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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og vil følge opp offentlige anskaffelser 
videre. 
 
Vedlegg 
Kommunedirektørens orientering 2021 - off.anskaffelser 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal iht. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem. 
  
Viser til kommunestyrets sak 104/19 Rapport – anskaffelse av bil der kommunestyret gjorde 
slikt vedtak: 
Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige. 
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at: 
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket. 
b) Rammeavtalene etterleves. 
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves. 
Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for 
oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20. 
  
Kontrollutvalget har hatt offentlige anskaffelser til oppfølging en rekke ganger.  
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 36/21: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen 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 er tilfreds med kommunedirektørens tilbakemelding og ønsker å få en 
ny orientering på samme tid nest år. 

  
Orienteringen fra kommunedirektøren i sak 36/21 er vedlagt. 
  
Etter orienteringen i sak 36/21 så det ut som at kommunen var på rett veg ifh til å etablere 
gode innkjøpsrutiner. Dette var frem til anskaffelse av biler i sommer. 
  
Viser til sak 23/22 Anskaffelse av biler – Orientering fra kommunedirektøren fra 29. august i 
år der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og vil følge opp offentlige 
anskaffelser i møte i oktober 
  
I ettertid er det blitt kjent at kommunen er klaget inn til KOFA for anskaffelse av biler. Saken 
er, og kontrollutvalget anbefales å avvente KOFA sin avgjørelse. 
  
Kommunedirektøren er bedt om å orientere om kommunens praksis for offentlige 
anskaffelser, men se bort fra bilsaken da denne er klaget inn til KOFA og ikke 
ferdigbehandlet der.  



  
  
  
Vurdering 
Kontrollutvalget har over flere år hatt fokus på offentlige anskaffelser i kommunen, bl.a. som 
et ledd i å følge opp tidligere forvaltningsrevisjoner på området. Kommunedirektøren er bedt 
om å orientere kontrollutvalget.  
  
I og med at bilanskaffelsene fra i sommer er klaget inn til KOFA bør kontrollutvalget ikke 
slippe saken, selv om kommunedirektørens orientering viser at rutiner nå skal være på 
plass.  
  
Det foreslås derfor at kontrollutvalget følger opp saken med en siste orientering i 
august/september 2023 med håp om at saken om anskaffelse av biler ifra 2022 da er ferdig 
behandlet av KOFA. 
  
  
 
 


