brukersted etter nærmere avtale
• Hente bilene på brukerstedene ved opphør av avtalen.
• Leverandøren skal ha ansvar og oversikt over bilparken samt planlegge / organisere
alle nødvendige verkstedsbesøk ved service, kontroll, reparasjon og dekkskift.
Leverandøren skal bl.a. sikre innkalling, planlegging og organisering av erstatningsbil
tilgjengelighet.
• Kontroll av bilene skal skje 2 gang pr. år (for eksempel i forbindelse med dekkskift)
og skal resultere utarbeidelsen av en statusrapport for hver bil (inkludert dekkstatus),
og hvor bilens generelle tilstand kommenteres. I tillegg skal den halvårlig rapportering
inneholde som et minimum en oversikt over bilparken med kjørte km, verkstedsbesøk,
skadestatus. Det skal i samarbeid med kommunens kontaktperson for driftsspørsmål,
foretas en gjennomgang av statusrapport. Det skal foreslås tiltak for oppnå en bedre
utnyttelse av bilparken. Justering av avtalte kjørelengde kan evt. vurderes.
• Bilen skal til enhver tid ha godkjente dekk.
• Utføre hovedrengjøring innvendig og utvendig 2 ganger i året. Dette kan utføres
samtidig med dekkskifte evt. service.
Punkt 8 – Krav til service og vedlikehold
Serviceavtale skal omfatte: Fri lånebil v skader og verkstedsbesøk inkl. levering/henting av
lånebil/leiebil. Skift og oppbevaring av vinter-/sommerdekk. Gratis dekkskifte i Levanger og
Verdal eller henting bilene for dekkskift vår og høst. Normal garantiservice i perioden.
Ved sessongskifte av dekk forventes det at forhandler møter ved basen og foretar dekkskifte
på alle biler. Dette for å minimalisere tidsbruk for oppdragsgiver.
Det kreves at leverandøren har eller etablerer stedlig representant som forestår alle deler av
oppdraget, og er Leverandørens kontaktpunkt i forhold til alle deler av denne kontrakten.
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Leverandøren skal etter egen plan kalle kjøretøy inn til jevnlig service i tråd med bilens
serviceintervall. Alle leverandørens kostnader til gjennomføring av vanlig vedlikehold og
service i hht. serviceprogram og garanti, skal være inkludert i mnd. leiebeløp.
Ved alle servicer skal leverandør gjennomføre et utvendig/innvendig sikkerhetsmessig
ettersyn der en sjekker at bilens sikkerhetsbelter, airbager og dekk er funksjonell og god
stand, samt at oljenivå og dekktrykk er riktig.
Leverandøren skal i sitt tilbud påta seg økonomisk og praktisk ansvar for all service og
vedlikeholdsarbeid.
Leverandøren skal utføre hovedrengjøring innvendig og utvendig 2 ganger i året. (tas i
forbindelse med dekkskift/service etc)

Tilbyder skal tilby en lokal løsning for skifting av lyspærer og vindusviskere.

Oppdragsgivers biler tilknyttet pleie- og omsorgstjenester er vesentlige for å ivareta helse og
velferd til pasienter, og skal derfor gis førsteprioritet og forrang fram for alle andre biler ved
brå værskifter og snøfall som medfører behov for dekkskifte.
Tilbyder skal beskrive kostnader ved rebudsjettering.

Punkt 9 – Merking av biler

Alle bilene skal være merket med
Enten:
Levanger kommune og kommunelogo
eller: Verdal kommune og kommunelogo
eller: Innherred samkommune og kommunelogo
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Vedlegg 4 Definisjoner av normalslitasje og merslitasje
DEFINISJON AV NORMAL/UNORMAL SLITASJE
1.

INTERIØR

Bekledning må opprettholdes på en høy standard som står i forhold til kjøretøyets
alder og kilometerstand. Vurderingen av møbeltrekk vil omfatte alle myke deler av
bekledningen, inkludert tepper, dashbord, takkledning og dørbekledning.
Akseptabelt:
-

Normal slitasje på tepper, bekledning, møbeltrekk etc. som kan renses grundig.
Svimerker som ikke krever at bekledning må erstattes.
Reparasjoner på setetrekk/bekledning som ikke er synlig fra 1 meters avstand og som
er av høy standard.
Uakseptabelt;
- Brennmerker som trenger gjennom bekledning, setetrekk, takkledning og gulvbelegg
etc.
- Permanente flekker eller misfarging som ikke kan fjernes fullstendig.
- Rifter, kutt, sprekker eller hull i møbeltrekk (unntatt hull som skyldes telefonutstyr).
- Mugg eller unormale tilstander som forårsaker ubehagelig lukt.
- Ødelagte eller skadede tetningslister, deksler, instrumentpanel, solskjermer eller
takkledning.
2.

