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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Tips vedrørende anbudskonkurranse – Charlottenlund videregående skole
180820 klage til fylkeskommunen
Behandling:
Rådmannen redegjorde for saken og for forbedringstiltak som er satt i verk på seksjon
eiendom.
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget ser fram til revisjonens rapport fra forvaltningsrevisjonen om
anskaffelser i fylkeskommunen og en gjennomgang av hvordan nye de rutinene som
er innført har blitt iverksatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget ser fram til revisjonens rapport fra forvaltningsrevisjonen om
anskaffelser i fylkeskommunen og en gjennomgang av hvordan nye de rutinene som
er innført har blitt iverksatt.
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat fikk 23.8.2018 tips om at et byggefirma, som ikke var kvalifisert
til å delta i anbudskonkurransen, ble tildelt oppdraget med å levere en paviljong til
Charlottenlund videregående skole. Tipseren hevder at leverandøren dessuten var i gang
med arbeidet før oppdraget var formelt tildelt.
Vedlagt tipset lå en klage fra en av de andre tilbyderne i konkurransen. Klageren hevder at
den tekniske beskrivelsen til firmaet som fikk oppdraget ikke oppfyller kravene i
konkurransegrunnlaget, fordi det ikke har riktig godkjenning. Det står også at firmaet ikke
hadde lagt fram forpliktelseserklæringer fra rørlegger, montører, elektro, betong og
grunnarbeid. Klageren hevder at hver av disse forholdene er grunn nok til å forkaste tilbudet.
Kontrollutvalgets leder og sekretariatet har vurdert informasjonen og mener at den har høy
grad av troverdighet og er av en slik karakter at kontrollutvalget bør behandle henvendelsen.
Fylkesrådmannen er bedt om å orientere kontrollutvalget om detaljene i
anbudskonkurransen, om fylkeskommunens svar til klageren og om fylkeskommunen har
satt i verk tiltak som en følge av saken.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Utvalget må likevel ta stilling til om redegjørelsen krever ytterligere undersøkelser fra
kontrollutvalgets side.

