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Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/135 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Opplæring av nye kontrollutvalg
Saksutredning
Kommunelovens(KL) § 22-1 sier at kommunestyret har det øverste)ansvaret for å kontrollere
kommunens virksomhet. Kommunestyret skal iflg. KL § 23-1 velge et kontrollutvalg som skal
utøve kontrollen på sine vegne.
KL §23-2 pålegger kontrollutvalget å påse at:
1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
5. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten
på sine vegne.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har primært systemvurderinger som sitt mandat og
arbeidsfelt. Kontrollutvalget kan ikke og skal ikke overprøve lovlige politiske eller
administrative beslutninger. For å løse sine oppgaver kan kontrollutvalget kreve at
kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner
nødvendig for å utføre sine oppgaver. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre
kontrollutvalgets kontrolltiltak. I praksis har sekretæriatet utøvd denne innsynsretten på
vegne av kontrollutvalget som ledd i sin saksforberedelse.
Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Kontrollutvalget må på generelt grunnlag videre forsikre seg om at hensynet til(listen er ikke
uttømmende)
· sikker og målrettet drift; har rådmannen etablert et tilfredsstillende system for å sikre at
kommunen når sine mål, lovverk og kommunale vedtak blir etterlevd?
· brukerne; får disse en tilfredsstillende tjeneste og blir de gitt tilstrekkelig mulighet til
medvirkning/evt. i samsvar med lovens krav?
· pårørende; gis det gitt tilfredsstillende informasjon og mulighet til medvirkning
· ansatte og deres arbeidsmiljø; blir de og deres arbeidsmiljø tilfredsstillende ivaretatt i
samsvar med lov og avtaler?

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Med bakgrunn i saksfremlegget, orientering jfr. vedlegg og utvalgets egen erfaring
oppfordres kontrollutvalget til en generell diskusjon om sin rolle og funksjon. En vil spesielt
peke på viktigheten av at kontrollutvalget har en god dialog med kommunestyret og at
utvalget presenterer sine saker ved kommunetstyrets behandling.

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Den kommunale egenkontrollen
• Kommunestyret har ansvaret for egenkontrollen
• Rådmannen har ansvar for internkontrollen
• Kontrollutvalget har ansvar for kontrollarbeidet

• Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver
• Revisjonen utfører arbeid på bestilling fra kontrollutvalget

Kommunestyret
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets ansvar - § 23-2
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller
fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Grunnleggende om kontrollutvalgets rolle
• Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver
• Kontrollutvalget har ingen beslutningsmyndighet
• Utvalget har full innsynsrett
• Kontrollutvalget er ikke et klageorgan
• Utvalget kan gjøre det som det mener er nødvendig for å
ivareta kontrollfunksjonen

Prinsipper for utvalgets saksbehandling
• Kontrollutvalget skal følge forvaltningsrettslige prinsipper
• Henvendelser skal journalføres
• Saksbehandlingen skal være forsvarlig og saklig

Sekretariatet
• Er kontrollutvalgets administrasjon
•
•
•
•
•
•

Administrator: praktisk tilrettelegger for utvalgsmøtene
Saksbehandler: Utrede saker som skal til behandling i utvalget
Utreder: risiko- og vesentlighetsvurderinger
Rådgiver: habilitet, møte- og dokumentoffentlighet + opplæring
Koordinator: samordning av kommunalt kontrollarbeid og statlige tilsyn
Arkivansvar for kontrollutvalgets virksomhet
• Postjournal
• Arkiv
• Håndtere innsynsbegjæringer

Revisjonen
• Leverer revisjonsarbeid på oppdrag fra kontrollutvalget:

• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon i kommunen
• Forvaltningsrevisjon i kommunens selskaper
• Eierskapskontroll
• Andre undersøkelser
For eksempler på forvaltningsrevisjon fra egen og andres kommuner:
www.forvaltningsrevisjon.no

Saker i kontrollutvalget
1. Pålagte saker
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Regnskapsrevisjon
Oppfølging av revisjonen

2. Planlagte saker
Virksomhetsbesøk
Orientering fra administrasjonen
Gjennomgang av møtebøker
Folkevalgtopplæring
Oppfølging av utvalgets vedtak
Gjennomgang av tertialrapporter
Gjennomgang av KOSTRArapportering
Gjennomgang av delegerte
fullmakter

3. Uplanlagte saker
Saker fra media
Henvendelser fra kommunestyret
Henvendelser fra innbyggere
Henvendelser fra ansatte
Henvendelse fra
kommunedirektøren
Misligheter og annen informasjon
fra regnskapsrevisor
Rapporter fra statlige tilsyn
Rapporter, evalueringer og planer
Orientering om rettstvister

Kontrollutvalgets verktøy
•
•
•
•
•
•
•

Orienteringer fra administrasjonen
Virksomhets- og bedriftsbesøk
Utredninger fra sekretariatet
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Andre revisjonsundersøkelser
Høring

Taushetsplikt og habilitet
• Taushetsplikt

• personlige forhold
• kommunens forretningshemmeligheter
• ikke nødvendigvis taushetsplikt om opplysninger gitt i lukket møte

• Habilitet
• Du har selv ansvar for å melde fra om mulig inhabilitet.
• Meld fra til sekretariatet så tidlig som mulig
• Kontrollutvalget vurderer habiliteten i møtet

Praktisk informasjon
• Møteinnkallinger er som regel klar 7 dager før møtet
• Møtedokumentene publiseres samtidig med utsending
• Protokollen godkjennes i møtet og sendes ut/publiseres i løpet
av 1-2 dager
• Melding om forfall må gis i god tid så vara kan kalles inn
• Krav om møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste sendes til
kommunen etter hvert møte.

Mer informasjon:
www.konsek.no

Retningslinjer for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
29/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/135 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste utarbeide et utkast til reglement for
kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget har følgende innspill:
……..
Vedlegg
Selbu_Retningslinjer_for_kontrollutvalget
Saksutredning
Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret i 2006 og ble sist i 2011. I forbindelse med ny
kommunelov(kontrollutvalgets virksomhet er regulert i kap. 23, §§23 1-7) og ny valgperiode
er det naturlig å se på behovet for evt. endringer retningslinjene for kontrollutvalget. Ny
kommunelovs § 5-13 sier at alle folkevalgte organ skal ha et reglement som skal si noe om
organets virkeområde, vedtaksmyndighet, tidsperiode og evt. andre sentrale bestemmelser
om organets virksomhet. De vedtatte retningslinjer ivaretar mye av dette.
Behov for endringer i retningslinjene omtales i kulepunktene nedenfor.
·
·

·

·
·

Ny kommunelov bruker begrepet "kontrollarbeidet" i stedet for "kontroll- og tilsyn".
Siste begrepet brukes flere steder i retningslinjen og bør byttes i tråd med lovverket.
Retningslinjens § 2 sier at 2 av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Ved valget 2019 ble kun et medlem, som er lovens
minstekrav(§23-1). Retningslinjens § 2 bør bringes i samsvar med nåværende valg
av KU.
Retningslinjens § 2 sier videre at leder ikke bør velges fra et av partiene som utgjør
flertallskonstellasjonen i kommunestyret. Ny kommunelovs 23-1, samt lovfortolkning
fra Kommunaldepartementet(KMD; som definerer parti/gruppe menes de som stiller
liste i kommunevalget), sier at leder ikke kan velges fra samme parti eller gruppe
som ordfører. Retningslinjene bør gis tilføyelse i tråd med lovfortolkningen fra KMD.
Retningslinjens § 3 har to punkt om planer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Ny kommunelov bruker begrepet "eierskapskontroll" i stedet for selskapskontroll.
Siste begrepet i retningslinjen bør i stedet tas inn i tråd med lovverket.
I løpet av en planperiode kan det vise seg nødvendig å endre vedtatte planer for
hhv. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontrollutvalget bør gis myndighet til
å foreta endringer i planene underveis i planperioden.

Forøvrig bør kontrollutvalget selv ta en drøfting på om det er andre moment som evt. bør
endres/tas med i retningslinjene, f. eks. om møtene skal avholdes på dagtid i stedet for
kveld.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet viser til kommunelovens § 5-13 om reglement for folkevalgte organ. Dette
gjelder også kontrollutvalget. En regner med at kommunestyret også skal vedta reglementer
for de øvrige folkevalgte organ.

Sekretariatet viser til de påpekte momenter saksutredningen og ber kontrollutvalget komme
med andre innspill til reglement. Ut fra dette anbefales det at sekretariatet til neste møte
utarbeider et reglementsutkast som utvalget får til behandling og som så oversendes
kommunestyret til behandling.

SELBU KOMMUNE

Retningslinjer for
kontrollutvalget.

Vedtatt i kommunestyret 26.06.06, sak 47/2006. Revidert i sak 44/11 den 20.09.2011

Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid
sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Selbu kommune, og 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.

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget i Selbu kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst
to av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett av de
partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen i kommunestyret.
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder
saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på
vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av
egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget.

§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre
særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen, og å påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
•

Regnskapsrevisjon;
som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å 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.

•

Forvaltningsrevisjon;
som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i
kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.

•

Selskapskontroll;
som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll og bestiller
selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomført
selskapskontroll.

•

Granskninger eller undersøkelser;
kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta
granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.

§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Selbu
kommune til kommunestyret.
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde og må sikres
en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak,
kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll.

§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter skal
som hovedregel være åpne * og holdes i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og
sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke
før møtet finner sted. Ordfører har møte og talerett i kontrollutvalget.

§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Selbu
kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og
politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom sin arbeidsmåte skal
kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle
forekomme, vil utvalget påpeke dette.
Kontrollutvalget skal arbeide for
•
•
•

å sikre god produktivitet og en effektiv utnyttelse av de ressurser som er stilt til disposisjon
for å sikre en best mulig kvalitet på kommunens tjenester
å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Selbu kommune følges opp

§ 7 Informasjon og rapportering
Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen.
Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste
tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov.
Kontrollutvalgets leder, eller den utvalget måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media.
§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget i Selbu kommune trer i kraft etter vedtak i Selbu kommunestyre i
sak 47/06 den 26.06.2006 og revidert i sak 44/11den 20.09.2011
.
* Åpne møter ble formelt vedtatt av kontrollutvalget i sak 19/12 den 05.06.12, da det er
kontrollutvalget som etter kommuneloven kan bestemme dette.

Årsplan for kontrollutvalget 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
30/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/135 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
Vedlegg
Årsplan Selbu KU 2020
Saksutredning
Årsplanen for 2020 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et
overordnet nivå. Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det
legges opp til 5 møter i 2020.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i
løpet av året, jfr. tabellen bakerst i planen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å
omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Av
viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er risikovurdering og plan for
forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.
Årsplanen vedtas av kontrollutvalget selv og sendes kommunestyret til orientering.
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2020 følger vedlagt.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Utkastet til årsplan 2020 legges frem for kontrollutvalget til behandling og anbefales vedtatt
med de endringer som kontrollutvalget selv bestemmer.

Årsplan 20XX
Kontrollutvalget
XXX kommune

Årsplan 2020
Kontrollutvalget
Selbu kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget har skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens forvaltning av eierskapet
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av
kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret.
Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter
forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet

Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.

1

Andre oppgaver

Kontakten med kommunestyret

Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk

For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum

Skriftlige henvendelser til kontrollutvalget blir behandlet, vurdert og gjort kjent for kontrollutvalget.

Oppfølging av saker

Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Spesielle utfordringer og prioriteringer
Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

04.02.

18.03

29.04

16.09

18.11

Referatsaker

X

X

X

X

X

Godkjenning av protokoll

X

X

X

X

X

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll
Plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
Plan for gjennomføring av
eierskapskontroll
Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Rapport fra forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Tilbakemelding etter årsrevisjon

X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

X

X

Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
31/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/159 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget med utgangspunkt
i risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet er primært å avdekke risiko for feilrapportering
og å definere hvilke revisjonshandlinger som må gjennomføres for å avgi beretning.
Kontrollutvalget må ha god kjennskap til hva regnskapsrevisjonen inneholder. Det er
sentralt å kunne forstå hva vesentlighetsgrensene er og hva de konkret innebærer.
Kontrollutvalget vil således etablere en kunnskap om kontrollenes «maskevidde» og
regnskapsrevisors arbeidsmetodikk.
Således har revisor tidligere år normalt presentert sin revisjonsstrategi for kontrollutvalget i
dets første møte på høsten. Pga. det nå er nyvalgt kontrollutvalg er det de som skal uttale
seg til revisjonsberetningen 2019 og således må kjenne til revisjonsstrategien.
I orienteringen kan det bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor. Orienteringen kan
derfor bli gitt i lukket møte, jfr. koml. § 11-5.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Om ikke kontrollutvalget selv bestemmer noe annet ut fra den orientering som gis, anbefales
det å ta den gitte informasjon til orientering.

Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser - endelig rapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.11.2019

Saknr
32/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/238 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser, følges
regelverket?
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
·
·
·

Evaluere vedtatt anskaffelsesstrategi
Evaluere etisk reglement
Etablere systematisk kontraktsoppfølging av kontraktsbestemmelser i
byggeprosjekt knyttet til:
·
·
·
·

Lønns- og arbeidsvilkår
Lærlinger
Antall underentrepenører
Sosiale forhold

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
30.06.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Vedlegg
Offentlige anskaffelser - Følges regelverket
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens forvaltning blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i møte 20.11.18, sak
34/18. Revisor presenterte prosjektplanen i kontrollutvalgsmøtet 05.02.19, sak 05/19.
Følgende problemstillinger ligger til grunn for prosjektet:
· Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser?
· I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket
følges i anskaffelser?
· I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av
konkurranse?
Dokumentasjonen som ligger til grunn for denne forvaltningsrevisjonen er innhentet gjennom
intervju, samt gjennomgang og vurdering av dokumentasjonen rundt kjøp av tjenester.
Det er skrevet referat fra oppstartsmøte og intervjuene som er verifiserte.
Avgrensning i prosjektet har vært gjort med å undersøke anskaffelser utført fra 1.1. til
31.12.2018. Det er tatt et utvalg anskaffelser i de ulike virksomhetsområder i kommunen,
hvor det er gjennomført anskaffelser og innhentet data fra Værnesregionen-Innkjøp hvor
Selbu kommune deltar i vertskommunesamarbeidet. Dette gjelder rammeavtaler til
anskaffelser i daglig drift hos kommunens virksomheter og hvordan rammeavtalene er gjort

tilgjengelig i kommunen. Innhentede data gir et tilstrekkelig grunnlag for å besvare
undersøkelsens problemstillinger
I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i
anskaffelser?
Det er i all hovedsak etablert et system som legger grunnlag for betryggende kontroll av
anskaffelser i kommunen. Utfordringene knyttet til kommunens anskaffelser. Det er avdekket
et behov for en systematisk evaluering av kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi og
etiske reglement. Videre må det sees nærmere på kommunens system for oppfølging av
lojalitet til inngåtte rammeavtaler. Kommunen mangler til slutt en systematisk tilnærming til
kontraktsoppfølging av krav knyttet til lønns-/arbeidsvilkår og læring av egne anskaffelser.
I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av
konkurranse?
For de minste anskaffelsene er at 9 av 12 anskaffelser er gjennomført i samsvar med krav til
dokumentasjonsplikten i regelverket. 2 anskaffelser mangler dokumentasjon på anskaffelsen
ved anskaffelsestidspunktet. 1 mangler anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsene over kr 1,3 mill.
vurderes til å være i samsvar med dokumentasjonsplikten i anskaffelsesregelverket. Krav
knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, underentreprenører og miljø og klima er ivaretatt
i kontraktbestemmelsene, noe som er i samsvar med kravene i anskaffelsesregelverket. Det
mangler en systematisk oppfølging av at kravene i kontrakten som gjelder lønns- og
arbeidsvilkår, lærlinger og antall underentreprenører.
Revisors anbefalinger
Rapporten gir følgende anbefalinger:
· Evaluere vedtatte anskaffelsesstrategi og etisk reglement.
· Etablere en systematisk kontraktoppfølging av kontraktbestemmelser knyttet til
lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i
kommunens bygge- og anleggsprosjekter.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
En viser til den fremlagte rapport datert 24.09.19. Rapporten viser at kommunen i stor grad
har et system som legger et grunnlag for betryggende kontroll av anskaffelser. På noen
områder viser det seg utfordringer til systematisk evaluering på anskaffelsesstrategi, etiske
reglement, oppfølging av lojalitet til inngåtte rammeavtaler, kontraktsoppfølging av krav vedr.
lønns-/arbeidsvilkår og læring av egne anskaffelser. Dette er utfordringer som det er viktig for
kommunen å forbedre seg på.
Om kommunens innkjøpspraksis er i tråd med dokumentasjonskrav i regelverket viser det
seg at av 12 anskaffelser er det 3 som mangler dokumentasjon vedr. enten
anskaffelsesprotokoll eller dokumentasjon på kjøpstidspunkt. På 4 anskaffelser over 1,3
mill. kr mangler det en systematisk oppfølging av kontraktskravene på oppfølging av lønns/arbeidsvilkår, lærlinger og underentreprenører. Oppfølging av slike krav er for å sikre at de
inngåtte kontrakter og anskaffelser oppfylles.
Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til rapporten og at saken legges frem for
kommunestyret med innstilling på å ta rapporten til orientering, samt be rådmannen gi
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30.06.20 på hvordan rapporten er fulgt opp.
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Følges regelverket
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FR 1073