GLASS

Frontruter og-/eller andre glassdeler som er skadet, må erstattes eller repareres slik at
de oppfyller lokale og nasjonale krav.
Akseptabelt:
-

-

Skår i frontruten som er mindre enn 2mm i diameter, og som ligger utenfor
vindusviskerområdet for føreren, aksepteres dersom de er innenfor nasjonalt
lovfestede grenseverdier og ikke reduserer helhetsinntrykket av kjøretøyet.
Linser med små skår som ikke reduserer helhetsinntrykket av kjøretøyet, eller
påvirker lampens ytelse.

Uakseptabelt:
-

Riper og sprekker i glasset.
Glasserstatninger som ikke oppfyller produsentens spesifikasjoner.
Skade på baklys.
Skår som er større enn 2mm og-/eller mer enn 3 skår og-/eller i
vindusviskerområdet for føreren.
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3.

DEKK OG HJUL

Kjøretøyet må leveres tilbake med samsvarende dekk (fabrikat, størrelse, type og stil
godkjent av produsenten) og hjul på hver aksel. Reservedekk og hjul må oppfylle
produsentens spesifikasjoner.
Akspetabelt:
-

Slitasjemerker på sidene av dekkene som kan fjernes på vanlig måte.
Hjul, pyntelister og spoilere må være i god stand.
Lett skade på felg, pyntelister eller spoilere er akseptabelt, men kun ett tilfelle
på hvert hjul og skaden må være mindre enn 80 mm lang.
Mønsterdybde på alle hjul må være minst 3 mm langs hele kjøreflaten, eller
over nasjonalt lovfestede grenseverdier, avhengig av hvilket mål som er størst.

Uakseptabelt:
-

-

Hjul med uvanlig slitasje som indikerer mulig skade på styring, f.eks.
avsmalnende mønsterkanter.
Slitasjemerker større enn 80 mm og alle flenger eller sprekker i hjul, pyntelister
og spoilere aksepteres ikke.
Dekkside med flenger, kutt, ,rifter eller defekter.
Hjulkapsler som ikke oppfyller produsentens spesifikasjoner for den bestemte
modellen/det bestemte kjøretøyet.
Hjulkapsler med skadede eller manglende deler.

4.

STØTFANGERE OG KAROSSERILISTER

-

Støtfangere og karosserilister vil være utsatt for en viss grad av slitasje som kan anses
som normal.
Akseptabelt:
-

-

-

Lette riper og-/eller slitasje/lakkflekker som ikke trenger gjennom til
grunnmaterialet og som er mindre enn 100 mm (lette riper og/eller lett slitasje
aksepteres på ulakkerte deler).
Mindre skader på gummilister som ikke påvirker utseende på delen på en
negativ måte.
Bulker på èn karosserilist som er mindre enn 30 mm i diameter og som ikke
påvirker utseendet på delen på en negativ måte, eller som ikke trenger gjennom
til grunnmaterialet – der det er malt.
To bulker (maks. En på hver støtfanger) som er mindre enn 30 mm I diameter.

Uakseptabelt:
-

Flekkete, løse, sprukne, forvrengte, hullete eller delte støtfangere/karosserilister
som må byttes ut, plastsveises eller lakkeres
Riper og-/eller slitasje som trenger gjennom til grunnmaterialet og-/eller er
over 100 mm.
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-

Bulker i karosserilister som er mer enn 30 mm eller som går over mer enn èn
karosserilist eller som påvirker utseendet til den delen på en negativ måte.
Bulker som er mer enn 30 mm i diameter eller mer enn èn bulk pr. støtfanger
og-/eller bulker som trenger gjennom grunnmaterialet der det er lakkert.

5.

KAROSSERI OG LAKK

-

Uriktige eller dårlige reparasjoner aksepteres ikke.
Alle reparasjoner på lakk må utføres med lakk og reparasjonsmaterialer som er
godkjent av fabrikant og i overensstemmelse med fabrikantens
reparasjonspraksis.

