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Forslag til vedtak 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til 
orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 
 
Saksopplysninger 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag om Overhalla kommunes etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 
 
Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk 
hvor vi kontrollerer om kommunen 
1. Foretar sine innkjøp basert på konkurranse 
2. Dokumenterer innkjøpene med anskaffelsesprotokoll eller lignende. 
 
Innhenting  av dokumentasjon er foretatt for tre investeringsprosjekter i oktober måned 2019. 
To med terskelverdi over 1,3 millioner og ett under terskelverdien. Alle tre prosjekter var 
dokumentert med anskaffelsesprotokoll og annen dokumentasjon som viser at konkurranse 
har vært utøvd.Utføring av et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet innebærer å utføre 
handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene har vært  gjenstand 
for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende 
sikkerhet og gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 
 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har  ikke revisor blitt oppmerksomme 
på noe som gir grunn til å tro at Overhalla kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene om konkurranse og dokumentasjon som gjelder for konkurranse og bruk av 
anskaffelsesprotokoll. 
 
Vurdering 
Viser til de vurderinger, samt den konklusjon revisor har gjort og anbefaler at kontrollutvalget 
tar attestasjonsuttalelsen til orientering. 
 
For ordens skyld viser sekretariatet til ny kommunelovs § 24-9 som gir revisor oppdrag med 
å gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll med kommunens økonomiforvaltning og skal 
avgi skriftlig uttalelse  til kontrollutvalget om resultatet denne innen 30.06.21. 
 
 