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Selbu
kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2019 til september 2019.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder/oppdragsansvarlig

Arve

Gausen,

prosjektmedarbeider Anna Ølnes, og kvalitetssikrere Margrete Haugum og Sunniva Tusvik
Sæter. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Selbu kommune, jf. kommuneloven §
79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Orkanger, 24.9.2019

Arve Gausen
Oppdragsansvarlig revisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG
Rapporten oppsummerer Selbu kommunes etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Vi har sett
på utvalgte anskaffelser i 2018. Vi har vurdert om kommunen har ivaretatt sin
dokumentasjonsplikt i disse anskaffelsene. Dette har vi gjort for å se om kommunens
anskaffelser er utført i samsvar med anskaffelsesregelverkets krav3. Videre har vi vurdert
kommunens systematiske arbeid for å sikre at anskaffelsesregelverket følges. Vi har innhentet
data ved å intervjue et utvalg av kommunens ansatte og en ansatt i Værnesregionen-Innkjøp.
Vi har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter og systemer knyttet til kommunens
anskaffelser.
Følgende problemstilling er belyst:
Følger Selbu kommune regelverket for offentlige anskaffelser?
Hovedproblemstillingen belyses med to delproblemstillinger:
Delproblemstilling 1: I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket
følges i anskaffelser?
Selbu kommune deltar i Værnesregionen-Innkjøp, dette gir føringer og system for oppfølging
av kommunens anskaffelser til daglig drift. Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er
etablert et system som legger grunnlag for betryggende kontroll av anskaffelser i kommunen.
Det er likevel utfordringer knyttet til kommunens anskaffelser. Det er behov for en systematisk
evaluering av kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi og etiske reglement. Det er behov for
å se nærmere på kommunens system for oppfølging av lojalitet til inngåtte rammeavtaler.
Kommunen mangler en systematisk tilnærming til kontraktsoppfølging av krav knyttet til lønnsog arbeidsvilkår samt læringer i egne anskaffelser.
Delproblemstilling 2: I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av
konkurranse?
Kontrollutvalget har vært opptatt av om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med krav til
dokumentasjon i anskaffelsesregelverket. Revisor har vurdert 12 anskaffelser mellom kr 100
000 og kr 1,3 mill. og fire anskaffelser over 1,3 mill. i kommunen som ble gjennomført i 2018.
Revisors konklusjon for de minste anskaffelsene er at 9 av 12 anskaffelser er gjennomført i
samsvar med krav til dokumentasjonsplikten i regelverket. For to av anskaffelsene mangler

3

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
- Offentlige anskaffelser -
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det

dokumentasjon

av

anskaffelsen

ved

anskaffelsestidspunktet,

og

en

mangler

anskaffelsesprotokoll.
De fire anskaffelsene over kr 1,3 mill. er vurdert til å være i samsvar med
dokumentasjonsplikten i anskaffelsesregelverket. Videre er krav knyttet til lønns- og
arbeidsvilkår, lærlinger, underentreprenører og miljø og klima ivaretatt i kontraktbestemmelser.
Dette er i samsvar med krav i anskaffelsesregelverket. Her mangler det imidlertid en
systematisk oppfølging av at kravene i kontrakten. Dette omfatter oppfølging av lønns- og
arbeidsvilkår, lærlinger og antall underentreprenører.
Revisor anbefaler Selbu kommune å evaluere vedtatte anskaffelsesstrategi og etisk
reglement. Videre etablere en systematisk kontraktoppfølging av kontraktbestemmelser
knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i
kommunens bygge- og anleggsprosjekter.

- Offentlige anskaffelser -
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INNLEDNING

1

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

1.1

Bestilling

I medhold til plan for forvaltningsrevisjon for Selbu kommune har kontrollutvalget i sak 34/18
bestilt en forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser. Konsek Trøndelag IKS
oversendte bestillingen i brev datert 23.11.2018. Kontrollutvalget behandlet i møte 5.2.2019
en plan for gjennomføring av undersøkelsen, og vedtok å slutte seg til prosjektplanen i sak
4/2019.

1.2 Problemstillinger
Hovedproblemstilling for undersøkelsen er: Følger kommunen regelverket for offentlige
anskaffelser?
Hovedproblemstillingen belyses med to delproblemstillinger:
Delproblemstilling 1: I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket
følges i anskaffelser?
Delproblemstilling 2: I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av
konkurranse?

1.3

Metode

Dokumentasjonen som ligger til grunn for denne forvaltningsrevisjonen er innhentet gjennom
intervju, gjennomgang og vurdering av dokumentasjonen rundt kjøp av tjenester. Sentrale
dokumenter

har

vært

kommunens

vedtatte

anskaffelsesstrategi

med

tilhørende

styringsdokumenter.
Det er gjennomført oppstartsmøte med rådmannen.
Videre er det gjennomført intervju med:
•

Controller, seksjon økonomi

•

Sektorsjef Helse og sosial

•

Sektorsjef Oppvekst

•

Virksomhetsleder Plan, areal og teknikk

•

Virksomhetsleder Bygg- og eiendomsservice

•

Innkjøpskoordinator Værnesregionen-Innkjøp

Det er skrevet referat fra oppstartsmøte og intervjuene som er verifiserte. Det har vært dialog
gjennom e-post knyttet til undersøkelsens utvalgte anskaffelser med de som er intervjuet.

- Offentlige anskaffelser -
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Det er nødvendig å avgrense prosjektet. Hensikten med delproblemstillingene er å spisse
prosjektet, samtidig som det foretas en positiv avgrensing i innkjøpsområdet. Vi har i denne
undersøkelsen sett på anskaffelser utført fra 1.1. til 31.12.2018. Vi har tatt et utvalg
anskaffelser, både innen drift og investering i kommunen. Vi har videre tatt et utvalg
anskaffelser i de ulike virksomhetsområder i kommunen, hvor det er gjennomført anskaffelser.
Vi har innhentet data fra Værnesregionen-Innkjøp, da Selbu kommune deltar i
vertskommunesamarbeidet. Dette gjelder i hovedsak inngåelse av rammeavtaler til
anskaffelser i daglig drift hos kommunens virksomheter. Vi har sett på hvordan rammeavtalene
er gjort tilgjengelig i Selbu kommune.
Innhentede data gir et tilstrekkelig grunnlag for å besvare undersøkelsens problemstillinger.

1.4 Bakgrunn
Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Disse er: konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet4. De skal fremme
effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at
allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At
anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte, vil kunne ivareta hensyn til blant annet
konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold.
Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper har forskjellig opphav. Dels springer de ut
av EU og EØS-avtalens prinsipper om de fire friheter: Fri flyt av varer, tjenester, personer og
kapital, dels er de forankret i EUs anskaffelsesdirektiv. Gjennom EØS-avtalen er Norge
forpliktet til å innføre direktiver som omfatter saksområder i avtalen. Det norske regelverket er
bygget

på

prinsipper

som

gjelder

etter

EØS-avtalen,

anskaffelsesdirektivene

og

forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig saksbehandling. Disse legger føringer på hvordan
kommunene gjennomfører sine anskaffelser.

1.5

Anskaffelser i Selbu kommune

Det er rådmannen som har det administrative ansvaret for gjennomføring av anskaffelser i
kommunen. Dette ansvaret er videredelegert til kommunens sektor- og virksomhetsledere,
med unntak av rådmannens ansvarsområder. Områdene følger av kommunens administrative
organisasjonskart vist i figur 1:

4 Lov om offentlige anskaffelser

- Offentlige anskaffelser -
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Figur 1.

Administrativt organisasjonskart

Kilde: Selbu kommune

Kommunens delegasjonsreglement viser at tjenesteleder/virksomhetsleder er ansvarlig for
anskaffelser innenfor eget område. De skal påse at det er budsjettmessig dekning for
anskaffelsen før anskaffelsen gjennomføres. Tjenesteleder kan gi ansatte fullmakt til å foreta
anskaffelser innenfor eget tjenesteområde. Varer som anskaffes gjennom inngåtte
rammeavtaler som er lagt inn i e-handelssystemet, bestilles via e-handel. Kommunen har
videre utarbeidet en fullmaktsstruktur. Denne gir en oversikt over ansatte med gitt fullmakt til
å utføre anskaffelser innen tjenesteområdene.

1.5.1

Værnesregionen Innkjøp

Selbu kommune har deltatt i Værnesregionen siden 2010. Kommunen har inngått en revidert
vertskommuneavtale5 om Værnesregionen-Innkjøp hvor Tydal, Meråker, Frosta, Holtålen, og
Stjørdal (vertskommune) deltar. Værnesregionen-Innkjøp skal være ansvarlig for anskaffelser
av varer og tjenester for deltakerkommunene. Værnesregionen-Innkjøp skal drive sin
virksomhet etter overordnede vedtatte retningslinjer for innkjøpssamarbeidet og vedtatt
innkjøpsstrategi. Herunder valg av innkjøpsområder som skal prioriteres og hvilke områder
som ikke skal inngå. Gjennom samarbeidet:
•

Skal det etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer,
miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris.

5 Fra 1.1.2019.
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•

Skal innkjøpsorganisasjonen stimulere leverandører i regionen til å styrke sin
konkurranseevne i markedet.

Det er etablert et rådmannsutvalg og politisk samarbeidsutvalg som følger opp
Værnesregionen-Innkjøp på vegne av deltakende kommuner. Der vises det blant annet til at
deltakerkommunene selv godkjenner/rullerer innkjøpsstrategien for samarbeidet minst hvert
fjerde år. Valg av innkjøpsområder behandles årlig i en detaljert liste, som grunnlag for
budsjettvedtak for enheten.
Det er videre vedtatt en anskaffelsesstrategi i 2014 for deltakende kommuner som gir føringer
for Værnesregionen-Innkjøp sin virksomhet i dag. Der er det en overordnet målsetting om:
VR-Innkjøp skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger
økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og
miljø.
Det er videre fem delmål som omfatter følgende forhold:
•

Delmål 1: Anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende lover og regler

•

Delmål

2:

Anskaffelser

skal

være

organisert

med

klare

ansvarslinjer

og

kontrollmekanismer
•

Delmål 3: VR-Innkjøp skal ha en enhetlig, effektiv anskaffelsesfunksjon med fokus på
kvalitet og etterprøvbarhet

•

Delmål 4: Teknologi utnyttes og utvikles for mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon

•

Delmål 5: Anskaffelser skal utføres med vekt på samfunnsansvar og innovasjon

Til hvert delmål er det utarbeidet tilhørende strategiske føringer og konkrete tiltaksplaner.
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2

RUTINER OG SYSTEMER

I dette kapitlet ser vi nærmere på om kommunen har rutiner og system for å følge opp
regelverket om offentlige anskaffelser. Kapitlet belyser undersøkelsens delproblemstilling 1: I
hvilken grad har man kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i anskaffelser? Med
kontrollrutiner defineres det å ha rutiner, prosedyrer og systemer som er oppdatert for å
dokumentere at innkjøpsprosesser er i samsvar med lovkrav.

2.1

Revisjonskriterier

Kriteriene for problemstillingen er utledet fra Kommuneloven, § 23-2. Den omfatter
administrasjonssjefens ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 1992). I dette tilfellet bør administrasjonssjefen sørge for at
kommuneorganisasjonen har rutiner og systemer for at anskaffelser skjer i tråd med lov og
forskrift for offentlige anskaffelser, og at disse er satt i system. For anskaffelser bør kommunen
ha etablert system for å sikre at anskaffelser utføres i samsvar med regelverket.
Bedre intern styring av virksomhetens innkjøpsportefølje krever at virksomhetens ledelse
prioriterer innkjøpsfunksjonen, jf. Meld.St. (2018-2019)6 om offentlige anskaffelser. Videre at
denne organiseres på en måte som legger til rette for fornuftig styring av virksomhetens
samlede innkjøp. Virksomheten må også ta i bruk gode styringsverktøy for å sikre
hensiktsmessig drift, eksempelvis etablere anskaffelsesstrategi og analyseverktøy etc. Dette
har vært føringer til anskaffelsesregelverket siden det ble etablert.
Difi7 har utviklet en veileder om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter,
som er anbefalt brukt. Kravet er at oppdragsgiver gjør nødvendig kontroll av om lønns- og
arbeidsvilkår overholdes i kontraktsperioden. Hva som er nødvendig kontroll, må konkret
vurderes i hver kontrakt (risikoanalyse). Dette medfører at offentlige oppdragsgivere må ha
god oversikt over og kan redegjøre for hvem som er leverandører og underleverandører. Det
må gjennomføres en risikovurdering basert på fremlagt dokumentasjon i hver anskaffelse.
Omfanget av kontrollplikten avhenger av hvor stor risikoen er for brudd på kravene til lønnsog arbeidsvilkår i kontrakten. Oppdragsgiver må også vurdere hvordan brudd på reglene skal
sanksjoneres.
Det er videre krav til at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at en eller flere læringer
deltar i arbeidet med gjennomføringen av inngåtte kontrakter med kommunale myndigheter, jf.