Akseptabelt:
-

-

Avskallinger som ikke krever omlakkeringer.
Bulker som ikke er større enn 30 mm i diameter og som ikke krever
omlakkering (maks. 3).
Punktvise reparasjoner kan aksepteres dersom reparasjonene holder høy
standard, dvs. at fargen passer, at lakken er jevn I forhold til eksisterende lakk
og at reparasjoner ikke er lett synlige når den beskues fra en avstand på 1
meter.
Lette overflateskrammer som ikke går gjennom det øverste laget med lakk og
som kan fjernes ved polering.
En enkel skramme som krever lakkering pr. kjøretøy som er mindre enn 100
mm (unntatt støtfangere)

Uakseptabelt:
-

-

Tidligere karosserireparasjoner og lakkering aksepteres ikke dersom fargen
passer dårlig og dersom det er bølger, merker etter prepareringen, synlig linjer
etter overlakkering/maskering på pyntelister/spoilere og-/eller karosseripaneler
eller hvis det er for mye ”smuss” i lakken.
Store mengder avskalling som reduserer helhetsinntrykket dersom dette rettes
opp ved hjelp av punktvis lakkering.
Avskalling som går gjennom lakken og som krever lakkering eller
metallarbeid.
Industrielt/kjemisk avfall, fremmedstoff og-/eller andre former for forurensning
som krever omlakkering.
Hvis det er mer enn 3 bulker og-/eller alle bulker krever omlakkering og-/eller
aller bulker er over 30 mm.
En enkelt skramme som er over 100 mm og som krever omlakkering eller som
går over mer enn èn karosseridel.
Flere enn en skramme som er under 100 mm og som krever omlakkering.
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Vedlegg 5. HMS-erklæring

Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3).
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
Denne bekreftelsen gjelder:
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr./-sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land*
...................................
Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i
medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk
når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.
Daglig leder

Dato:

(sign.)
Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen.
Representant for de ansatte

Dato:

(sign.)
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Klage på kommunale anskaffelser av bil.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
51/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/495 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til
gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over
bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalene, stemmer overens med
faktiske bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i fremtidige anbudskonkurranser.
Vedlegg
H2 - Klage pa° anskaffelse 2018 30082018.docx
H2 - Konkurransegrunnlag-Innherred Samkommun.docx
H2 - Tildelingsbrev Innherred Samkommune datert 8.Mai 2014.pdf
Behandling:
Kontrollutvalget ba sekretariatet redegjøre kort om saken.
Omforent tilleggsforslag med innstilling.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for
bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til
gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over
bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen, stemmer overens med
faktiske bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i fremtidige anbudskonkurranser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for
bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.
Saksutredning
Bakgrunnen for saken er henvendelse fra Auto Plan AS. Det vises til vedlegg.
Anskaffelser av bil til kommunen skjer ved utlysning av anbud og tildeling.
For Verdal og Levanger kommune gjaldt rammeavtale og tildeling for periode 2014-2017,
samt ett års forlengelse i henhold til vedlegg.
Det blir fra bilbransjen i hovedsak anført to forhold:
·

Kommunen har gått til anskaffelser av biler uten for gjeldende rammeavtale for
bilkategorier som er omfattet av avtalen.

·

Kommunen har anskaffet biler for bilkategorier som ikke er omfattet av
rammeavtalen, uten at det har vært lyst ut anbud(Doffin) eller avhold
minikonkurranse.

Kontrollutvalgssekretariats vurdering
Sekretariatet legger til grunn at anskaffelser av biler i kategoriene som er nevnt på side 2 i
konkurransegrunnlaget (se vedlegg) er den eneste rammeavtalen som gjelder for disse
kategoriene. I tilfelle det har vært andre aktive rammeavtaler for samme eller ulike kategorier,
eller lyst ut nye anbud i samme periode, ber utvalget om at disse blir lagt frem til utvalget.
Sekretariatets vurdering er at kommuneadministrasjonen bør redegjøre for de to forhold
nevnt i avsnittet over. Det bør legges frem dokumentasjon på eventuelle andre rammeavtaler
og tildelinger som har vært aktive i perioden. Det må også kunne dokumenteres at antall biler
som er kjøpt inn er i tråd med gjeldende rammeavtaler for samme periode. Utvalget bør
videre etterspørre en orientering om rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i anbudskonkurranser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør be rådmannen om en orientering fra rådmannen for anskaffelser av bil
og at disse skjer i henhold til gjeldene rammeavtaler. Kontrollutvalget bør be rådmannen om
å legge frem en detaljert oversikt over at bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i
tildelingsavtalene og at disse stemmer overens med de bilanskaffelser som faktisk er
gjennomført.
Kontrollutvalget bør be rådmannen redegjøre for de rutinene kommunen har for å
dokumentere korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for
å kunne delta i anbudskonkurranser.

