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Orientering om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør ved 
Folldal bo- og servicesenter 
 
 
 
Saksframlegg: 
Folldal kommunestyre vedtok i sak 47/21 den 11.november 2021 «Utbygging av Folldal 
bo- og servicesenter, videre arbeid» følgende vedtak: 

«Folldal kommune vedtar utbygging og ombygging av Folldal bo- og servicesenter 
i henhold til utlyst tilbudskonkurranse. Prosjektet gjennomføres i henhold til 
framdriftsplanen m/ kommentarer i saksutredningen» 

 
Kostnadsrammen på prosjektet ble utvidet til 157 millioner kroner ut fra anslaget fra 
kommunestyrevedtaket fra april 2020, hvor kostnadsrammen var anslått til 91 millioner 
kroner. Selskapet Abakus AS har vært kommunens konsulent på anbudsinnhentingen. I 
desember ble det kjent at SK-bygg hadde vunnet anbudskonkurransen, men kort tid 
etter kom det frem at tildeling av entreprisen var påklagd av en av de andre tilbyderne. 
 
På kommunens nettside er det lagt ut følgende melding den 28.januar 2022: 

«Som kjent ble tildeling av entreprisen for FBSS påklagd av en av de andre 
tilbyderne. Vi har nå fått bekreftet av Abakus AS som ivaretar anskaffelsen for 
oss, at saken er meldt inn til KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser). 
Signering av kontrakt og deretter byggestart må avvente til avgjørelsen i KOFA 
foreligger. Vi må forvente at behandling der vil ta et par måneder.» 

 
Leder har bedt om at saken settes på sakslista, og at kommunedirektøren gir en 
orientering til kontrollutvalget om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør ved 
Folldal bo- og servicesenter. 
 
På denne bakgrunn har sekretariatet forespurt kommunedirektør Torill Tjeldnes om en 
orientering, og hun vil stille i utvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget må ut fra orienteringen vurdere om de tar saken til orientering, eller om 
de ønsker andre oppfølgingsalternativer. 
 
  
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar orienteringen om anbudsprosess og valg av utbyggingsleverandør 
ved Folldal bo- og servicesenter til orientering. 
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