6 Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, Kap. 14.1
7 https://www.difi.no/verktoy/veiledere/veileder-om-lonns-og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter
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lovens § 7. Difi har utviklet en oppfølgingsmetodikk som omfatter at oppdragsgiver må
gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til bruk av lærlinger overholdes. Kontrollen
gjelder både om leverandøren er tilknyttet lærlingordning og at lærlinger deltar i arbeidet som
er en del av kontrakten.
I lovens § 5 skal kommunens anskaffelsespraksis innrettes slik at den bidrar til blant annet
respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Kommunale myndigheter skal innrette sin
anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme
klimavennlige løsninger, der dette er relevant. Det å stille krav som sikrer lønns- og
arbeidsvilkår, samt sosiale forhold er en sentral del av dette. Disse skal ikke være dårligere
enn allmenngjort tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene, jf.
lovens § 6.
I denne undersøkelsen vurderer vi følgende kriterier:
•

Følge opp anskaffelsesstrategi og etisk reglement i kommunen

•

Sikre tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre anskaffelser

•

Sikre at rutiner og systemer for anskaffelser fungerer hensiktsmessig og er kjent av
ansatte

•

Sikre krav og oppfølging av arbeidslivskriminalitet, miljø, klima
o

Etablere system for å stille krav om av lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger i
anskaffelser samt kontraktsoppfølging av kravene

- Offentlige anskaffelser -
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2.2

Data

I dette kapitlet presenteres data om overnevnte kriterier.
De som er intervjuet, sier at mange anskaffelser innenfor driftsbudsjettet skjer i rammeavtaler
gjennom Værnesregionen. Anskaffelser innenfor tekniske tjenesters investeringsbudsjett skjer
lokalt. Enkelte tjenester utover dette anskaffes lokalt, slik som eksempelvis banktjenester.
Værnesregionen-Innkjøp har innkjøpssamarbeid med flere kommuner, også kommuner
utenfor samarbeidet deltar i noen rammeavtaler.
Oppfølging av vedtatte anskaffelsesstrategi
Kommunestyret vedtok8 Værnesregionen sin anskaffelsesstrategi i september 2014. I
kommunestyrets vedtak punkt 3, ble det bedt om at det legges frem en sak for kommunestyret
som gir grunnlag for å vurdere om «strategiene for anskaffelser og etisk reglement» har
formuleringer som er presise nok. I anskaffelsesstrategien vedlagt saken vises det til at den
skal gjennomgås i Værnesregionen. De som er intervjuet fra kommunen viser til at
anskaffelsesstrategien er diskutert med jevne mellomrom i kommunen. Det sier videre at det
ikke har vært gjennomført en systematisk evaluering i en egen sak til kommunestyret. De som
er intervjuet fra virksomhetene sier at de er kjent med kommunens anskaffelsesstrategi. Det
har vært gjennomført opplæringstiltak som gjelder anskaffelsesstrategien, som følges i det
daglige arbeidet.
Innkjøpskoordinator fra Værnesregionen sier at anskaffelsesstrategien ble vedtatt av
Værnesregionen i 2013, og deltagende kommuner i 2014. Denne ble av deltagende kommuner
i Værnesregionen videreført frem til valget i 2019, ifølge innkjøpskoordinator. Videre er
arbeidet med å revidere anskaffelsesstrategien startet. Det foreligger ikke jevnlige evalueringer
av denne tidligere. Det utarbeides årlig detaljert tiltaksplan og handlingsplan som orienteres til
rådmannsutvalget. De velger hvilke oppgaver som skal prioriteres påfølgende år. Disse er
basert på føringene i anskaffelsesstrategien, samt egne behov for anskaffelser i deltakende
kommuner. Videre utarbeides det årlige budsjetter og årsrapporter for VærnesregionenInnkjøp sin virksomhet. Disse behandles i styrende organer i Værnesregionen og i
deltakerkommunene.
Oppfølging av etisk reglement
Da kommunestyret vedtok å slutte seg til Værnesregionen sin anskaffelsesstrategi i september
2014 forelå det også etiske retningslinjer for anskaffelser i Værnesregionen. Etiske

8 i sak 47/2014
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retningslinjer gir føringer for ansattes etiske adferd ved anskaffelser. De vi har intervjuet viser
til at etiske retningslinjer ved anskaffelser revideres nå, og at disse har ikke vært gjennomgått
systematisk siden 2014. Videre sier de at etiske refleksjoner ligger til grunn for det ansatte
utfører av arbeid. Dette i tillegg til kommunens vedtatte verdigrunnlag. Revisor har ikke
informasjon om at etiske diskusjoner knyttet til anskaffelser er faste tema i virksomhetenes
interne møter, men det bekreftes at det diskuteres uformelt. Videre sies det at kommunen er
liten og oversiktlig. Dette medfører at ansatte opplever å være kjent med etiske dilemma som
kan oppstå ved kommunens anskaffelser.
Tilstrekkelig kompetanse for gjennomføring av anskaffelser
De som er intervjuet fra kommunen viser til at de som har roller og ansvar for anskaffelser har
gjennomført opplæringstiltak knyttet til dette. Kommunen har en fullmaktsstruktur som viser
hvilke ansatte som har innkjøpsansvar i kommunens tjenesteområder. Det har vært
gjennomført kurs som følge av endringer i anskaffelsesregelverket fra 2017. Dette bekreftes
fra virksomhetsleder i tekniske tjenester. De sier videre at ansatte har god erfaring i
gjennomføring av anskaffelser i investeringsprosjekt. Det har ikke vært klager på gjennomførte
anskaffelser i kommunen. Det har i liten grad vært bedt om innsyn i kommunens anskaffelser
fra de som leverer inn tilbud. Dette er indikatorer som viser at regelverket følges for
kommunens anskaffelser.
Koordinator fra Værnesregionen-Innkjøp sier at de opplever at kompetansen på regelverket
om anskaffelser har økt i Selbu kommune, og at de følger opp inngåtte avtaler i
Værnesregionen-innkjøp. Hvem som er bestillere og anvisere i Selbu kommune er klarlagt og
god kjent, slik at systemet fungerer for inngåtte rammeavtaler som driftes av VærnesregionenInnkjøp. Det er klarlagt hvem som sitter med innkjøpsansvaret i kommunen. Det er laget
opplæringsvideoer som viser hvordan ansatte skal bruke e-handelssystemet for egenlæring.
Erfaringer viser at man i tillegg må ha opplæring én til én, da dette gir best opplæring for den
enkelte. Videre at noen av deltakerkommunene sier at Værnesregionen-Innkjøp skulle gjort
mer knyttet til kommunens anskaffelser. På grunn av manglende kapasitet i VærnesregionenInnkjøp kan ikke organisasjonen bistå i alle saker hos deltagerkommunene. Det er i dag fem
ansatte i Værnesregionen–Innkjøp.
Rutiner og systemer for anskaffelser i organisasjonen
Virksomhetsledere innen teknisk virksomhet leder de prosjektledere som gjennomfører
anskaffelser for tekniske tjenester, både innen investering og drift. Dette knyttes til
gjennomføring av egne anskaffelser. De opplever at ansvaret for anskaffelser for området er
klarlagt og at etablerte system fungerer hensiktsmessig. Systemene er videre kjent blant de
ansatte. Ansatte benytter rammeavtaler fra Værnesregionen-innkjøp til driftskjøp.
- Offentlige anskaffelser -
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Værnesregionen-Innkjøp utarbeider rammeavtaler for driftskjøp hos eierkommunene.
Innkjøpsavtalene er lagt ut på kommunens intranettside – Innsida. Dette gir ansatte
informasjon om alle inngåtte rammeavtaler. Det er en del arbeid med å vedlikeholde
rammeavtalene. Rammeavtalene må legges inn manuelt i den enkelte deltakerkommunes
intranettside, av ansatte i Værnesregionen-innkjøp.
Værnesregionen-Innkjøp følger opp lojaliteten til inngåtte rammeavtaler ved at det tas ut
rapporter som viser kommunens lojalitet til avtalene. Det er en betydelig jobb å følge opp hver
faktura knyttet til lojalitet. Rapportene knyttet til lojalitet, sendes til kommunene, men inntrykket
er at disse blir brukt i mindre grad av kommunene. Rapportene viser at for visse varegrupper
er lojaliteten økende i kommunene, men at det fremdeles er et forbedringspunkt på enkelte
områder. Lojaliteten varierer ca. fra 60 til 90 prosent for de ulike avtaler. De fra kommunen sier
at Værnesregionen følger opp lojaliteten til avtalene. Det kommer jevnlige rapporter fra
Værnesregionen til kommunene. Noen ganger er det litt uklarheter i hva som inngår i
rapportene og det er vanskelig å følge opp lojaliteten i kommunen.
Ansatte fra kommunen sier at Værnesregionen-Innkjøp har gitt oversikt over inngåtte
rammeavtaler og har lagt disse til Innsida. Det er i dag inngått flere innkjøpsavtaler i
Værnesregionen-Innkjøp enn hva som var tilfelle tidligere, da kommunen gjennomførte disse
selv. Dette sikrer, ifølge de som er intervjuet, i større grad at regelverkets krav til anskaffelser
følges ved driftskjøp i kommunen.
Kommunens ledere og nøkkelpersoner melder behov for aktuelle nye vare- og
tjenesteområder for anskaffelser. Disse legges frem for Rådmannsutvalget i Værnesregionen.
De prioriterer ut fra behov hos deltakende kommuner. Værnesregionen-Innkjøp følger disse
prioriteringene ved inngåelse av nye rammeavtaler.
Virksomhetslederne viser til at avtalelojaliteten er til diskusjon og oppfølging. De viser imidlertid
til at det er noen innkjøp kommunen tjener på, andre innkjøp blir dyrere. For noen områder
kunne man ha tenkt seg mer spesifikke avtaler ut fra kommunens egne behov. Her må
imidlertid Værnesregionen-Innkjøp ivareta alle deltakerkommunenes interesser. Det har videre
vært noen tilfeller av at leverandører ikke har kapasitet til å levere varer i henhold til inngått
rammeavtale. Dette må også følges opp, både av ansatte i kommunen og VærnesregionenInnkjøp.
Kommunen benytter Visma TendSign som elektronisk innkjøpssystem. Dette er et verktøy for
konkurransegjennomføring (KGV) og sikrer prosesser knyttet til anskaffelser følges. Videre
gjør systemet det enkelt å lage elektroniske forespørsler, la leverandøren stille spørsmål eller
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sende tilbud digitalt i en gitt struktur. Dokumentasjonen er tilgjengelig i systemet for alle som
viser interesse for anskaffelsen.
De som er intervjuet sier at kommunen ikke kan velge lokale leverandører bare fordi de er
«lokale», ut fra anskaffelsesregelverket. Kommunen kan imidlertid bidra til opplæring og
utvikling av de lokale næringsaktørene. Dette for å gjøre de konkurransedyktige og sikre
deltakelse i kommunens anbudsprosesser. Kommunen må informere lokale leverandører om
hvilke krav de må oppfylle, eksempelvis de må ha god administrativ kapasitet og kompetanse.
Dette for å sikre at det formelle er i orden når de leverer tilbud. Kommunen og
Værnesregionen-Innkjøp har startet med å informere lokale entreprenører om fremtidige
anskaffelser, dette for å legge bedre til rette for at disse kan delta på kommunens anskaffelser.
Å få brukertilgangene til å fungere likt i alle fagsystem i deltakerkommunene er fremdeles en
utfordring knyttet til brukeradministrasjon i Værnesregionen-Innkjøp. Her vil det være behov
for andre systemer som har bedre integrasjon med hverandre. Kommunene mangler videre et
helhetlig digitalt innkjøpssystem. Dette for å systematisk dokumentere innkjøpene, fra de
bestilles, attesterer og anvises, lageroversikt og dokumentasjon på at disse brukes.
Oppfølging av arbeidslivskriminalitet, miljø og klima
Miljø og klima
De som er intervjuet, sier at kravene til miljø og klima ligger i maler som ligger til grunn for
anskaffelser både i kommunen og Værnesregionen-Innkjøp. Det er videre vist til at miljø og
klima er mer på dagsorden i nye anskaffelser. Det er likevel utfordringer knyttet eksempelvis
etablering av ladepunkter for elbil og mange ulike leverandører som transporterer varer til
kommunen. Kommunen har vedtatt en klima- og energiplan som følges ved byggeprosjekter
knyttet til valg av byggematerialer, oppvarming og alternative energikilder. Virksomhetsledere
fra teknisk sier at når skisseprosjekt og detaljprosjekt utarbeides, ligger kommunens klima- og
energiplan9 til grunn for ulike løsninger. Videre beregnes kost-nytte analyser ved valg av
løsninger. I eksempelvis det nye sykehjemmet ble det laget en energirapport som viser valgte
løsninger. En doktorgradsstudents fra NTNU har på eget grunnlag sett på planlegging av
ungdomsskolen. Dette for å se nærmere på vurderinger knyttet til miljø og klima som ser på
totale utslipp, materialvalg, etc. Kommunen har også et samarbeid med Selbu videregående
skole knyttet til felles bruk av flisfyringsanlegg, noe som er et tiltak gjennom kommunens
klimaplan.

9

Vedtatt juni 2009.
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Koordinator fra Værnesregionen-innkjøp sier at miljøkrav stilles der dette er hensiktsmessig,
men utfordringen ligger i å følge opp disse når kontrakten er inngått. Det krever
verktøy/kompetanse for å håndtere oppfølging, som ikke er på plass i dag. I dag er det krav til
dokumentasjon for ivaretakelse av miljø og klima knyttet til den enkelte vare. Dette kontrolleres
ved anskaffelsestidspunktet. Det er også et kostnadsspørsmål til kommunen, da varer som
ivaretar miljø og klima krav ofte er dyrere.
Arbeidslivskriminalitet
Arbeidstilsynet har meldt tilsyn til Værnesregionen-Innkjøp for rammeavtaler om vikar- og
håndverkertjenester. De har bedt om innsyn i hvilken dokumentasjon leverandørene har
fremskaffet ved anskaffelsen.
Deltakende kommuner i Værnesregionen må selv kontrollere og følge opp de som jobber i den
enkelte kommune. Kontraktsoppfølging er generelt en utfordring som utfordrer den enkelte
kommune og Værnesregionen-Innkjøp. Samtlige kommuner i Værnesregionen har vedtatt
SMSØ’s10 strategiske grep mot svart økonomi, noe som også er krevende å følge opp. Dette
omhandler både systematisk tilnærming og tilstrekkelig kapasitet for kommunen og
Værnesregionen-innkjøp til å håndtere oppfølgingen av arbeidslivskriminalitet, ifølge de som
er intervjuet.
System for å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger i anskaffelser samt
kontraktsoppfølging av kravene
De som er intervjuet, sier at kravene ligger i maler som ligger til grunn for anskaffelser i
kommunen. Virksomhetsleder på teknisk sier at det stilles krav knyttet til lønns- og
arbeidsvilkår og lærlinger i konkurransegrunnlaget og kontrakt med valgt leverandør.
Kommunen har ikke fulgt opp leverandører godt nok på slike forhold i kontraktsperioden. Flere
som er intervjuet sier at det er en utfordring å ha ressurser til dette, både for anskaffelser i
investering og drift.
Kommunen har sikret seg en mulighet til uanmeldte tilsyn i kontrakten med leverandører. I det
nye helsetunet er det innleid en uavhengig ansvarlig som følger opp HMS i byggetiden, som
også følger opp lønns- og arbeidsvilkår og utfører en tredjepartskontroll på oppdrag fra
kommunen.