Kontrollutvalgets rolle og mandat
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
55/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/90 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har en særskilt stilling etter kommuneloven. Denne saken tar sikte på å gi en
kort innføring om kontrollutvalgets mandat og rolle i forvaltningen.
Kontrollutvalgets mandat
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven § 77. Kontrollutvalget er
kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalget skal bidra til at kommunen
ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for innbyggerne i kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet
måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner
og vedtak.
Kontrollutvalgets rolle
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992, da kommuneloven sist var gjennom en
større fornyelse. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var at man ville sikre
kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en del
av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og
kontroll.
I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste tilsynet med
den kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal likevel velge et eget kontrollutvalg som
står for det løpende tilsynet på kommunestyrets vegne.
Kontrollutvalgets forhold til de øvrige politiske organene og administrasjonen vises i figuren
på neste side.

Figuren illustrerer at kontrollutvalget er uavhengig av den kommunale forvaltningen. Utvalget
utøver kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret og er kun underlagt kommunestyret.
Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen. Det innebærer
rimelig tilgang til økonomiske ressurser og bistand fra eget sekretariat. Kontrollutvalget
bestiller tjenester fra kommunens revisor, som står for den operative delen av
kontrollarbeidet.
Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med rådmannen for å se til at
kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med
lov, forskrift og kommunens egne retningslinjer. Utvalgets oppgaver er lovfestet i
kommunelovens § 77. Denne bestemmelsen er utdypet i forskrift om kontrollutvalg og videre
gjennom rundskriv fra departementet.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse oppgavene blir utført:
Finansiell revisjon, som innebærer å;
· bestille finansiell revisjon fra kommunens revisor,
· påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,
· avgi uttalelse om årsregnskapet,
· påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon, som er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.
Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Utvalget
rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til kommunestyret.
Selskapskontroll, som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper. Dette gjelder både å følge opp at kommunen ivaretar sine
eierinteresser og at selskapene drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til
kommunestyrets intensjoner.
Gransking eller undersøkelser, enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret.
Budsjett. Kontrollutvalget lager årlig forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i

kommunen.
Valg av revisjonsordning. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i
kontrollutvalget, men i slike tilfeller innstiller utvalget om valg av revisjonsordning til
kommunestyret, eventuelt også om valg av revisor.
Behandle henvendelser mv.
Henvendelser eller klager er av stor betydning for at kontrollutvalget skal få innblikk i forhold
som det ellers ville vært vanskelig for kontrollutvalget å få innsikt i. at. Slike henvendelser er
en verdifull informasjonskilde som kan gi grunnlag for læring og forbedring på overordnet
nivå for kommunen.
Ofte kan det foreligge en plikt for kontrollutvalget til å se på om det foreligger svikt i systemer
eller rutiner, manglede oppfølging av politiske vedtak, manglende regeletterlevelse etter
både norsk lov og kommunes egne retningslinjer.
Kontrollutvalget ikke et klageorgan. Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker, og kan ikke
endre, oppheve eller kjenne et politisk vedtak ugyldig. Er henvendelsen en klage etter
forvaltningslovens bestemmelser, er kontrollutvalget og sekretariatet pliktig til å veilede eller
anmode innsender til å sende klagen til rett klageorgan. At kontrollutvalget gjør dette
avskjærer ikke kontrollutvalget for å se på overordnede forhold ved henvendelsen (klagen).
Innsynsrett
Kontrollutvalget setter sin egen dagsorden og bestemmer selv hvilke undersøkelser det
ønsker å iverksette. Utvalget kan fremme saker for behandling i kommunestyret og fremmer i
den forbindelse forslag til vedtak. Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor
administrasjonen, men kan be om å få tilslutning til pålegg til administrasjonen fra
kommunestyret. Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert
dokument i kommunen, uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt
bestemmelser om unntak fra offentlighet.
Som en følge av bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets
medlemmer be om å få tilsendt fullstendige sakspapirer og protokoller fra kommunestyret,
formannskap og andre utvalg/komiteer, inkludert saker som er unntatt offentlighet. I tillegg
kan kontrollutvalget som organ, få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel.
Mer om temaet finnes i Kontrollutvalgsboken. En elektronisk utgave av boka ligger på
sekretariatets hjemmesider.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet ber kontrollutvalgets medlemmer vurdere om redegjørelsen er tilstrekkelig eller
om det er behov for ytterlige avklaringer. Sekretariatet anbefaler utvalgsmedlemmene og
stille spørsmål underveis eller etter orienteringen for å avklare eventuelle uklarheter og
lignende.

