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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen fortsatt har fokus på 

innkjøpsprosesser, og tilstreber å følge regelverket og interne retningslinjer for 
offentlige anskaffelser. 

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken med en ny orientering fra kommunedirektøren i 
slutten av 2022. 

 
 
 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - offentlige anskaffelser 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har over flere år hatt fokus på offentlige anskaffelser i kommunen. 
 
Det har vært gjennomført flere forvaltningsrevisjoner/undersøkelser der bl.a. offentlige 
anskaffelser har vært tatt opp: 

· Rapport anskaffelse av bil, fra 2019 (KU-sak 27/19, KST 104/19) 
· Forvaltningsrevisjon teknisk drift og offentlige anskaffelser (KU-sak 36/18, KST 

84/18) 
· Revisors rapport – Gjennomgang av planlegging og utlysing av helsebygg i Verdal, 

fra 2017 (KU-sak 24/17, KST 70/17) 

 
I tillegg har Rådmannen møtt i kontrollutvalget og orientert i flere runder. Nevner bl.a.:  

· 15/17   Orientering fra rådmannen vedrørende anskaffelser av asfalt-, masse- og 
maskin-tjenester 

· 23/17   Orientering fra rådmannen vedrørende generelle føringer og rutiner for 
ansatte når det gjelder anskaffelser til kommunen 

· 30/17   Orientering vedrørende problemstillinger knyttet til kvalitet og kontroll for 
innkjøp og anskaffelser 

· 43/17   Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp 
· 03/18   03/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17  
· 12/18 12/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17 
· 54/18   Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil 
· 02/19  Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon 

Teknisk drift og offentlige anskaffelser. 
· 15/20  Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding 

 
 
Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp gjennomførte forvaltningsrevisjoner, og melde 



dette tilbake til kommunestyret. 
 
I oppfølging av rapport – anskaffelse av bil ble det i kontrollutvalget i sak 15/20 gjort slikt 
vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen i oktober om bl.a. status for 

hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er under arbeid 

 
Etter dette vedtaket har kontrollutvalget mottatt fra Revisjon Midt-Norge SA «uttalelse for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen» for 2019. Denne viser at Verdal:  

«kommune i det alt vesentlige ikke etterlever bestemmelser angitt i anskaffelseslov 
med tilhørende forskrifter for enkeltanskaffelser under terskelverdi» 

 
Kontrollutvalget har også mottatt en henvendelse som tyder på at en anskaffelse over 
terskelverdi ikke har fulgt regelverket bl.a. ikke lyst ut på Doffin. 
 
Som en oppfølging av tidligere saker er det i e-post av 25. september bedt om en ny skriftlig 
redegjørelse om: 

· Hvilke rammeavtaler som er inngått 
· Hvilke som er under arbeid 
· Hvilke avtaler mangler, og om det er planer for å inngå rammeavtaler her 
· I hvilken grad følges de inngåtte rammeavtalene, eller er det fortsatt handel utenfor 

avtalene 
· Hvordan jobber rådmannen for å sikre at kjøp mellom 100.000 og aktuelle 

terskelverdier etterlever bestemmelsene i lovverket 
· Hvilke retningslinjer har kommunen for anskaffelser under 100.000, og i hvilken 

grad følges disse  

 
 
Det var bedt om en skriftlig redegjørelse innen 14. oktober (vedlagt), i tillegg til at konstituert 
kommunedirektør er bedt om å møte i kontrollutvalget. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har over flere år tatt opp saker knyttet til offentlige anskaffelser i kommunen. 
 
Konstituert kommunedirektør sin tilbakemelding viser at kommunen har hatt fokus på 
offentlige anskaffelser, og tatt tak i en del av problemstillingene/utfordringene, men at de 
fortsatt ikke er i mål med å få alt på plass.  
 
Det er ønskelig å få avsluttet kontrollutvalgets oppfølgingsansvar gjennom at 
administrasjonen kan forsikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges i alle ledd. Det 
foreslås derfor at kontrollutvalget følger opp saken med en orienteringer i slutten av 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 