10

Samarbeid mot svart økonomi - http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/
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2.3

Vurdering

I hvilken grad har Selbu kommune kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i
anskaffelser? Her vurderer vi følgende kriterier:
•

Følge opp anskaffelsesstrategi og etisk reglement i kommunen

•

Sikre tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre anskaffelser

•

Sikre at rutiner og systemer for anskaffelser fungerer hensiktsmessig og er kjent av
ansatte

•

Sikre krav og oppfølging av arbeidslivskriminalitet, miljø, klima
o

Etablere system for å stille krav om av lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger i
anskaffelser samt kontraktsoppfølging av kravene

Selbu kommune inngår i Værnesregionen-Innkjøp. Dette gir i stor grad føringer for strategier
og rutiner for oppfølging av anskaffelsesregelverket knyttet til daglig driftskjøp.
Anskaffelsesstrategi og etisk reglement
Det er vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende etisk reglement, som følges opp i det
daglige arbeidet. Disse ble vedtatt i 2014 i Selbu kommune. Det har ikke vært systematiske
evalueringer av disse etter dette. Det er etter revisors vurdering behov for en ny gjennomgang
av anskaffelsesstrategien og etisk reglement. Dette for å sikre at målsettinger med strategiske
føringer og tilhørende tiltak samt etisk reglement er tilpasset dagens anskaffelsesbehov i Selbu
kommune.
Kompetanse for å gjennomføre anskaffelser i kommunen
Kommunen har oversikt over hvilke ansatte som har ansvar for anskaffelser. Det er etablert
opplæringstiltak i kommunen og Værnesregionen-Innkjøp. Dette legger til rette for at ansatte
har riktig kompetanse til å gjennomføre anskaffelser i kommunen.
Rutiner og systemer for anskaffelser er hensiktsmessige og kjent i organisasjonen
Ansatte innen teknisk virksomhet har et eget system for gjennomføring og kvalitetssikring av
anskaffelser, dette legger til rette for at regelverket følges. Kommunen har videre anskaffet et
elektronisk verktøy for egne anskaffelser, som ansatte innen teknisk virksomhet bruker i
samsvar med krav.
For kommunens øvrige driftsanskaffelser benyttes i hovedsak Værnesregionen-Innkjøp sine
rammeavtaler ved anskaffelser. Disse er gjort tilgjengelige på kommunens intranettside
«Innsida» og gir ansatte informasjon om hvordan disse anskaffelsene gjennomføres. Ansattes
lojalitet følges opp av Værnesregionen-Innkjøp gjennom årlige rapporter. Rapportene viser at
lojaliteten til rammeavtalene har økt for kommunens anskaffelser siden 2014. Det er imidlertid
- Offentlige anskaffelser -
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et behov for å se om rapportene for oppfølging av lojaliteten kan gi bedre informasjon. Dette
for bedre oppfølgingen av virksomhetenes lojalitet til inngåtte rammeavtaler. Videre er det
viktig å avklare hvem som har ansvaret for oppfølging av avtalelojaliteten i kommunen.
Revisor har merket seg at det fremdeles er behov for bedre og mer brukervennlige systemer
knyttet til det å administrere og følge opp kommunens rammeavtaler i VærnesregionenInnkjøp. I tillegg etablere digitale innkjøpssystemer for bedre oversikt over kommunens
anskaffelser.
Sikre krav og oppfølging av arbeidslivskriminalitet, miljø og klima, lønns- og arbeidsvilkår samt
læringer.
Kommunen har gjennom vedtatte klima- og energiplan samt systematiske krav sikret at miljø
og klima krav ivaretas. Krav til miljø og klima vektlegges videre i anskaffelser knyttet til
eksempelvis det nye sykehjemmet og ungdomsskolen. Det samme gjelder for anskaffelser i
Værnesregionen-Innkjøp knyttet til daglig driftskjøp.
Det er vedtatt føringer for arbeidslivskriminalitet. Det pekes likevel på utfordringer med å følge
opp at leverandører leverer i samsvar med avtalene. Det savnes et system med kapasitet til å
følge opp slike forhold i kommunen og i Værnesregionen-Innkjøp.
Det foreligger system for å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår samt lærlinger i kommunens
anskaffelser. Kommunen mangler imidlertid en systematisk tilnærming for kontraktsoppfølging
av disse forholdene i kommunens anskaffelser.
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INNKJØPSPRAKSIS

3

Kontrollutvalget har vært opptatt av kommunens innkjøpspraksis, og om denne er i samsvar
med lovverket. Dette besvares i delproblemstilling to i undersøkelsen: I hvilken grad følges
regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av konkurranse?
Vi har sett nærmere på et utvalg anskaffelser fra kommunen i denne undersøkelsen og vurdert
disse ut fra gitte kriterier basert på anskaffelsens størrelse.

3.1

Revisjonskriterier

I dette kapitlet ligger bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser (Nærings- og
fiskeridepartementet, 2016 ) og tilhørende forskrift for offentlige anskaffelser (Nærings- og
fiskeridepartementet, 2016a) til grunn for dokumentasjon og vurderinger.
Vi har benyttet følgende revisjonskriterier:
-

Anskaffelser innenfor de ulike terskelverdiene skal gjennomføres i henhold til
regelverket

-

Kunngjøring, anskaffelsesprotokoll, kontrakt, og attest for skatt og mva. er
dokumentert ved anskaffelsestidspunktet

-

At det er stilt krav om lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, antall
underleverandører og universell utforming samt at dette følges opp i
kontraktsperioden.

Lovverket som administrasjonssjefen har ansvar for at blir fulgt er i dette tilfellet er Lov om
offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift om anskaffelser. I disse lovene finner vi
bestemmelser som gjelder anskaffelser over visse terskelverdier. I gjeldende lov og forskrift
gjelder det at:
De grunnleggende prinsippene i offentlige anskaffelser er beskrevet i § 4 i loven: konkurranse,
likebehandling,

forutberegnelighet,

etterprøvbarhet

og

forholdsmessighet.

I

denne

undersøkelsen har vi hatt søkelys på at anskaffelsene er gjennomført i samsvar med kravene
til konkurranse og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen.
Regelverket om offentlige anskaffelser ble endret i 2016, med ikrafttredelse fra og med
1.1.2017. Terskelverdiene er endret som følge av det. I dette prosjektet er det reglene om
konkurranse og kunngjøring som vil bli belyst, samt at dette er dokumentert i samsvar med
krav til dette.
Vi nevner her spesielt kravene knyttet til å dokumentere konkurranse for anskaffelser over kr
100 000. Det er ikke krav til kunngjøring, men man kan gjøre en frivillig kunngjøring av
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konkurranse. Det er et generelt krav at vurderinger og dokumentasjon av betydning for
gjennomføringen av konkurransen skal foreligge skriftlig for alle anskaffelser med en verdi som
er lik eller overstiger 100.000 kroner ekskl. mva., jf. § 7-1. Oppdragsgiveren skal dokumentere
vesentlige forhold i anskaffelsesprosessen. Dette inkluderer både viktige beslutninger og
vurderinger. Dette kan for eksempel være vurderinger og beslutninger om forhandlinger,
utvelgelse av leverandører, tildeling av kontrakt og avlysning av konkurransen. Vesentlige
forhold vil også være opplysninger om navnene på leverandørene som har inngitt tilbud og
navnet på valgte leverandør.
For anskaffelser over kr 500 000 er det i tillegg krav til skatte- og merverdiavgiftattest. Det
følger av forskriften § 7-2 at oppdragsgiveren skal kreve at den valgte leverandøren leverer
skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt for de anskaffelser som overstiger
500.000 NOK ekskl. mva. I dette ligger det at kun leverandøren som vinner konkurransen må
levere skatteattest, og at det ikke er nødvendig å innhente skatteattest fra de øvrige deltagerne
i konkurransen.
Videre stiller FOA et krav i § 5.4, punkt 1 og 2 et krav til at kommunen dokumenterer hvilken
verdi anskaffelsen forventes å ha ved anskaffelsestidspunktet. Beregningen skal være
forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen av konkurransen. For anskaffelser som ikke krever
kunngjøring, skal beregningen være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren innleder
anskaffelsesprosessen. Verdivurderingen er viktig for at kommunen skal vite hvilken
terskelverdi anskaffelsen er forventet å ha, og hvilke regler man skal forholde seg til ved
anskaffelsen.
Når det gjelder anskaffelser over kr 1,3 mill. er det krav til føring av anskaffelsesprotokoll jf. §
10-5 i forskriften del II og § 25-5 i forskriften del III. Det er også opplistet krav til innholdet i
denne. Kravet til relevans vil si at oppdragsgiveren kun må gi opplysninger om det som faktisk
har skjedd i den konkrete konkurransen. Dette er for eksempel terskelverdi, hvem har gitt
tilbud, hvem er valgt, hvem er avvist og på hvilket grunnlag, begrunnet valg av leverandør. Det
er videre krav til kunngjøring av disse anskaffelsene. Hovedregelen er at anskaffelser som har
en anslått verdi over den nasjonale terskelverdien skal kunngjøres på Doffin jf. § 8-17. Over
EØS terskelverdien skal anskaffelsen i tillegg kunngjøres på TED basen.
I forskrift om plikt til å stille krav om lærlinger i offentlige kontrakter vises det til at for statlige
myndigheter gjelder kravet for anskaffelser som overstiger kr 1,3 mill., mens for andre
oppdragsgivere gjelder kravet for kontrakter med en verdi på kr 2 mill. jf. § 5.
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Det er også krav til oppdragsgiver skal ha rutiner for at grunnleggende menneskerettigheter,
(sosiale forhold) ved offentlige anskaffelser ivaretas11. Rutinene anbefales å inkludere en
vurdering av om det som anskaffes innebærer risiko for brudd på grunnleggende
menneskerettigheter.

3.2

Data

I dette kapitlet presenterer vi data fra etterspurt dokumentasjon i et utvalg anskaffelser.

3.2.1

Utvalgte anskaffelser mellom kr 100 000 og 1,3 mill.

Vi har innhentet følgende dokumentasjon for utvalgte anskaffelser i kommunen mellom kr 100
000 og 1,1 mill. Følgende dokumentasjon er etterspurt:

•

Beregning av terskelverdi for anskaffelsen – legger til grunn hvilket regelverk som
skal gjelde for den enkelte anskaffelse

•

Anskaffelsesprotokoll eller dokument som viser vesentlige forhold inkluderer både
viktige beslutninger og vurderinger. Vesentlige forhold vil være opplysninger om
navnene på leverandørene som har inngitt tilbud og navnet på valgte leverandør

•

Den valgte leverandørens skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt og
eventuelt underleverandører (fra kr 500 000)

1. Anskaffelse av advokatfirma Lund & Co (kr 115 605) og Gulbrandsen (kr 121 544)
I et notat fra kommunen datert 12.3.2019 er følgende beskrevet. Anskaffelser fra
advokatfirmaet Lund og Co gjelder kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med klagesaker på
eiendomsskatt på «verk og bruk». I forbindelse med alminnelig taksering av verk og bruk i
2015 ble det inngått oppdragsavtale om bistand ved klagesaker på eiendomsskatt (vedlagt).
Videre ble det inngått egen oppdragsavtale for bistand klagesaker kraftlinjer (vedlagt), dette
som følge av at Selbu kommune deltar i et fellesprosjekt i regi av LVK om klagesaker for
kraftlinjer med formål om enhetlig takseringsprinsipper i slike saker. Ansvarlig for
direkteanskaffelsen er rådmannen i samråd med eiendomsskattekontoret. Beslutningen om
anskaffelser er ikke nedfelt skriftlig. Omfanget av klagebehandlingene var ikke kjent ved
inngåelse av oppdragsavtalene. Dette er en direkteanskaffelse uten beregning av
terskelverdier og er gjort med bakgrunn i medlemskap i LVK (Landssammenslutninga av
Vasskraftkommuner). LVK organiserer kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging og
skal ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål om kraftutbygging, herunder
eiendomsskatt. Som medlem i LVK benytter kommunen tjenester fra Advokatfirmaet Lund &

11 https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/egnede-rutiner-krav-til-fremme-grunnleggende-menneskerettigheter
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Co DA som ivaretar sekretariatsfunksjonen i LVK, og gir juridiske råd til organisasjonen. Lund
& Co er et spesialistfirma innen energirett med tilhørende rettsområder, herunder
eiendomsskatt. Advokater i Lund & Co bistår på forespørsel også den enkelte
medlemskommune i konkrete saker. Erfaringsutvekslingen mellom saker for organisasjonen
og enkeltkommuner er av stor verdi - både for LVK og den berørte kommunen. Lund og Co
anses med sin brede kompetanse totalt som eneste alternative leverandør av juridisk bistand
på området «verk og bruk».
Det er ikke beregnet terskelverdier eller gjennomført konkurranse for advokattjenester fra
advokat Line Guldbrandsen, men foretatt en direkteanskaffelse. Begrunnelsen for
direkteanskaffelse var omstendighetene i saken der kommunen var kommet i en situasjon som
tilsa at det hastet veldig å få på plass kvalifisert advokatbistand, det vil si fra noen med
nødvendig kunnskap innen det aktuelle rettsområde, for å ivareta kommunens rettigheter i
forbindelse med en sak der kommunen var stevnet. Stevningen gjaldt påstand om ugyldig
vedtak der kommunen hadde gitt pålegg for forurensning og ilagt løpende tvangsmulkt for
gjennomføring av pålegget. Ansvarlig for beslutningen om direkteanskaffelse var rådmannen,
og beslutningen om anskaffelse er ikke nedfelt skriftlig. Det foreligger imidlertid
kontrakt/oppdragsbekreftelse. Den skriftlige oppdragsbekreftelsen er datert 30.4.18, men
avtale om å representere kommunen i saken ble muntlig inngått langt tidligere. Kommunen
hadde tidligere benyttet advokat Stamnæs i slike saker, og han hadde også vært inne i denne
saken noen år tidligere, men da stevningen dukket opp kunne ikke kommunen benytte advokat
Stamnæs da han siden siste kontakt hadde pensjonert seg og lagt ned sin advokatpraksis.
Med de frister som gjaldt i saken og sakens kompleksitet vurderte rådmannen at det ikke var
tid til å gjennomføre en konkurranse for å få på plass en ny prosessfullmektig med tilstrekkelig
kunnskap om det rettsforhold som saken gjaldt. Kommunens tidligere advokat ble derfor
rådspurt om hvilken advokat han ville anbefale kommunen å ta kontakt med, som hadde
nødvendig kunnskap om dette feltet, noe rådmannen så som en forutsetning for å representere
kommunen i denne saken. Advokat Stamnæs anbefalte rådmannen å ta kontakt med advokat
Line Gulbrandsen, dette ble så gjort. Formell oppdragsbekreftelse kom som nevnt ikke på
plass før 30.4.18, men som nevnt ble avtale inngått og oppdrag påstartet tidligere enn dette
tidspunkt.
Rådmannen ser at vurderingene og beslutningene som ble gjort med fordel kunne vært notert
på saken som dokumentasjon på hvordan anskaffelsen kom på plass og begrunnelse for
hvorfor direkteanskaffelse var nødvendig i dette tilfellet.
2. Anskaffelse av brøyting og strøing (Bjørn Hammer)
•

Kunngjøring Doffin og annonsert lokalt
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•

Terskelverdier basert på erfaringstall

•

Kontrakt underskrevet av begge parter samt timepris og regulering av denne.

•

Mangler anskaffelsesprotokoll

3. Anskaffelser vei og anlegg (Kyllo Maskin AS)
•

Kunngjøring

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Attester for skatt og mva.

•

Rammeavtale underskrevet av begge parter. Gyldig til 30.6.2021.
4. Anskaffelser Bygg og anlegg (Brødrene Dahl AS)

Virksomhetsleder plan, areal og teknikk sier i e-post at det ble kunngjort en utlysning
gjennom rammeavtalen for fagområdet vann og avløp i 2017 av Innkjøp Værnesregionen.
Det kom da ikke inn noen tilbud. Kommunen har kjøpt inn slikt utstyr av Brødrene Dahl siden.
5. Anskaffelser elektrotjenester (K. Eidem)
•

Kunngjøring

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Attester for skatt og mva.

•

Rammeavtale underskrevet av begge parter. Gyldig til 14.7.2021.