Forslag til årsplan og møtedatoer for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
56/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/90 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:
·
·
·
·
·
·

Mandag 14.januar
Mandag 18.mars
Mandag 6. mai
Mandag 17. juni
Mandag 16.september
Mandag 18.november

Møtene starter kl. 09:00.
Vedlegg
Årsplan for 2019 (adm.utk)
årshjul
Saksutredning
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan og møtedatoer for 2019. Det er tatt hensyn
til høytider, ferie, valg 2019, aktuelle kurs for utvalget mv.
Nytt utvalg er ikke bundet av å avholde møte 18. november, men det er hensiktsmessig med
tanke på reservasjon av rom, orienteringer mv. å sette en møtedato om enn av veiledende
karakter.
Årsplanen og møtedatoene kan vedtas i møtet, betinget at sekretariatet gis fullmakt til å
innarbeide innspill og endringer i utkastet i tråd med kontrollutvalgets ønsker.
Sekretariatet vil på bakgrunn av de møtedatoene utvalget vedtar, reservere møterom mv.
I tråd med vanlig praksis vil protokollen med saksfremlegg oversendes postmottaket i
kommunen og er da med dette gjort kjent for både kommunestyret og administrasjonen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefales å komme med innspill til tema for orienteringer, enhetsbesøk mv.
Kontrollutvalget anbefales å gi sekretariatet fullmakt til å innarbeide innspill og endring i
utkastet.

Kontrollutvalget i Verdal kommune.

ÅRSPLAN 2019

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 7.12.2018
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1 Om kontrollutvalget
1.1 Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven § 77.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalget skal
bidra til at kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for
innbyggerne i kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet
måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner
og vedtak.

1.2 Sammensetning
Kontrollutvalget i Verdal kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører,
medlemmer og varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale
nemnder med beslutningsmyndighet.
I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av
kommunestyret.
Kontrollutvalget består av følgende medlemmer og varamedlemmer:
John Hermann* (Uavhengig)
Kristin Kulstad* (Sp)
Astrid Tromsdal *(Ap)
Kristine Johanne Hildrum (Ap)
Knut Snorre Sandnes(H)
Tore Landstad (FrP)
Jostein Grande (Sp)
Mette Karlgård (Sp)
Randi Kvernmo (Mdg)
Jon Sælleg (Ap)
Knut Johansson (Ap)
Inga A. Hildrum (Ap)

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara for leder og nestleder
2. vara for leder og nestleder
3. vara for leder og nestleder
4. vara for leder og nestleder
Vara for Tromsdal
Vara for Hildrum
Vara for Sandnes

*Medlem av kommunestyret

1.3 Likestilling
Utvalget består av 2 menn og 3 kvinner. Lovkrav om likestilling mellom kjønnene er
derfor ivaretatt.

1.4 Etiske retningslinjer
I følge kommuneloven skal kommunen legge til rette for en tillitsskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Etiske retningslinjer vedtatt 14.2.2008
gjelder også for kontrollutvalget. Disse skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk
skjønn.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget er opptatt av å fokusere på samarbeid. Videre legges det vekt på å opptre
partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget vil rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret
gjennom å legge fram møteprotokoller, årsmelding, presentasjon av revisjonsrapporter og
ved å avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling

Kontrollutvalget planlegger 6 møter for 2019. Ordfører har møterett i kontrollutvalget.
Rådmannen inviteres eller innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for saker kontrollutvalget
etterspør.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som referatsaker. Alle
kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatetsnettsider http://www.konsek.no
I tråd med kommuneloven § 31 vil kontrollutvalgets møter avholdes for åpne dører.

2.2 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi
uttalelse om kommunens årsregnskap og å påse at revisors og kommunestyrets
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
Kontrollutvalget vil behandle kommunens årsregnskap for 2019, basert på
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget vil i tillegg bli orientert av revisor om revisjonsarbeidet både i
planleggingsfasen og etter årsoppgjør.

