Kontrollutvalget
ved sekretær Per Helge Genberg

Leka kommunerutiner i forbindelse med kjøp av tjenester og varer.
16.juli møtte jeg i formannskapet for å delta i behandlingen av sak 45/19, avtale om gjennomføring
av faktaundersøkelse. Leka kommune leier etter forslag fra setterådmann Roald Huseth inn
revisjonsselskapet vi allerede har avtale med, Revisjon Midt-Norge SA, til å gjøre jobben for oss.
Ved gjennomgang av den ganske omfattende oppdragsavtalen som var vedlagt, samt andre
dokumenter, som oversikt over hvem som rent praktisk skal gjøre jobben og deres kompetanse,
prosjektplan, samt uavhengighetsvurdering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, sitter jeg
igjen med et inntrykk av at vi aldri fikk et slikt grunnlag i en annen, men tilsvarende sammenheng!
Når ordfører og rådmann i kommunestyrets møte 7.desember 2018, inviterte oss til å engasjere
Senter for ledelse, ved medarbeiderne Stein Jonny Valstad og Ingrid Wibe, til å gå gjennom samme
sak som Revisjon Midt-Norge SA nå er engasjert i, var det så langt jeg vet helt uten at andre firma
var spurt! Leka kommune har ingen løpende avtale med SFL som kan gjøre innhenting av flere
tilbud uaktuelt. Kommunestyret fikk ingen beskrivelse av hvordan SFL tenkte å løse oppdraget, og
vi har så langt ikke fått kjennskap til eventuelle forbindelser mellom de som jobber i SFL og
ordfører og rådmann i Leka. Riktignok står det i innstillingen et lite avsnitt «Etter et forarbeid hvor
en har vært i kontakt med flere foreslås at Senter for ledelse(SFL) umiddelbart bestilles og
godkjennes som uavhengig trejdjepart». Jeg har verken hørt eller sett noe til noen form for utlysing
eller håndtering, verken av et grunnlag for å vurdere flere aktørers forskjellig tilbud opp mot
hverandre, eller en reell konkurranse om dette oppdraget.
Vi fikk kanskje en pekepinn i formannskapets møte 15.november 2018. Her ble samme sak drøftet,
og rådmann Solveig Slyngstad hadde da et lengre innlegg, der ho fortalte at ho personlig kjente
organisasjonspsykologer, og dem hadde ho drøfta saken i Leka med, og deres konklusjon var at
dette ikke var noe «varsel»! Etter dette svært følelsesladede innlegget, fikk jeg inntrykk av at vi
ville komme nokså lite nøytralt ut om Solveig Slyngstad skulle få lov til å velge sine
« bekjentskaper» til å se nærmere på saka i Leka.
I kommunestyrets møte 23.mai 2019 hadde jeg en interpellasjon, der jeg spurte om hvor mye som
til da var påløpt i konsulenthonorar i saka. Ut fra at kommunestyrets flertall 7.desember 2018
bevilget «inntil kr 100.000», så ble jeg nokså forundret over at det pr mai var gått over fire ganger
så mye!
Litt seinere bad jeg om å få innsikt i fakturaer på konsulentoppdragene, og da oppdager jeg noe jeg
ikke trodde var mulig. Lenge før kommunestyrets flertall 7/12-18 vedtar å engasjere SFL for inntil
kr 100.000, er firmaet i gang, og har ved vedtakstidpunktet allerede brukt opp en hel del av det
bevilgede beløpet! Og det går fram at dagen før formannskapets møte 15/11, har SFL sittet på

Rørvik med Leka kommune og drøfta saka, tre uker før de ble engasjert! Så kommunestyrets og
formannskapets mindretall har hatt bra poeng når vi har hevdet at «et nøytralt organ» burde velges
til å plukke ut konsulentfirma og å ha kontakt med dem.
Som kjent fratrådte både ordfører og rådmann behandlinga av saka med varsel mot de to, nå i løpet
av våren 2019. I november og desember 2018 hevdet mindretallet at de to måtte være å anse som
inhabile, noe de bestred.
Hele dette hendelsesforløpet, som nå endelig er i ferd med å komme fram i lyset, viser vel med all
mulg tydelighet at også Leka kommune har behov for å ha retningslinjer og rutiner på dette med å
anskaffe varer og tjenester!
Selv om kommunestyret vedtok at SFL skulle leies inn for inntil kr 100.000, har ikke det forhindret
at de så langt har fakturert omtrent kr 400.000.
Når kontrollutvalget i oktober 2018 anbefalte at det ble leid inn en nøytral instans for å gjennomgå
saka omkring det innleverte varselet, så kan en nok tro, at vi hadde spart oss veldig mye tid og
penger hvis en hadde hatt rutiner på innkjøp, som en hadde fulgt opp. Nå er det gått ni måneder og
nærmere en halv million bare i innleie av advokater og SFL, og i realiteten må vi nå starte omtrent
på nytt med Revisjon Midt-Norge SA.
På bakgrunn av alt det som har foregått i denne saka, ber jeg kontrollutvalget vurdere å undersøke
om Leka har tilstrekkelige skriftlige rutiner når det gjelder anskaffelse av varer og tjenester.
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