6. Anskaffelser Ark bokhandel AS
Dette omfatter kjøp av bøker til Selbu folkebibliotek, samt en liten sum for Bell skolebibliotek.
(ca. 25000,-). Biblioteket har forholdt seg til en bokavtale mellom Forleggerforeningen og
Bokhandlerforeningen. Avtalens viktigste element er fast utsalgspris på nye bøker. Den har
også bestemmelser om skaffe- og leveringsplikt, utjevning av frakt- og leveringsbetingelser.
Bokavtalen er mulig fordi det blir gjort unntak fra gjeldende konkurranselov gjennom forskrift.
Unntaket fra konkurranselovgivningen er begrunnet kulturpolitisk, og henger sammen med
bransjens samfunnsoppdrag12.
7. Anskaffelser (BS Undervisning)
•

Kunngjøring

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Attester for skatt og mva.

12 https://forleggerforeningen.no/vi-mener/rammebetingelser/bokavtalen/
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•

Rammeavtale underskrevet av begge parter. Gyldig til 31.7.2020.
8. Anskaffelser (Accurate Care AS – bedriftshelsetjeneste helse)

•

Tilbudsinnbydelse til tre leverandører

•

Anskaffelsesprotokoll – avtale med alle tre leverandører

•

Attester for bemanningstjenester innen helse og omsorg samt skatt og mva.

•

Rammeavtale underskrevet av begge parter. Gyldig til 25.2.2020.

9. Anskaffelser medikamenter (Apotek 1)
•

Kunngjøring

•

Anskaffelsesprotokoll (totalt 64 kommuner deltar i anskaffelsen)

•

Signert avtale av begge parter for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015 med opsjon på 1 + 1
år. Avtalen utgår 31.12.2017.

•

Anskaffelsene revisor undersøker er fra 2018.

•

Opprinnelig skulle ny avtale tre i kraft fra 1.1.2018. Etter en omfattende anbudskonkurranse
med

klager

og

klage

til

KOFA

ble

opprinnelig

tildeling

trukket

tilbake

og

anbudskonkurransen avlyst. Dette grunnes i at prisene ikke lot seg evaluere på en god
måte. KOFA sa at konkurransen måtte lyses ut på ny. Avtalen med Apotek 1 ble forlenget
til 31.12.2018 i påvente av ny anbudskonkurranse. Dette var nødvendig for å sikre levering
av medisin og pakking av multidose.
•

Akseptbrev fra Apotek 1 på forlengelse av avtalen til 31.12.2018.

•

Fra 1.1.2019 er det inngått ny avtale med Norsk Medisinaldepot AS.

10. Anskaffelser bilavtale (Autoplan)
•

Kunngjøring

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Tildelingsbrev

•

Rammeavtale underskrevet av begge parter. Gyldig til 31.5.2020.

11. Anskaffelse forprosjekt ny ungdomsskole (Arkitekttjenester)
•

Beregning av terskelverdi – kr 1 mill.

•

Anskaffelsesprotokoll, tre leverandører invitert, to leverte tilbud.

•

Kontrakt undertegnet på totalt kr 1 mill. for arkitekt og underrådgivere

•

Attest for skatt og mva.
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•

Ved undersøkelsestidspunktet er det antatt en utgift på 3,575 mill. for denne anskaffelsen.
Tillegg ut fra inngått kontrakt omfatter følgende forhold, jf. e-post fra virksomhetsleder bygg
og eiendom:
o

Mulighetsstudie knyttet til flerbrukshall kr 400 000

o

Bestilte endringer og prosjektledelse skisseprosjekt kr 300 000

o

Brukermedvirkning kr 300 000

o

Grunnundersøkelser kr 300 000

o

Søknader og anbudsutarbeidelse kr 405 000

o

Endringer knyttet til forprosjekt kr 870 000

I rådmannens høringssvar til rapporten vises det til følgende:
Kontraktsomfanget har økt her fordi det underveis i prosessen oppstod behov for
tilleggsarbeider og endringer til inngått avtale. De endringer og tilleggsarbeider som er
gjennomført her er definert av og gjennomført i henhold til anskaffelsesforskriftens §5-2 punkt
c og d. Disse bestemmelsene oppstiller unntak for del II i anskaffelsesforskriften, og gir
grunnlag for endringsbestilling eller tilleggsbestilling hos samme leverandør uten forutgående
anbudskonkurranse der det inntrer uforutsette omstendigheter og der slik bestilling er
nødvendig av tidsmessige hensyn eller nødvendig for å få fullført oppdraget. Rådmannen
mener således at årsaken til det økte kontraktsomfanget ikke skyldes en feilberegning av
terskelverdi, men at dette har oppstått som følge av uforutsette omstendigheter underveis i
prosessen. Etter oppstart av oppdraget har det skjedd en rekke endringer underveis i
prosessen og som skyldes omstendigheter som ikke var ventet på bestillingstidspunktet. Det
dreier seg bl.a. om uventede endringer i forhold til romprogram og ønske om
tilleggsutredninger etter brukermedvirkning/innspill og vedtak i kommunestyret. Rådmannen
mener beregningen av avtalens verdi således har vært forsvarlig på det tidspunkt avtale ble
inngått og endringene har skjedd som følge av omstendigheter som en ikke hadde oversikt
over på bestillingstidspunktet. Dette ble også vurdert underveis i prosessen som da ble
gjennomført ut fra vurderingen i henhold til anskaffelsesforskriftens §5-2 punkt c og d.
12. Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste (Coperiosenteret AS) - Tjenestekontrakt
•

Anskaffelsesprotokoll for bedriftshelsetjeneste i Værnesregionen

•

Konkurransegrunnlag

•

Kunngjøring i Doffin 2014

•

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier

•

Kontrakt Selbu underskrevet og utløper 31.12.2020
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3.2.2

Utvalgte anskaffelser over 1,3 mill.

Vi har innhentet følgende dokumentasjon for utvalgte anskaffelser innen eiendom over kr 1,1
mill.
Følgende dokumenter er etterspurt:
•

Beregning av terskelverdi for anskaffelsen – legger til grunn hvilket regelverk som skal
gjelde for den enkelte anskaffelse – skal dokumenteres før anskaffelsen gjennomføres.

•

Kunngjøring (Doffin og Ted)

•

Stilte krav til lønns- og arbeidsvilkår samt lærlinger i konkurransegrunnlaget i bygge og
anleggskontrakter

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Skatte- og mva.attest valgt leverandør

•

Kontrakt

•

Kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår samt lærlingekravet i bygge og
anleggskontrakter.

1. Anskaffelser Renseanlegg Innbygda (prosjektnummer 7003)
Mottatt dokumentasjon:
•

Kunngjøring Doffin

•

Beregning av terskelverdi i økonomiplan 2012-2015, side 40.

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Krav til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger og antall underentreprenører i
konkurransegrunnlaget.

•

Egenerklæring fra leverandør knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt jf. ILOkonvensjon.

•

Attest for skatt og mva.

•

Kontrakt med en kontraktsum på kr 23.2 mill. inkl. mva. underskrevet.

•

Det mangler dokumentasjon på systematisk oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, og
lærlingekravet. Det er ikke dokumentert eller gjennomført kontraktsoppfølging vedr.
lønns-/og arbeidsvilkår og lærlingekrav i byggetiden.

2. Anskaffelser Nytt sykehjem (prosjektnummer 7419)
•

Kunngjøring Doffin/Ted

•

Beregning av terskelverdi av ekstern arkitekt.

•

Åpningsprotokoll med tilbud fra åtte leverandører
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•

Tildelingsbrev

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Krav til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger og antall underentreprenører i
konkurransegrunnlaget.

•

Egenerklæring fra leverandør knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt jf. ILOkonvensjon.

•

Attest for skatt og mva.

•

Kontrakt med en kontraktsum på kr 126,1 mill. inkl. mva. underskrevet.

•

Det mangler dokumentasjon på systematisk oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, og
lærlingekravet. Dette er planlagt fulgt opp periodisk i samråd med HMS koordinator for
utførelse, ifølge prosjektleder.

3. Anskaffelser Boliger funksjonshemmede (prosjektnummer 7104)
•

Kunngjøring Doffin

•

Beregning av terskelverdi av ekstern arkitekt

•

Tilbudsprotokoll

•

Åpningsprotokoll med tilbud fra åtte leverandører

•

Tildelingsbrev

•

Anskaffelsesprotokoll

•

Krav til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger og antall underentreprenører i
konkurransegrunnlaget

•

Egenerklæring fra leverandør knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt jf. ILOkonvensjon

•

Attest for skatt og mva.

•

Kontrakt med en kontraktsum på kr 23,2 mill. inkl. mva. underskrevet.

•

Det mangler dokumentasjon på systematisk oppfølging lønns- og arbeidsvilkår, og
lærlingekravet. Kravene er ikke fulgt opp utover at alle som jobbet på plassen måtte ha
«Grønnkort» og alle underentreprenører var godkjent av Byggeleder.

4. Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste (Coperiosenteret AS) - Tjenestekontrakt
•

Kunngjøring i Doffin 2014

•

Anskaffelsesprotokoll for bedriftshelsetjeneste i Værnesregionen

•

Konkurransegrunnlag

•

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier

•

Kontrakt Selbu underskrevet og utløper 31.12.2020

- Offentlige anskaffelser -
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3.3

Vurdering

3.3.1

Anskaffelser mellom kr 100‘og 1,3 mill.

Vurdering
1. Anskaffelse av advokatfirma Lund & Co og Gulbrandsen
Kommunen

mangler

dokumentasjon

av

anskaffelsene

ved

anskaffelsestidspunktet.

Dokumentasjonen skal begrunne kommunens anskaffelse av juridiske tjenester og bruken av
unntaksbestemmelsene i forskriftens § 2-4 knyttet til juridiske tjenester.
2. Anskaffelse av brøyting og strøing (Bjørn Hammer)
Kommunen har i hovedsak dokumentert anskaffelsen med unntak av anskaffelsesprotokoll,
som det var krav om ved anskaffelsestidspunktet i 2014.
3. Anskaffelser vei og anlegg (Kyllo Maskin AS)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
4. Anskaffelser Bygg og anlegg (Brødrene Dahl AS)
Kommunen mangler en dokumentasjon av anskaffelsene ved anskaffelsestidspunktet som
viser deres vurderinger av manglende interesse etter kunngjøring og begrunnelse for
direktekjøp jf. regelverkets krav og unntaksbestemmelser.
5. Anskaffelser elektrotjenester (K. Eidem)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
6. Anskaffelser Ark bokhandel AS
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav. Anskaffelser av bøker fra Ark bokhandel til folkebiblioteket er utført
riktig av kommunen.
7. Anskaffelser (BS Undervisning)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.

- Offentlige anskaffelser -
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8. Anskaffelser (Accurate Care AS)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
9. Anskaffelser medikamenter (Apotek 1)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
10. Anskaffelser bilavtale (Autoplan)
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
11. Anskaffelse forprosjekt ny ungdomsskole
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.
12. Anskaffelse bedriftshelsetjeneste Coperiosenteret AS
Kommunen har fremlagt dokumentasjon som viser at anskaffelsen er gjennomført i samsvar
med regelverkets krav.

3.3.2

Anskaffelser over 1,3 mill.

1. Renseanlegg Innbygda
Konkurranse er dokumentert og beskrevet. Det er satt krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår,
bruk av lærlinger, antall underleverandører i anskaffelsen. Leverandør har gitt en
egenerklæring på at krav knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.
Kommunen mangler en systematisk oppfølging og dokumentasjon av at kravene knyttet til lønn
og arbeidsforhold, lærlinger og antall underentreprenører er i samsvar med gitte krav i
kontraktsoppfølgingen for bygge- og anleggskontrakter.
2. Anskaffelser Nytt sykehjem (prosjektnummer 7419)
Konkurranse er dokumentert og beskrevet. Det er satt krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår,
bruk av lærlinger, antall underleverandører i anskaffelsen. Leverandør har gitt en
egenerklæring på at krav knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.
Kommunen mangler dokumentasjon av at kravene knyttet til lønns- og arbeidsforhold,
lærlinger og antall underentreprenører er i samsvar med gitte krav i kontraktsoppfølgingen for
bygge- og anleggskontrakter over 1,3 mill.

- Offentlige anskaffelser -
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3. Anskaffelser Boliger funksjonshemmede (prosjektnummer 7104)
Konkurranse er dokumentert og beskrevet. Det er satt krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår,
bruk av lærlinger, antall underleverandører i anskaffelsen. Leverandør har gitt en
egenerklæring på at krav knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.
Kommunen mangler dokumentasjon av at kravene knyttet til lønn og arbeidsforhold, lærlinger
og antall underentreprenører er i samsvar med gitte krav i kontraktsoppfølgingen for byggeog anleggskontrakter over 1,3 mill.

- Offentlige anskaffelser -
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4

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Selbu kommune den 30.8.2019.
Rådmannen har i e-post den 13.9.2019 gitt en høringsuttalelse på rapporten. Høringssvaret er
vedlagt i rapportens vedlegg 1. Revisor har lagt til rådmannens merknader knyttet til
anskaffelser av forprosjekt ny ungdomsskole i høringsuttalelsen. Dette har medført endringer
i rapportens vurderinger og konklusjoner knyttet til denne anskaffelsen. Utover dette er ikke
rapporten endret.