2.3 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Plan for
forvaltningsrevisjon skal behandles av kommunestyret minst én gang hver valgperiode.
Alle forvaltningsrapporter legges fram for kontrollutvalget etter hvert som de avlegges og
revisor foretar en gjennomgang av revisjonsarbeidet og konklusjonene. Samtlige rapporter
sendes videre til kommunestyret.
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret den 29.8.2016 i
sak 65/16. Denne planen vil bli lagt til grunn for bestilling av forvaltningsrevisjon i 2019.
Kommunestyret har videre delegert til kontrollutvalget å foreta endringer i perioden.
Plan for forvaltningsrevisjon har for inneværende planperiode tre prioriterte prosjekter:
1. Pleie og omsorg
2. Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
3. Oppvekst
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2.4 Selskapskontroll
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser. Formålet er både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en
god måte og at det enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret den 29.8.2016 i sak
66/16. Denne planen vil bli lagt til grunn for bestilling av selskapskontroll i 2019.
Kommunestyret har videre delegert til kontrollutvalget å foreta endringer i perioden.
Plan for selskapskontroll har for inneværende planperiode tre prioriterte prosjekter:
1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
2. Innherred Renovasjon IKS
3. Veksttorget AS

2.5 Andre saker

I tillegg til oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget ført løpende
tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om aktuelle saker
eller områder, og gjennom oppfølging av saker i andre politiske organer.

2.6 Samarbeid og opplæringsaktiviteter

Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for
kontrollutvalg. Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk
kommunerevisorforbund (NKRF) og Konsek egne samlinger.
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3 Ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret tilkjenne
kontrollutvalget økonomiske rammer som muliggjør dette. Kontrollutvalget er i henhold til
kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
kommunen.

3.1 Sekretariatstjenester
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek).
Konsek vil bistå kontrollutvalget i Verdal i 2019.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører Konsek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I det
løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalget og revisjonsselskapet.

3.2 Revisjonstjenester
Verdal kommune har avtalt levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge SA
(RMN). RMN utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for
kommunen.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen for 2019. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet ble oversendt kommunestyret med kopi til
formannskapet og medfølger formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
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4 Avslutning
Kontrollutvalget legger vekt på å ivareta sitt ansvar som kommunestyrets kontrollorgan. I
utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens utvalget
tilstreber å holde partipolitiske hensyn utenfor.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt samarbeid med
både kommunestyret og administrasjonen.
Kontrollutvalget ønsker på denne måten å bidra til en velfungerende forvaltning som svarer til
de forventinger innbyggerne har til kommunen.
Kontrollutvalget ser frem til et nytt år.

Verdal, 7.12.2018
John Hermann
Leder av kontrollutvalget
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341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom
(HFU)
Helsedirektoratet 13.11.2018

Alle ungdommer bør ha gratis tilgang til helsetjenester. For første gang foreligger en oversikt
over antall kommuner som har et HFU-tilbud for ungdom.
– Regjeringen har de siste årene gitt nær en milliard kroner i frie inntekter og tilskudd årlig for
å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom
(HFU), sier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det forteller noe
om både vilje til satsing og om behov for tjenestene der ute.
Tidligere har vi ikke hatt oversikt over antall kommuner som har et tilbud om HFU, men fra og
med 2017 har vi fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA (KommuneStat-Rapportering).
Tallene for 2017 viser at 341 kommuner har et HFU-tilbud. Av disse var det 35 kommuner
som ikke hadde tilbudet i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre
kommuner. I 2017 var det 85 kommuner som ikke hadde et tilbud om HFU.
Alle ungdommer bør ha et kommunalt helsestasjonstilbud (HFU). Monitoreringen vi nå har
fått på plass gir en mulighet til å kunne følge med på utviklingen av dette helsetilbudet til
ungdommer, sier Carlsen.

Vedlegg: oversikt over kommuner som Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for.

Helsedirektoratet, 13. november 2018.
Kilde: KOSTRA, SSB.

