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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret tar revisors rapport til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen å 

a. utarbeide forslag til anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner. Sak 
legges fram for kommunestyret i vårsesjonen. 

b. vurdere etablering av rammeavtaler på områder med regelmessige 
innkjøp. 

c. sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for 
kommunens anskaffelse. 

d. etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens 
enheter. 

3. Kommunestyret ber rådmannen holde kontrollutvalget orientert om oppfølgingen av 
saken. 

 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige anskaffelser 
 
Saksopplysninger 
Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, bestilte kontrollutvalget i Osen 
kommune en forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser. I vedtak fattet 8. 
desember 2020 går det fram at kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon:  
 

· Følger Osen kommune 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? 

 
Revisors forslag til prosjektplan ble for øvrig godkjent av utvalget i møte den 16.02.21, sak 
4/21. 
 
Revisor har avlevert sin rapport, se vedlegg.  
 
Samlet sett konkluderer revisor med at kommunen i flere tilfeller ikke har fulgt regelverket for 
offentlige anskaffelser. Revisor er av den oppfatning at dette kan henge sammen med at 
kommunen i liten grad har kontrollrutiner som skal bidra til at regelverket følges.  
 
Revisor anbefaler derfor kommunen at det etableres en internkontroll som kan bidra til å 
sikre at kommunens anskaffelser gjennomføres i samsvar med anskaffelsesregelverkets 



krav.  
 
«Dette omfatter blant annet å:  
 

· Vedta anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner. 
· Sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens 

anskaffelse. 
· Vurdere etablering av rammeavtaler på områder med regelmessige innkjøp. 
· Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter.» 

 
Rapporten har vært på høring hos rådmannen. Rådmannens høringsvar følger vedlagt 
rapporten. 
 
 
Vurdering 
Saksbehandler slutter seg til revisors anbefalinger. 
 
 