- Offentlige anskaffelser -
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5

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

5.1

Konklusjon

Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Selbu kommune gjennomført en
forvaltningsrevisjon av rutiner og prosedyrer for å ivareta lov og forskrift om offentlige
anskaffelser, og om kommunens praksis ved innkjøp er i tråd med regelverket. Følgende
problemstilling er belyst:
Følger Selbu kommune regelverket for offentlige anskaffelser?
Hovedproblemstillingen belyses med to delproblemstillinger:
Delproblemstilling 1: I hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket
følges i anskaffelser?
Selbu kommune deltar i Værnesregionen-Innkjøp, dette gir føringer og system for oppfølging
av kommunens anskaffelser til daglig drift. Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er
etablert ett system som legger grunnlag for betryggende kontroll av anskaffelser i kommunen.
Det er likevel utfordringer knyttet til kommunens anskaffelser. Det er behov for en systematisk
evaluering av kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi og etiske reglement. Det er behov for
å se nærmere på kommunens system for oppfølging av lojalitet til inngåtte rammeavtaler.
Kommunen mangler en systematisk tilnærming til kontraktsoppfølging av krav knyttet til lønnsog arbeidsvilkår samt læringer i kommunens egne anskaffelser.
Delproblemstilling 2: I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av
konkurranse?
Kontrollutvalget har vært opptatt av om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med krav til
dokumentasjon i anskaffelsesregelverket. Revisor vurdert 12 anskaffelser mellom kr 100 000
og kr 1,3 mill. og fire anskaffelser over 1,3 mill. i kommunen som ble gjennomført i 2018.
Revisors konklusjon for de minste anskaffelsene er at ni av 12 anskaffelser er gjennomført i
samsvar med krav til dokumentasjonsplikten i regelverket. For to av anskaffelsene mangler
det

dokumentasjon

av

anskaffelsen

ved

anskaffelsestidspunktet,

en

mangler

anskaffelsesprotokoll.
De fire anskaffelsene over 1,3 mill. er vurdert til å være i samsvar med dokumentasjonsplikten
i anskaffelsesregelverket. Videre er krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger,
underentreprenører og miljø og klima ivaretatt i kontraktbestemmelser. Dette er i samsvar med
krav i anskaffelsesregelverket. Her mangler det imidlertid en systematisk oppfølging av at
kravene i kontrakten. I dette ligger oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger og antall
underentreprenører.
- Offentlige anskaffelser -
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5.2

Anbefalinger

Revisor anbefaler Selbu kommune å:
•

Evaluere vedtatte anskaffelsesstrategi og etisk reglement

•

Etablere en systematisk kontraktoppfølging av kontraktbestemmelser knyttet til lønnsog arbeidsvilkår, lærlinger, antall underentreprenører og sosiale forhold i byggeprosjekt

- Offentlige anskaffelser -
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VEDLEGG 1 – HØRINGSSVAR
Høringssvar er mottatt i E-post fra rådmannen den 13.9.19, den viser følgende:
Rådmannen har gjennomgått rapporten. Totalinntrykket er at den viser at vi har kontroll på
selve anskaffelsen, men vi må se nærmere på våre interne kontroll- og oppfølgingsrutiner.
Rådmannen tar til etterretning de anbefalinger som rapporten konkluderer med, og har i
utgangspunktet ikke ytterligere kommentarer.
Uten at det endrer noe på tilbakemeldingen over, vil rådmannen likevel kommentere
rapportens punkt 3.3.1, anskaffelse nr 11 - «anskaffelse av forprosjekt ny ungdomsskole».
Rådmannen deler ikke revisors vurdering om at beregning av terskelverdi i dette tilfellet ikke
har vært forsvarlig og at anskaffelsen således ikke er gjennomført i samsvar med regelverkets
krav knyttet til beregning av terskelverdi. Kontraktsomfanget har økt her fordi det underveis i
prosessen oppstod behov for tilleggsarbeider og endringer til inngått avtale. De endringer og
tilleggsarbeider

som

er

gjennomført

her

er

definert

av

og

gjennomført

iht

anskaffelsesforskriftens §5-2 punkt c og d. Disse bestemmelsene oppstiller unntak for del II i
anskaffelsesforskriften, og gir grunnlag for endringsbestilling eller tilleggsbestilling hos samme
leverandør uten forutgående anbudskonkurranse der det inntrer uforutsette omstendigheter
og der slik bestilling er nødvendig av tidsmessige hensyn eller nødvendig for å få fullført
oppdraget. Rådmannen mener således at årsaken til det økte kontraktsomfanget ikke skyldes
en feilberegning av terskelverdi, men at dette har oppstått som følge av uforutsette
omstendigheter underveis i prosessen. Etter oppstart av oppdraget har det skjedd en rekke
endringer underveis i prosessen og som skyldes omstendigheter som ikke var ventet på
bestillingstidspunktet. Det dreier seg bl.a. om uventede endringer ift romprogram og ønske om
tilleggsutredninger etter brukermedvirkning/innspill og vedtak i kommunestyret. Rådmannen
mener beregningen av avtalens verdi således har vært forsvarlig på det tidspunkt avtale ble
inngått og endringene har skjedd som følge av omstendigheter som en ikke hadde oversikt
over på bestillingstidspunktet. Dette ble også vurdert underveis i prosessen som da ble
gjennomført ut fra vurderingen iht anskaffelsesforskriftens §5-2 punkt c og d.
Med vennlig hilsen

Stig Roald Amundsen
Rådmann
Selbu kommune
7580 Selbu
Epost: stig.roald.amundsen@selbu.kommune.no

- Offentlige anskaffelser -
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Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?
Kommunal Rapport 09.09.2019

Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget
er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte
vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at
sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter
inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.
Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og
kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å
overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som
tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i
fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja
likevel.
Går lovverket så langt at man kan og må tvinge en folkevalgt til å ta et slikt verv?
SVAR: Kommuneloven 1992 § 14 nr. 1 fastsetter at den som er valgbar i kommunen,
har plikt til å ta imot valg bl.a. til «kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i
medhold av andre lover. I kommuneloven 2018 har vi nå fått en bestemmelse i § 7–2 tredje
avsnitt, bokstav, om at plikt til å ta imot valg bare inntrer hvis «han eller hun skriftlig har
samtykket til å stille til valg».
Denne regelen gjelder imidlertid ikke ved valg til fellesnemnd, formannskap eller
arbeidsutvalg. For formannskap og fellesnemnd krever loven (kommuneloven 2018 § 5–
6 andre avsnitt og inndelingslova § 26 første avsnitt, fjerde setning) at den som velges må
være medlem av kommunestyret, og arbeidsutvalg skal per definisjon bestå av medlemmer
av vedkommende folkevalgte organ. Her må loven forstås slik at når du har tatt imot valg til
kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget er en del av, har du også
samtykket til å ta imot valg til disse organene.
Neste spørsmål blir så om kommunestyret har plikt til å håndheve denne regelen også i
situasjoner der man ønsker å velge andre medlemmer enn de som motsetter seg valg, der
det i så fall vil bety at man ikke oppfyller bestemmelsene i kommuneloven §§ 7–5 til 7–
7 om kjønnsmessig balanse ved valg til folkevalgte organer.
I alle disse bestemmelsene har vi en regel om ved valg til organer som etter loven bare skal
bestå av medlemmer fra kommunestyret, og av arbeidsutvalg, gjelder kravene om
kjønnsmessig balanse bare «så langt det er mulig» (§ 7–7 tredje avsnitt, siste setning, § 7–5
andre avsnitt, siste setning og § 7–6 fjerde avsnitt). Men dette tar bare sikte på situasjoner
det ikke er tilstrekkelig mange medlemmer av det ene kjønn i kommunestyret, eller annet
folkevalgt organ, til å oppfylle lovens krav. Det at noen ikke ønsker å ta imot valg, er ikke
tilstrekkelig grunn til å fravike lovens regler. Men måten reglene om kjønnsmessig balanse
slår inn på, kan føre til ganske ulike resultater avhengig av om man benytter avtalevalg eller
forholdsvalg.
Avtalevalg, som det kan se ut som dere brukte her, forutsetter enstemmighet i
kommunestyret (kommuneloven 2018 § 7-2, første avsnitt). Valget skjer da ved tilslutning til
en innstilling som er utarbeidet (andre avsnitt), og denne må oppfylle kravene til
kjønnsmessig balanse slik de er angitt i denne bestemmelsen (tredje avsnitt). Klarer man

ikke å få alminnelig tilslutning til en slik liste, herunder fra dem som skal velges, må valget i
stedet holdes som forholdsvalg etter bestemmelsene i §§ 7–5 og 7–6. Eller sagt på en annen
måte; den som er foreslått, men ikke ønsker å velges, kan velte spillet ved å be om
forholdsvalg, se § 7–5 første avsnitt.
Ved forholdsvalg er kravene til kjønnsmessig balanse ikke knyttet til den samlede
representasjon som velges, men til den enkelte liste. De listene som leveres inn, må oppfylle
kravet i kommuneloven 2018 § 7–5 andre avsnitt om kjønnsmessig balanse. Liste som ikke
oppfyller lovens krav til kjønnsmessig balanse, vil måtte avvises. Ved valgoppgjøret ved
forholdsvalg skal det om nødvendig foretas en rokering i rekkefølgen på kandidatene innen
den enkelte liste, slik at den oppfyller kravene til kjønnsmessig balanse i § 7–6 tredje avsnitt.
Valg som ikke oppfyller disse kravene, vil være ugyldig, med den konsekvens at også vedtak
som treffes i vedkommende organ – fellesnemnda, formannskapet eller arbeidsutvalget – blir
ugyldige, fordi dette ikke er lovlig sammensatt.

Når må en søkerliste utleveres?
Kommunal Rapport 16.09.2019

Kommunen brukte bemanningsbyrå og hadde derfor ikke søkerlista klar da søknadsfristen
gikk ut.
En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp, påpeker Jan Fridthjof
Bernt.

SPØRSMÅL: En kommune har søkt etter rådmann. Dagen etter søknadsfristens utløp ber
en avis om å få se søkerlisten. Kommunen svarer at det vil ta noen dager fordi de har brukt
et rekrutteringsbyrå, og sitter slik sett ikke på søknadene selv.
Er dette greit? Finnes det noen krav til hvor raskt kommunen må utgi slik liste?
SVAR: Nei, dette er ikke greit. I offentleglova § 25, andre avsnitt, står det at «Organet skal
snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn,
alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.» Når det blir
bedt om innsyn i denne, skal kommunen vurdere kravet «utan ugrunna opphald»
(offentleglova § 29, første avsnitt, andre setning). Har kommunen en avtale med et
rekrutteringsbyrå som behandler søknadene i første hånd, må avtalen derfor klart nok kreve
at byrået har en slik liste klar straks søknadsfristen er ute, slik at kommune kan ta stilling til
innsynskravet straks det kommer inn. Hvis det underveis i prosessen har kommet
anmodninger fra søkere om å bli fritatt for å stå på den offisielle søkerlisten, må kommunen
ha fått disse og ta stilling til dem fortløpende.
Hvis kommunen ikke har overholdt sine plikter her, kan dette påklages til Fylkesmannen, og
eventuelt også til Sivilombudsmannen.

Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Kommunal Rapport 02.09.2019

Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei
til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan
Fridthjof Bernt.
Juridisk sett står ikke folkevalgte i noen særstilling når de vil besøke en kommunal
institusjon, men det er klart at her forventer man at forholdene legges til rette for slike besøk.
SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente
fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den
aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk
politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.
I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en
kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha
myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes
ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det
har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten
mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk,
samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og
at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.
SVAR: Verken rådmann eller folkevalgte organer kan gi bindende pålegg til de som er tilsatt
ved en barnehage om ikke å snakke med folkevalgte eller andre, så lenge de overholder sin
taushetsplikt. Som alminnelig utgangspunkt tilligger det imidlertid ledelsen ved den enkelte
barnehage å ta stilling til når og hvordan andre skal få adgang til selve barnehagen, både av
hensyn til virksomheten og av personvernhensyn overfor barn og foreldre. Juridisk sett står
ikke folkevalgte i noen særstilling her, men det er klart at her forventer man at forholdene
legges til rette for slike besøk, og kommunestyret, formannskapet eller det folkevalgte organ
som har ansvar for barnehagene, vil kunne gi pålegg om dette.
Som øverste ansvarlige leder for administrasjonen vil rådmannen kunne gi instruks til
ledelsen i barnehagen om dette, og kreve selv å ta stilling til når og hvordan slikt besøk kan
skje.
Hvorvidt det er rimelig og fornuftig at rådmannen gjør dette i denne forbindelse, vet jeg
selvsagt ikke, men den begrunnelsen han gir er i og for seg legitim nok.

Se langt fram, skaff handlingsrom
Kommunal Rapport 24.10 2019

Lær det viktigste om kommuneøkonomi i Kommunal Rapports politikerskole. Forsker og
tidligere økonomisjef Ailin Aastvedt gir nyvalgte lokalpolitikere gode råd. Ailin Aastvedt,
forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning, er nøkkelen til en
sunn og god kommuneøkonomi.
Ailin Aastvedt har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004, særlig med
økonomistyring i kommunene. Fra 2014 til 2018 var hun selv operativ som økonomisjef i
Telemark fylkeskommune.
Her er hennes viktigste råd til lokalpolitikerne:
– Bruk tid på å forstå det grunnleggende i budsjettet og økonomiplanen. Dere trenger penger
til å gjennomføre politikken dere har gått til valg på.
– Tenk lenger fram enn til å få neste års budsjett til å gå opp. Det er i deres egen interesse,
ingenting er kjedeligere enn å være lokalpolitiker i en kommune som ligger i grøfta
økonomisk, og hvor du bare kan velge mellom ulike kutt.
– Hvis økonomien styres fornuftig over tid, skapes det økonomisk og politisk handlingsrom.
– Jobb mye med økonomiplanen, se gjerne enda lenger fram i tid enn fire år.
– Finn kunnskap om den demografiske utviklingen i kommunen, som er det viktigste
grunnlaget for å se langt fram og ta de rette valgene for framtiden nå, for eksempel om å
investere i velferdsteknologi i eldreomsorgen.
– Ikke være redd for å stille dumme spørsmål. Det er rådmannens jobb å sørge for at
budsjettet og økonomiplanen er forståelig for alle lokalpolitikere.
– Hvis din kommune må kutte kostnader, be rådmannen presentere flere mulige kuttforslag,
slik at du og ditt parti har et grunnlag for reelle valg.
– Netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfondets størrelse er de viktigste nøkkeltalene
i budsjettet. De viser den økonomiske utviklingen i kommunen.
Aastved vet at mange kommune opplever at de har trang økonomi, men mener likevel at det
finnes ubrukt handlingsrom i kommunene. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra)
viser hvert år at ganske like kommuner har veldig forskjellige utgiftsnivåer i de samme
tjenestene. Det er et tegn på at de som driver dyrest, kan løse oppgaven mer effektivt.
– Kommunene gjør valg hele tiden, og bedre valg kan gi store innsparinger. For et godt
barnevern må vi betale det koster, sier mange. Men kostnadene varierer altså mye, sier hun,
og peker på Kongsberg som et godt eksempel. Her har de satset på forebygging i mange år,
og sparer penger på dyre omsorgsovertakelser.

Slik henger kommunens økonomi sammen
Hvor kommer pengene fra?
Kommuner og fylkeskommuner (heretter omtalt samlet som kommuner) får det meste av sine
inntekter overført fra staten. Rammetilskuddet og skatteinntekter utgjør de frie
inntektene.
Pengene fordeles, og omfordeles, gjennom inntektssystemet. Det skjer
en skatteutjevning mellom «rike» og «fattige» kommuner, og en utgiftsutjevning etter hvor
store utgifter kommunene har til for eksempel skole og omsorg. Dette måles
med kostnadsnøkler på hvert tjenesteområde.
Inntektssystemet inneholder også regionalpolitiske tilskudd til kommuner i distriktene.
Kommunene har i tillegg bundne inntekter. Dette er gebyrer og egenandeler som
innbyggerne betaler for tjenester, og det er penger fra staten øremerket til spesielle formål.
Bare 6 prosent av pengene fra staten er øremerket.
Den eneste skatten kommunene selv kan bestemme over er eiendomsskatten.
Når og hvor kommer pengene?
Hvor mye penger den enkelte kommune får det kommende året, fastsettes
i statsbudsjettet. Regjeringen legger fram sitt forslag tidlig i oktober, og Stortinget gjør
vedtak i slutten av november. I Grønt hefte, et vedlegg til Kommunaldepartementets budsjett,
kan du finne ut hvor mye din kommune får.
I kommuneproposisjonen i mai varsler regjeringen omtrent hvor mye kommunene vil få i
budsjettet.
Hva brukes pengene til?
Signalene i kommuneproposisjonen gjør at rådmannen kan begynne å sette opp
et budsjettforslag. Det legges fram utpå høsten, og senest 14 dager før det skal behandles
politisk.
Kommuneloven regulerer økonomistyringen i kommunene. Økonomibestemmelsene i den
nye loven trer i kraft fra 1. januar 2020.
Kommunestyret eller fylkestinget skal vedta budsjett for neste år og økonomiplan for de
neste fire årene innen 31. desember.
Budsjettet skal bestå av to deler: Drift og investeringer. Driftsoverskudd kan brukes til å
finansiere investeringer, men lån kan ikke brukes til å finansiere drift.
Inntekter og utgifter i budsjettet skal være i balanse. Underskudd kalles i
kommuneøkonomien merforbruk. Det skal dekkes inn i driftsbudsjettet året etter at det
oppsto, og senest det andre året.
Hva skjer hvis loven ikke følges?
Kommuner som bryter kommunelovens bestemmelser om økonomisk balanse, havner
i Robek, register for godkjenning og kontroll. Da må staten godkjenne låneopptak og
kontrollere budsjettvedtak.