Kommuner som har HFU
Kommunenr
1612
1617
1620
1622
1636

1657

Kommunenavn
Hemne kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Agdenes kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune

1662

Klæbu kommune

1663
1664
1665
1702
1703
1711
1714
1717
1719
1721
1736
1738
1740
1742
1743
1751
1756

Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune

1638
1648
1653

Kommuner som ikke har HFU, men
har et samarbeid med andre
kommuner
Kommunenr
1725
1739
1749

Kommunenavn
Namdalseid kommune
Røyrvik kommune
Flatanger kommune

Kommuner som ikke har HFU og
heller ikke samarbeider med andre
kommuner om et tilbud
Kommunenr
1613
1724
1744
1748
1755

Kommunenavn
Snillfjord kommune
Verran kommune
Overhalla kommune
Fosnes kommune
Leka kommune

Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal 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». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber

om og får fritak fra å delta ved behandlingen av saken av «vektige personlige grunner», etter regelen i
kommuneloven § 40 nr. 4 om dette.

"Næringsstyre" må organiseres som folkevalgt organ
Kommunal Rapport 30.10.2018

Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
SPØRSMÅL: Som ledd i ønsket om å løfte kommunenes arbeid med næringsutvikling har
kommunestyret fått utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for 2018–2029. I den
forbindelse ble det vedtatt å opprette et eget «næringsstyre» som i kommunens politiske
organisasjonsmodell parallellføres med kommunenes to hovedutvalg og formannskap.
Det nye styret er forutsatt å ta over den politiske behandlingen av næringsrelaterte oppgaver
og kultursaker fra formannskapet og de to andre hovedutvalgene, herunder oppgaven som
fondsstyre for de kommunale næringsfondene. I tillegg til innstillende myndighet legges det
opp til at styret delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.
Kommunen praktiserer i dag gjennomgående representasjon i hovedutvalgene.
Kommunestyrets medlemmer er fordelt på to hovedutvalg og formannskapet, med 7
medlemmer i hvert utvalg. Næringsstyret skal ha seks medlemmer, tre fra “politisk nivå”,
hvorav den ene er ordføreren. To velges etter forslag fra næringslivet. Videre skal det velges
en styreleder som skal foreslås/rekrutteres av en “arbeidsgruppe” bestående av ordfører,
varaordfører og rådmann. Deretter skal kommunestyret formelt velge styret.
Så vidt en kan se vil den valgte organiseringen kunne føre til at næringslivet blir gitt betydelig
makt i saker av politisk karakter. Det er heller ikke skissert mekanismer som sikrer politisk,
folkevalgt kontroll. Spørsmålet vil da være om en slik modell, med et eget næringsstyre
sammensatt som nevnt, er et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven, og i alle fall om
ikke andre organisasjonsmodeller, som f.eks. kommunalt foretak, ville vært en mer egnet
modell til å ivareta disse funksjonene.
SVAR: Kommuneloven gir i utgangspunktet kommunestyret en stor grad av frihet når det
gjelder hvilke typer styrer og utvalg kommunen skal ha, og hvilke oppgaver og vedtak som
skal legges til hver av disse, men hele tiden innenfor rammen av den organisasjonsmodell
som er fastsatt i kommuneloven.
Det «næringsstyret» som man her oppretter, er klart nok et «fast utvalg» som reguleres av
bestemmelsene i lovens § 10. Slike utvalg kan (nr. 1) opprettes «for kommunale og
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet», og (nr. 2) «kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger
av lov». Hvis ikke annet er bestemt, handler det på sitt område på vegne av og er direkte
underlagt kommunestyret som delegerende organ, og rapporterer tilbake til dette.
Om det er hensiktsmessig å gi et fast utvalg et så vidt ansvarsområde og så vide fullmakter
som det gjøres her, er det opp til kommunestyret å vurdere. Det er vel i første rekke et
spørsmål om hvilken rolle man ønsker formannskapet skal ha i slike saker. Organisering som
kommunalt foretak er i alle fall lite aktuelt. Det er en modell som ikke passer godt i saker som
kan være potensielt politisk kontroversielle.
Neste spørsmål er så sammensetningen av et slikt «næringsstyre».
Kommunestyret velger selv medlemmene av et slikt utvalg (nr. 3). Medlemmer kan være
både kommunestyrerepresentanter og utenforstående. Alle medlemmer må være personlig
valgt, og går da inn under de alminnelige reglene om folkevalgte i kommuner.
Valget kan skje som avtalevalg etter reglene i § 38 a hvis kommunestyret enstemmig vedtar
dette. Det betyr altså at man har blitt enige om sammensetningen, og deretter vedtar denne

