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Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
Det vises til brev fra Revisjon Midt-Norge SA til kontrollutvalget i Levanger
kommune datert 15.09.2020 vedrørende kontroll av etterlevelse av reglene for
offentlige anskaffelser.
Kommunedirektøren ønsker med dette å knytte kommentarer til revisors uttalelse.
Først vil kommunedirektøren informere om at Levanger kommune fredag 11.
september fra revisor fikk oversendt en melding om at det var foretatt en forenklet
etterlevelseskontroll hvor det er kontrollert åtte enkeltanskaffelser under
terskelverdi, og at det er funnet at det for fem av disse enten ikke er gjennomført
konkurranse eller fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på
anskaffelsesprosessen. Hvilke anskaffelser som var kontrollert var ikke opplyst. Frist
for tilsvar var satt til mandag 14. september. Dette er en kort frist, det er særdeles
vanskelig å kunne svare tilfredsstillende allerede mandag på en henvendelse
mottatt fredag ettermiddag.
Det ønskes knyttet noen kommentarer til de innkjøp som er foretatt.
1. Brukt bil/minibuss kjøpt av Levanger Ungdomsskole. Skolens ledelse
opplyser at de er kjent med regelverket om at det ved offentlige anskaffelser
mellom kr 100.000 - 1.300.000 skal det gjennomføres konkurranse med et
visst antall tilbydere slik at en oppnår reell konkurranse. I denne saken var
det to ansatte som sjekket tilbud på aktuelt kjøretøy for ungdomsskolen.
Dette burde vært skriftliggjort og dokumentert, men på grunn av kort tid før
ferieavvikling, ble det er muntlig runde.
2. Innkjøp Teknisk enhet. Innkjøpene er i hovedsak i henhold til regelverk om
offentlig innkjøp. Det interne regelverket er her ikke er fulgt til siste punkt, det
vil si å sende til minst tre tilbydere. Dette forklares med ressursbruken internt
og hos eksterne i forholdsvis små innkjøp, der en ser at det er formålstjenlig
å ikke bruke for mye ressurser på slike anskaffelser. Med andre ord er
kjøpene så små at det ansees som samfunnsøkonomiske og
bedriftsøkonomisk bærekraftig å gjennomføre en større korkonkurranse enn
nødvendig.
3. Innkjøp Barne- og familietjenesten (BAFA) gjelder lisens til fagsystem og
spesialisttjenester. Ved kjøp av lisenser er det unaturlig å føre en
anskaffelsesprotokoll og gjennomføre en konkurranse ettersom en årlig
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lisens er en forutsetning for å kunne benytte systemet, og leverandør av
systemet er valgt ut fra en tidligere konkurranse. Det andre innkjøpet
gjennomført av BAFA gjelder en sakkyndig uttalelse fra psykologspesialist i
en barnevernssak. Dette er ikke en type kjøp hvor man går ut i det åpne
markedet og etterspør en tjeneste, men kjøper tjenester ut fra en oversikt
med kvalifiserte spesialister. Denne lista er utarbeidet av
departement/fylkesmann, og valg av sakkyndig avhenger av hvilken del av
saken man ønsker en uttalelse om og hvem som til enhver tid er ledig for å ta
et oppdrag på kort varsel.
Revisors konklusjon i rapporten er: «Basert på de utførte handlingene og
innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag for konklusjon med
forbehold» grunn til å anta at Levanger kommune i det alt vesentlige ikke etterlever
bestemmelser angitt i anskaffelseslov med tilhørende forskrifter for
enkeltanskaffelser under terskelverdi.»
Kommunedirektøren er av den oppfatning at Levanger kommune i det alt vesentlige
etterlever bestemmelser angitt i anskaffelsesloven. Samtidig ses et behov for
ytterligere informasjon/opplæring i anvendelse av regelverket (både lov med
tilhørende forskrifter og lokalt vedtatte retningslinjer behandlet av Levanger
kommunestyre i møte 28.09.2011 – sak 39/11).

Med hilsen
Arnstein Kjeldsen
Økonomisjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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