I den nye kommuneloven strammes kravene til økonomisk balanse inn. Kommuner med
dårlig økonomistyring skal fanges opp tidligere, og flere kommuner vil trolig komme på
Robek.
Hvordan gjøres regnskapet opp?
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Hvis regnskapet viser merforbruk, skal kommunestyret vedta endringer i årets budsjett
for å dekke det inn.
En revisor som velges av kommunestyret og fylkestinget skal revidere årsregnskapet og
årsberetningen, og rapporterer til kontrollutvalget.

Slik måles kommunens økonomi
Den nye kommuneloven inneholder flere bestemmelser som skal sikre en mer langsiktig
økonomisk styring. Det kreves at «den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid».
For å følge opp dette, må alle kommuner nå fastsette finansielle måltall. Dette er politiske
styringsverktøy og kan være en lokal handlingsregel.
De tre viktigste måltallene i kommuneøkonomien er:
1. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, renter og avdrag. Det viser hvor
mye som er igjen til å investere eller bygge opp disposisjonsfond. Det oppgis ofte i
prosent av driftsutgiftene og anbefales å være minst 1,75 prosent hvert år.
2. Gjeldsgrad måler hvor mye gjeld kommunen har i forhold til inntektene. Hvis den øker,
blir kommunen mer avhengig av lave renter og en større del av driftsbudsjettet må brukes
til å betale renter og avdrag.
3. Disposisjonsfondet utgjør kommunens økonomiske buffer til å håndtere merforbruk og
andre plutselige økonomiske problemer. Det er ikke en fysisk bankkonto, men en
størrelse i regnskapet. Samlet har kommunenes fondsmidler gått noe ned de siste årene
og er nå 12 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat i kommunesektoren samlet har ligget godt over nivået på 1,75 prosent
som anbefales av Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU), hvor fagfolk fra staten, kommunene og forskningsmiljøer er med.
Men pilene peker nedover, ifølge beregninger KS’ økonomer har gjort. I
rapporten «Kommunene og norsk økonomi 2/2019» som nylig ble lagt fram, anslår KS et
netto driftsresultat i 2019 på rundt 2 prosent. Hvis kommunenes inntekter blir som anslått i
statsbudsjettet, vil resultatet falle til 0,5 prosent i 2020. Men kommunenes resultater de siste
årene er blitt reddet av høyere skatteinntekter enn beregnet.
Netto renteeksponert gjeld er måltallet som viser hvor stor gjeld som belaster kommunenes
økonomi med renter. Netto gjeld er her korrigert for den delen av kommunens gjeld som
betjenes av andre; staten gjennom ulike ordninger for rentestøtte og innbyggerne i form av
gebyrer og egenbetaling for investeringer kommunen har gjort. Det tas også hensyn til at
kommunen får renteinntekter fra likvide midler og fordringer.
Kommunenes netto renteeksponerte gjeld har økt med 30 milliarder kroner fra 2014, til nær
200 milliarder ved utgangen av 2018. Inntektene har også økt, og som andel av
driftsinntektene er ikke endringen så stor. KS vurdere likevel gjeldsveksten som
bekymringsfull, fordi kommunene blir mer utsatt for renteøkninger. Grovt regnet betyr 1
prosentpoeng renteøkning 2 milliarder kroner i økte renteutgifter for kommunesektoren.

Hvem kan være til stede når møtet er lukket?
Kommunal Rapport 21.10.2019

Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?
Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Et folkevalgt organ besluttet å lukke møtet. Det er ikke spesifisert nærmere
hvilket av alternativene som er brukt i kommunelovens § 31. I det lukkede møtet fikk flere
innbyggere være til stede og redegjøre for sitt syn på tilsatte i en kommunal virksomhet og
det som etter innbyggernes syn var kritikkverdig kommunalt tjenestenivå. De tilsatte,
tillitsvalgte og ledelsen i denne kommunale virksomheten fikk ikke være til stede i det
lukkede møtet. Var dette en lovlig fremgangsmåte?
SVAR: Første spørsmål er om det var adgang til å lukke dette møtet. Det ble altså ikke
oppgitt noen presis hjemmel for dette, men det synes om tema var kritikk av tjenestenivå og
tilsatte. Dette er ikke i seg selv tilstrekkelig grunn til å lukke møtet, det måtte i tilfelle være
fordi det kunne komme fram opplysninger som enten var taushetspliktbelagt (§ 31 nr. 2), eller
der hensynet til personvern tilsa det. Etter det som er opplyst, kan det se ut som om ikke
noen av disse alternativene var aktuelle, i og med at det opplyses at flere innbyggere fikk
være til stede under hele denne seansen. De som var gjenstand for kritikken, de tilsatte i
kommunen, ble derimot lukket ute.
Neste spørsmål blir så hvem som i tilfelle møtet kunne lukkes hadde adgang til å være til
stede i dette. Svaret på det er at bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den
eller de sakene som skal behandles, kan være i rommet når møtet i er lukket. Innbygger i
kommunen kan ikke gis adgang til et lukket møte, heller ikke om de har partsinteresser i
saken eller på annen måte er knyttet til den. Som ledd i saksbehandlingen kan
enkeltpersoner gis adgang til å gi en muntlig presentasjon av sitt syn på en sak, men da må
de bare være til stede akkurat når det skjer, og forlate møterommet når de er ferdig.
En saksbehandling med utgangspunkt i en muntlig presentasjon fra en borger i et møte, vil
imidlertid sjelden være forsvarlig som grunnlag for organets saksbehandling. Det vil da være
vanskelig å sjekke troverdighet og riktighet av det som fremføres. Dette vil kunne være en
alvorlig svikt i saksbehandlingen, særlig hvis det skal treffes vedtak i saken i samme møte,
men også ellers der slike innlegg som ikke blir nedtegnet og lagt ved saken, kan danne
utgangspunktet for den videre saksgang.
Dette fører oss så over i det tredje spørsmålet: Det kan i alle fall ikke være forsvarlig at et
folkevalgt organ mottar muntlige klager på tjenestenivå og saksbehandlere, uten at de som
er ansvarlig for dette, får være til stede og høre hva som blir sagt, slik at de har mulighet til å
ta til motmæle.

Grunnlaget for offentlige organers myndighetsutøving må være skriftlig dokumentert, for å gi
mulighet for både innsigelser og kvalitetskontroll under avgjørelsesprosessen, og for
etterkontroll og oppfølging.
Slik som denne saken er referert, fremtrer dette ikke som forsvarlig – og lovlig –
saksbehandling.

Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat
for kontrollutvalget
Kommunal Rapport 07.10 2019

Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
Jeg vil tro at de fleste steder vil det være nærliggende for kontrollutvalget å be
kommunedirektøren om å gi en oversikt over faktiske forhold; hvordan
sekretariatsspørsmålet har vært løst i de sammenslåtte kommunene og aktuelle alternativer,
skriver professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Flere steder har nye kommuner som skal etablere sekretariat til
kontrollutvalget, benyttet administrasjonen til å forberede saken. Er det forenlig med
kontrollutvalgssekretariatets rolle som kommunestyrets redskap til kontroll av
administrasjonen?
SVAR: I kommuneloven § 23–7 siste avsnitt er fastsatt at kommunestyret skal selv velge
sekretariat for kontrollutvalget, etter innstilling fra dette. Loven sier ikke noe om hvem som
skal foreta saksforberedelsen for kontrollutvalget når dette skal avgi sin innstilling om denne
saken. Det betyr at det er opp til kontrollutvalget eller i siste instans kommunestyret og
bestemme hvem som skal forberede saken for kontrollutvalget, herunder om man vil be om
at noen i kommunens administrasjon gjøre dette, eller om man vil engasjere noen utenfra.
Kommunedirektøren og hennes administrasjon har altså ingen rolle i saksforberedelsen hvis
de ikke er bedt om å medvirke, av kontrollutvalget selv eller kommunestyret. Hun har uansett
ingen innstillingsrett når saken legges fram for kommunestyret til avgjørelse. Innstilling avgis
av kontrollutvalget og kommunedirektøren skal ikke foreta noen selvstendig vurdering av
denne.
Jeg vil tro at de fleste steder vil det være nærliggende for kontrollutvalget å be
kommunedirektøren om å gi en oversikt over faktiske forhold; hvordan
sekretariatsspørsmålet har vært løst i de sammenslåtte kommunene og aktuelle alternativer.
Men det er ikke kommunedirektørens oppgave å gi en anbefaling om hvilken løsning som
bør velges. Denne vurderingen er det kontrollutvalget som skal foreta.

Intensjonsavtaler er ikke juridisk bindende
Kommunal Rapport 08.10.2019

Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.
Det er Storfjord og Norddal kommuner som fra nyttår blir til Fjord kommune. Dette er landets
minste kommunesammenslåing, og den nye kommunen får i underkant av 3000 innbyggere.
I intensjonsavtalen står det at administrasjonssenteret skal være i Norddal kommune, og
helsehus og helseadministrasjon skal være i Stordal. Det nye flertallet ønsker å bytte om på
dette, slik at de slipper å bygge et nytt helsehus. Ansatte og rådmannen reagerer, og
fylkesmannen uttrykker bekymring for om de kommer i mål innen 2020 når dette skal snus
såpass sent.
Her er saken om striden i Fjord kommune:
Snur opp ned på intensjonsavtalen
Bernt sier dette om snuoperasjonen i Fjord:
“En intensjonsavtale har ingen juridisk bindende kraft, bare moralsk og politisk. Men
fellesnemndas vedtak gjelder så lenge det nye kommunestyret ikke ha vedtatt noe annet.
Jeg antar at det foreligger et saksforelegg til dette vedtaket som følger saken videre, og så er
det opp til det nye kommunestyret å vurdere om det trenger en ytterligere saksutredning før
det eventuelt tar saken opp til ny vurdering.
Rådmannen må i utgangspunktet forholde seg til det foreliggende vedtaket fra fellesnemnda,
men hvis saken blir satt på dagsordenen til møte i kommunestyret, må han på eget ansvar
vurdere om det er behov for ytterligere utredning før dette møtet, og herunder ta i betraktning
de synspunkter og argumenter som er fremkommet fra det som synes å være et nytt flertall.
Men selvsagt uten å være bundet av disse i sin saksfremstilling og innstilling til vedtak.”

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020
29. – 30. januar 2020
The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Programmet begynner å bli klart, og det åpnes snart for påmelding.

Forum for Kontroll og Tilsyn, fagkonferanse 2020
Quality Airport Hotel Gardermoen, 3. - 4. Juni 2020
Program kommer senere.

Kan rådmannen være sjef for et kommunalt foretak?
Kommunal Rapport 24.09 2019

Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke også kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
Grunntanken bak ordningen med kommunale foretak er at disse skal kunne drives som
selvstendige enheter, adskilt fra kommunens øvrige administrasjon, påpeker Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: Kan rådmannen i en kommune tilsettes som daglig leder i et kommunalt
foretak?
SVAR: Kommunale foretak er en del av kommunens organisasjon, men regulert med særlige
bestemmelser i den nye kommunelovens kapittel 9.
Foretakene ledes av et eget styre som velges av kommunestyret (§ 9-5). Dette styret kan
bare instrueres eller overprøves av kommunestyret. Styret tilsetter daglig leder for foretaket
(§ 9-11). I motsetning til andre etatsledere i kommunen er daglig leder ikke underlagt
kommunedirektøren – rådmannen, men direkte underlagt styret (§ 9-12).
Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets daglige
leder (§ 9-16), men hun skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som
også skal behandles av kommunestyret. Hun kan også bestemme at et vedtak truffet av
daglig leder eller styret, ikke skal settes i verk før kommunestyret har behandlet saken, med
andre en form for ankerett over vedtak som er truffet.
Loven sier ikke noe om hvem som kan tilsettes som daglig leder, men grunntanken bak
ordningen med kommunale foretak er at disse skal kunne drives som selvstendige enheter,
atskilt fra kommunens øvrige administrasjon. Rådmannens oppgave er å føre tilsyn med
virksomheten på vegne kommunestyret. Dette er et ansvar som ikke lar seg forene med å
være daglig leder for foretaket, og etter min mening kan det klart nok ikke være adgang til å
tilsette rådmannen i en slik stilling.

Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr
Kommunal Rapport 24.10.2019

Men det forutsetter at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
Der slokkevann besørges ved at brannvesenet disponerer tankbil, kan dette ikke finansieres
gjennom gebyret, mener Miljødirektoratet.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i et brev spurt om gebyrbelastning av overvann
og vann til brannslokking.
Hensikten er å få svar på om det er tilstrekkelig lovhjemmel for å belaste de kommunale
selvkostområdene vann og avløp med kostnadene som knytter seg til håndtering av
overvann og brannvesenets behov for slokkevann.
Med «overvann» menes regnvann på veier, gater, parkeringsplasser, og større takflater fra
private bygg, næringsbygg og offentlige bygg, og vann som følge av stormflo og smeltevann
fra snøsmelting. Med «brannvann» menes slokkevann for kommunens branntjeneste.
Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å svare på
henvendelsen.
Overvann
I svaret skriver Miljødirektoratet at vann- og avløpsgebyret i utgangspunktet er etablert for å
dekke kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren.
– Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendig kostnader på vann- og
avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
Kostnader til overvann og slokkevann som ikke er utløst av behovet for tiltak på
ledningsnettet, anses ikke som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren og kan
ikke gebyrfinansieres, heter det i brevet fra Miljødirektoratet.
Begge brevene er lagt ut på NKRFs nettsider (ekstern lenke).
I brevet skriver direktoratet at dagens gebyr ikke kan brukes på overvannstiltak som ikke
utløses av behovet for tiltak på avløpsnettet, som følge av sprengt kapasitet eller lignende.
– Lokale tiltak for å håndtere overvann som renner av fra overflaten som følge av nedbør og
smeltevann, kan ikke gebyrfinansieres. Dette gjelder for eksempel etablering av
infiltrasjonssoner (f.eks. grøntområder), fordrøyningsbasseng, regnbed og grønne tak med
mer.
Gebyr kan heller ikke brukes til å finansiere tilskudd til private tiltak som kan redusere
kommunes behov for selv å gjøre tiltak eller investeringer på vegne av fellesskapet.
– Dagens gebyr kan altså kun brukes til å finansiere kommunens ledningsrelaterte
overvannstiltak, øvrige overvannstiltak må finansieres på andre måter, skriver
Miljødirektoratet.
Slokkevann
Når det gjelder slokkevann, viser direktoratet til kommunens plikt til å levere både drikkevann
og slokkevann.
– Det er en tjeneste som kommer innbyggerne direkte til gode ved at vannet sørger for
brannsikkerhet for den enkelte i kommunen. Det at innbyggerne betaler for kostnader med
slokkevann fremstår derfor heller ikke som urimelig, heter det i brevet.

Direktoratet skriver videre at kommunen har lovhjemmel til å dekke inn kostnader med
slokkevann gjennom årsgebyret for vann- og avløp, såframt kostnadene er utløst av behovet
for tiltak på ledningsnettet og anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren.
– Der slokkevann besørges ved at brannvesenet i stedet disponerer tankbil, kan dette ikke
finansieres gjennom gebyret, mener Miljødirektoratet.

Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Kommunal Rapport 24.09.2019

De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men
det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for
mange arkiv.
Den laveste gjennomsnittscoren på årets arkivundersøkelse fra Arkivverket gjelder
spørsmålet om fastsettelse av kassasjonsfrister for arkivmateriale som ikke skal bevares
permanent.
Arkivverket mener mange arkiv befinner seg i en svært sårbar posisjon og karakteriserer
situasjonen som svært alvorlig.
Arkivverkets bekymring kommer i forbindelse med at de nå offentliggjør årets
kommuneundersøkelse. Alle landets kommuner har blitt bedt om å svare på en
spørreundersøkelse om situasjonen for eget arkiv.
Og selv om noen tilbakemeldinger viser bedre resultater enn foregående år, mener
Arkivverket at både kommuner og stat har store utfordringer med å håndtere en stadig
økende informasjonsmengde.
Sender ikke dokumenter til langtidslagring
Blant det mest bekymringsfulle som Arkivverket trekker fram etter årets
kommuneundersøkelse er følgende:
42 prosent av kommunene har aldri tatt uttrekk fra noen av sine systemer. Dette er riktignok
en forbedring fra i fjor, men Arkivverket mener situasjonen fortsatt er alvorlig.
Et «uttrekk» betyr å overføre data fra kommunens datasystem til langtidslagring. Når disse
uttrekkene ikke blir gjort, blir informasjonen liggende i datasystemene og Arkivverket peker
på at den da før eller siden vil gå tapt. Dette kan gjelde rettighetsinformasjon innen
barnevern, skole eller omsorgstjenester. Det er særlig småkommunene som oppgir at de
aldri har tatt uttrekk.
Undersøkelsen viser at det hvert år registreres 48 millioner journalposter i stat og kommune.
– Det er mye dokumenter, men vi mener det utgjør en brøkdel av viktig dokumentasjon i
offentlig sektor. Det er betydelig mer dokumentasjon som aldri ble arkivert, eller som befinner
seg i hundretalls fagsystemer og som aldri når ut til offentlig journal, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
I undersøkelsen har staten og kommunene blitt bedt om å gjøre søk i eget sak- og
arkivsystem. Disse søkene viser at stat og kommune til sammen har liggende cirka 800.000
dokumenter registrert som ferdige, men som av ulike grunner ikke har funnet veien ut til
offentlig journal. Det betyr at de ikke blir tilgjengelige for offentligheten.
Mangler brukervennlige løsninger
Arkivverket mener at de stadig økende informasjonsmengdene ikke er tilpasset dagens
arkivsystemer.
– Ansatte sliter med å holde oversikt over hva som skal arkiveres, og det mangler
brukervennlige løsninger som ikke spiser for mye tid av arbeidshverdagen. En annen stor
utfordring er å ta vare på dataene som blir skapt. Etter nesten 20 år med digital
saksbehandling er det fremdeles svært mange kommuner som aldri har overført data fra
kommunens datasystemer til sikker langtidslagring, såkalte uttrekk, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.

Samtidig som mange arkiv opplever at de mangler ressurser, er området hvor kommunene
kommer dårligst ut det som er knyttet til hvor lengde de skal ta vare på dokumenter som man
ikke trenger å lagre permanent. Arkivverket peker på når kommunene ikke fastsetter
tidspunkt for kassasjon, så klarer kommunen heller ikke å systematisk identifisere
arkivmateriale som har gått ut av bruk og som man ikke trenger oppbevare lenger.

Politisk hestehandel uten juridisk bindende kraft
Kommunal Rapport 30.09.2019

Kommunestyret velger ordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet. Politikk er en
usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og avlønning.
Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når
det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de
vilkår som kommunestyret eller fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan
ikke frasi seg vervet fordi om godtgjøringen reduseres, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi leser mye i avisene om dagen om avtaler om fordeling av verv som ordfører
og varaordfører i forbindelse med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Hvilke
regler har vi om dette, og hvor bindende er slike avtaler?
SVAR: Dette er et tema som vi har vært innen på tidligere i denne spalten, men for
oversiktens skyld skal jeg prøve å gi en kort samlet oversikt over hva som gjelder.
I kommuneloven § 6–2 har vi bestemmelser om valg av ordfører og varaordfører. Disse
velges av fylkestinget eller kommunestyret. Forut for valget foregår det oftest forhandlinger
mellom alle eller noen av partiene som er representert her, om fordeling av disse og andre
verv, og noen ganger også om en politisk plattform for et samarbeid. Men dette er rent
politiske avtaler, uten noen form for juridiske bindende kraft. Kommunestyret og fylkestinget
velger ordfører og varaordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet.
Valgene av disse vervene skjer «for hele valgperioden». Den som velges som ordfører eller
varaordfører, har rett og plikt til å bli stående i vervet så lenge hun er valgbar – i praksis
bosatt i kommunen eller fylkeskommunen, og ikke tilsatt i en stilling som avskjærer valg som
folkevalgt.
Det er også kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter godtgjøring for disse vervene i
reglements form. I denne forbindelse kan det også fastsettes at vervene skal være heltidseller deltids.
Bestemmelsene om godtgjøring og «stillingsbrøk» kan imidlertid endres senere.
Kommunestyret eller fylkestinget er ikke bundet verken av politiske avtaler eller tidligere
vedtak, og kan vedta nye reglementsbestemmelser om dette med virkning for dem som
tidligere er valgt. Ved senere endringer kan det riktignok bli spørsmål om ettergodtgjøring for
den som har hatt vervet som hovedbeskjeftigelse, men dette er det praksis opp til
kommunestyret eller fylkestinget å vurdere.
Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner kan det bli spørsmål om å vedta
reglement om stillingsbrøk og godtgjøring for disse vervene i den sammenslåtte kommune
eller fylkeskommunen som en del av det forberedende arbeid med sammenslåingen, etter
Inndelingslova § 26. Et slikt vedtak vil da ligge i bunnen når det nye kommunestyret eller
fylkestinget konstituerer seg, men det binder ikke dette. Det nyvalgte kommunestyret eller
fylkestinget kan når som helst reversere vedtak som er truffet, f.eks. ved å redusere
stillingsbrøk eller godtgjøring for disse vervene. Den som er påsatt eller valgt som ordfører
eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når det gjelder omfanget av vervet og
godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de vilkår som kommunestyret eller
fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan ikke frasi seg vervet fordi om
godtgjøringen reduseres.
Politikk er en usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og
avlønning.

Systemsvikt rammer innbyggernes fellesinteresser
Kommunal Rapport 16.08.2019
Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO

Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det
ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å
stramme opp moralen.
To scenarioer: En vannverkssjef på Romerike inngår avtale uten anbud med en entreprenør
som han driver butikk med på si. Vannverkssjefen selger utstyr som kommunen eier, putter
pengene i egen lomme, reiser til Sør-Afrika, der han kjøper afrikansk farm (!) med midler som
stammer fra kommunen. Tappingen av midler skjedde i mer enn 20 år. Vannverkssjefen blir
dømt til åtte års fengsel for økonomisk utroskap.
Neste scenario: Ressurssterke grunneiere får en arkitekt til å fikse dispensasjoner på Tjøme.
Arkitekten etablerer tett samarbeid med byggesaksavdelingen i kommunen, som består av to
menn. En av dem søker permisjon, og tar seg arbeid hos arkitekten, den andre får
‘vennetjenester’ fra arkitekten. Også han begynner etter hvert å arbeide hos arkitekten, mens
den annen går motsatt vei, tilbake til kommunen.
Dispensasjoner blir gitt i ett sett fra byggesaksavdelingen stikk i strid med lov og reglement,
uten at sakene blir behandlet av administrasjonssjef eller av folkevalgte. Færder kommune,
den nye storkommunen, tar affære, og Økokrim etterforsker fire personer for grovt misbruk
av myndighet og for eventuell korrupsjon.
Hva er felles for disse scenarioene – bortsett fra at begge handler om kommuner?
De gjelder triksing og fiksing med regelverket. Noe annet som er felles, er at det var mulig å
omgå regelverket lenge uten å bli oppdaget. Ledelsen fulgte ikke med. Takket være mediene
ble skandalene rullet opp.
Slik skal det ikke være. Kommunene må selv sørge for kvalitetssikring. Det betyr å gå
systeminnretningen i sømmene. Svikter enkelthandlinger eller enkeltbeslutninger, er det ofte
fordi bakenforliggende system ikke fungerer.
Skandalene på Romerike og på Tjøme stakk dypere enn bare til inhabilitet og til uforsvarlig
saksbehandling. Interne arbeidsforhold var ikke blitt spesifisert godt nok (‘dette kan du gjøre,
ikke det’), samtidig som manglende tilsyn gjorde at virksomheten kunne foregå mer eller
mindre i dølgsmål uten å bli oppdaget av ledelsen. I tillegg var samrøret mellom privat og
offentlig så tett at forholdene lå til rette for misbruk av offentlig forvaltning.
Kort sagt: Organisasjons- og driftsstrukturen sviktet kapitalt.
Skal man komme uvesenet til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen
avskjed eller streng korreks. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som
kan løses med å stramme opp moralen.
Systemsvikt er et juridisk problem. Det må angripes deretter: Noen grunnleggende krav må
stilles til hvordan det offentlige må innrette sin virksomhet. Da rekker det ikke å holde seg til
tilvante lovlighets- og/ulovlighetstanker. For mens feilaktige enkeltbeslutninger og
enkelthandlinger gjerne skyldes at myndighetene griper for sterkt inn i innbyggernes
rettigheter og friheter, preges uforsvarlig systeminnretning lett av det motsatte: Myndighetene
gjør ikke nok for å verne innbyggernes fellesinteresser.

Ta kommunen som overlot til en privat aktør å føre tilsyn med at bygg holdt nødvendige
kvalitetsmessige mål, uten å forvisse seg om at bygget holdt nivået som innbyggere med
grunn kan vente seg. Det endte med en høyesterettsdom med erstatningsansvar for
kommunen (Lovdata, hr-2015-276).
Andre ganger er det ikke systemunnlatelser som skaper problemet, det er selve
organiseringen som svikter, typisk når ansatte havner i uforenlige dobbeltroller. Gode
betegnelser finnes på folkemunne: Å sette bukken til å passe havresekken, å møte seg selv i
døra, å sitte på begge sider av bordet. Da er det ikke alene inhabilitet i enkeltsaker som
skaper problemer, det er selve rollekombinasjonen som ikke går an.
En gang påtok ligningsfunksjonærer seg tjenester som økonomiske rådgivere for bedrifter i
kommunen. Ligningssjefen forbød dem det. Ligningsfunksjonærene brant imidlertid så sterkt
for å få slått fast retten til å drive bigeskjeften ved siden av arbeidet på ligningskontoret at de
anla søksmål, tapte og anket helt til topps. Høyesterett satte ned foten, ikke fordi
ligningsfunksjonærene var inhabile i ligningssakene – for funksjonærene passet på å ‘bytte
klienter’ når de skulle ligne bedriftene (!). Det var selve ordningen som var ulovlig (Lovdata,
hr-1961-1012).
Dette systemperspektivet har vært forsømt i faglitteraturen. I bøker og i fagartikler har
enkelthandlinger og enkeltbeslutninger tiltrukket seg oppmerksomheten: Er et
forvaltningsvedtak ugyldig? Har noen foretatt erstatningsbetingende handling?
Færre har spurt om selve systeminnretningen holder rettslig mål. Det har jeg gjort. I min
bok Forsvarlig forvaltning (Universitetsforlaget 2018) drøfter jeg på 55 av 188 sider om det
består et ulovfestet krav til forsvarlig systeminnretning som har gått under radaren til jurister
så vel som i politikk og i offentlig forvaltning.
Høyesterett og ikke minst Sivilombudsmannen har stilt seg rimelig åpne for den slags tanker,
skjønt det rettslige grunnlaget er ennå såpass spedt at ingen kan si med sikkerhet hvor langt
kravet til systemforsvarlig forvaltning går.
Det er til å leve med. Utfordringen ligger i første hånd på kommunene og på KS, som må
kjenne ansvar for å få utviklet klarere regler for systeminnretning, og for å få satt i verk
praktiske tiltak for å motvirke at det skal bli for lett å trikse og fikse – og å komme unna med
det.

Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Kommunal Rapport 15.10.2019

Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte
ansatte.
Sist uke vedtok bystyret i Kristiansand nytt saksbehandlingsreglement, der det heter at «all
kontakt mellom politikere og administrasjonen skal gå via kommunedirektøren eller den
aktuelle direktør».
Nå er professor emeritus Jan Fridthjof Bernt klar på at et slikt påbud ikke holder vann
juridisk.
– Ingen, heller ikke kommunestyret, kan forby folkevalgte – eller andre borgere – å ta kontakt
med tilsatte i administrasjonen. Kommunestyret har rett og slett ikke myndighet til å instruere
de folkevalgte om hvem de skal snakke med, eller for den saks skyld om noe annet, skriver
Bernt i en e-post til Kommunal Rapport.
Flere av KS’ prosessveiledere i folkevalgtprogrammet råder folkevalgte og administrasjon til
å bli enige om kontakt-regler.
Kan ikke nekte
Bernt er klokkeklar på at kommunestyret heller ikke kan gi bestemmelser om hvem de tilsatte
i administrasjonen kan snakke med.
– Også et slikt generelt inngrep i de tilsattes ytrings- og kommunikasjonsfrihet er etter min
oppfatning klart ulovlig. Det vil selvsagt være situasjoner der det vil kunne være uheldig at en
tilsatt går ut med personlige meninger eller meddelelser om intern saksbehandling i saker
der hun medvirker, men dette er en sak for den administrative ledelse å reagere på – som et
ledd «det løpende personalansvar». Dette må i tilfelle vurderes fra sak til sak, og det er ikke
kommunestyrets oppgave å gjøre dette, uttaler Bernt.
Han sier at problemet heller ikke løses ved et generelt forbud gitt av kommunedirektøren mot
at tilsatte snakker med folkevalgte eller andre.
– Om nødvendig kan kommunedirektøren innskjerpe at det ikke skal gis opplysninger om
den interne saksbehandling, og at den som medvirker ved denne, ikke skal gi uttrykk for
personlige synspunkter på saker som er under behandling. Men et generelt forbud mot all
kommunikasjon med folkevalgte eller andre om løpende saker vil gå altfor langt her. Inngrep
i ytrings- og kommunikasjonsfriheten for de tilsatte må begrunnes i konkrete skadevirkninger
for saksbehandlingen, skriver Bernt.
Mangler støtte i ny lov
Den nye kommuneloven har en bestemmelse der det heter at «Kommunedirektøren har det
løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.»
Bernt peker på at det administrative ansvaret tidligere har vært delegert til
kommunedirektøren av kommunestyret. Med den nye loven har kommunedirektøren fått
ansvaret nedfelt direkte i loven.
– Mens de folkevalgte tidligere hadde mulighet til å gå inn i også i enkeltsaker, kan verken
kommunestyret eller andre folkevalgte organer nå gå inn i slike. Dette gjelder for alle saker

som angår «det løpende personalansvar for den enkelte». Kommunestyret kan bare gi
generelle regler om personalforvaltningen eller saksbehandlingen, påpeker Bernt.
Bare rådmann kan straffe
Som en konsekvens av den nye kommuneloven er det bare kommunedirektøren som kan ta
opp og reagere på det hun mener er brudd på prinsippene. Kommunestyret kan ikke reagere
tjenestemessig på tilsattes ytringer og meddelelse av opplysninger. Det er en del av
kommunedirektørens «løpende personalansvar».
– Kommunestyret kan gi uttrykk for en mening om slike forhold, f.eks. i form av et vedtak om
man synes det er uheldig at tilsatte i administrasjonen har direkte kommunikasjon med
folkevalgte eller mediene om løpende saker, men det er kommunedirektørens ansvar å sette
grenser for og eventuelt gi retningslinjer om slik kommunikasjon, og reagere tjenestemessig
når tilsatte går over streken for hva som er deres alminnelige ytringsfrihet – som borgere
eller som varslere, presiserer Bernt.
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