enstemmig. Det som refereres av regler om hvem som skal være med og hvem som kan
foreslå medlemmer, må i så fall gå inn som en del av det politiske grunnlaget for utvelgelsen
av de medlemmene man deretter enstemmig velger inn.
Hvis derimot minst ett medlem krever det, må (§ 35 nr. 4) valget holdes som forholdsvalg
etter reglene i §§ 36 og 37, altså ved listevalg. Flertallet kan ikke binde et mindretall når det
gjelder hvem som kan foreslås eller hvem man stemmer på. Prinsipielle vedtak om hvordan
utvalget skal sammensettes, vil ikke ha noen bindende kraft her, og kommunestyret er ikke
bundet av hva som er innstilt fra en «arbeidsgruppe». Denne vil bare kunne fungere som en
«valgkomité» som gir råd til kommunestyret, eventuelt til ordfører eller andre som skal avgi
innstilling med forslag til avtalevalg, se § 38 a nr. 2.
Reglene i loven om krav til kjønnsmessig balanse gjelder uansett valgform, se § 36 nr. 2 og §
37 nr. 3 for forholdsvalg, og § 38 a nr. 3 for avtalevalg.
Når «styret» er valgt, velger så kommunestyret leder og nestleder blant medlemmene, ved
flertallsvalg, se § 10 nr. 3, slutten, og § 38. Heller ikke her kan man gi bindende regler om
hvem som skal velges. Dette avgjør kommunestyret her og nå med vanlig flertall.
Som oppsummering kan vi konstatere at det ikke er mulig å etablere noen form for
næringslivslignende organisering av denne siden av kommunens virksomhet utenfor
kommunelovens system. Kommunestyret er uansett det overordnede organ med ansvar for
alle sider av virksomheten, se § 6, med administrasjonssjefen – rådmannen – som den
øverste leder for administrasjonen (§ 23), og det etablerte organet er underlagt vanlige
forvaltningsrettslige regler og prinsipper om kommunestyret som øverste ansvarlig organ

Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
Kommunal Rapport 19.11.2018

Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før
kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
Kommunestyret i en kommune som skal slå seg sammen med en annen, får sin makt
avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i kommunen, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune
som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker
jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og
utvalg. Stemmer det?
SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for
sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre
folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på
vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme
begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og
fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei
eksisterande einingane.»
SPØRSMÅL: 2) Siste setning i §27 har en naturlig begrensning av ansvar og fullmakter. Og
det er til denne begrensningen jeg har spørsmål. Kan et kommunestyre i den gamle
kommunen, i perioden etter konstituering av kommunestyret i den nye kommunen, gjøre
vedtak i en andregangs behandling av en reguleringsplan? Vi forutsetter selvsagt at dette
ikke er en plan som er et stridstema i den nye kommunen.
SVAR: Utgangspunktet må klart nok være at det kan det gamle kommunestyret ikke gjøre.
Andre gangs behandling av reguleringsplan er ikke noe «som er nødvendig for å avslutte
verksemda» i den gamle kommunen. Hvis dette ikke er et stridstema i den nye kommunen,
vil det normalt ikke være noe stort problem med noen måneders forsinkelse før det nye
kommunestyret kan ha fått stadfestet denne planen. Og man kan vel sjelden være sikker på
at det ikke er noen i administrasjonen eller blant de folkevalgte i den nye kommunen som
ikke har kritiske synspunkter på enkeltheter i denne planen. Så spillets regler tilsier at her må
dette vedtaket utsettes til det nye kommunestyret kan treffe vedtak.
En annen sak er hva som kan skje om man treffer et slikt vedtak i det gamle kommunestyret
om et helt ukontroversielt planforslag. Hvis ingen protesterer, er det vel lite sannsynlig at
noen vil finne på å reise spørsmålet om planvedtaket ble truffet av riktig kommunestyre.

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
58/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/541 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksutredning
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag
om å sette opp saken fremmes under 'eventuelt'. Det oppfordres at et slikt ønske fremmes til
leder i starten av møtet.
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste.
Følgende saker er meldt inn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rutiner for protokoll.
Ytringsgrenser: synsing og lovhjemmel: Lojalitet, Respekt, Ærlighet (overfor hvem?)
Kommentarer til kontrollutvalget i avisa.
Kontrollutvalgets leder ytring på sosiale media.
AMU protokoller.
Robek frykt, er informasjonen til kommunestyret tilstrekkelig?
Henvendelser til kontrollutvalget.

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte
21.12.2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/541 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.

Møtedato
21.12.2018

Saknr
59/18

