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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

20/18  Kontrollutvalget      07.06.18 

 

 

Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 
  

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll kontrollutvalget 07.05.18, sak 12/18 (ikke vedlagt) 

- Abakus AS – utkast/forslag kravspesifikasjon 

- Abakus AS – konkurransegrunnlag 

- Abakus AS – prisskjema anbud 

 

 

Saksframlegg: 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 22.02.18 sak 04/18 følgende: 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og 

ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok 

kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten 

og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune.  Sekretariatet i samarbeid med Abakus 

AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte. 

 

I vedtaket til kontrollutvalget ble det besluttet at utvalget også ønsket å få en orientering 

fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i 

Tynset kommune.   

 

I møte 07.05.18 sak 12/18 ble kontrollutvalget orientert av helse- og omsorgssenter ved 

leder, ledere innenfor hjemmetjenesten, helseleder/kommuneoverlege, institusjons-

tjenesten og funksjonshemmede.  

Jan Inge Røe fra Abakus AS orienterte om utarbeidet kravspesifikasjon til forvaltnings-

revisjon.  Utvalget diskuterte kriterier for innhenting av anbud der kvalitet/faglig 

kompetanse skal være høyt vektet. 

 

Med bakgrunn i orienteringer, forslag til kravspesifikasjon og diskusjon i utvalget, ble det 

gjort følgende vedtak: 

Abakus AS utarbeider forslag til kravspesifikasjon og anbudsgrunnlag til neste møte den 

07.06.18. 

 

Kravspesifikasjon danner grunnlag for innhenting av anbud og hvilke områder og svar 

kontrollutvalget ønsker å få analysert.  Sekretariatets vurdering er at forslag til 

kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS er dekkende og bør kunne gi godt grunnlag 

for å få et godt prosjekt og rapport. 

 

Forslag til konkurransegrunnlag beskriver bakgrunn og formål med oppdraget samt 

klargjør hva som skal inngå i leveransen for den som får tildelt oppdraget.  

Tildelingskriterier er forslått vektet med: 

- Pris 25%    - Kompetanse og erfaring 50%    - Kvalitet, oppfølging og service 25% 
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Abakus AS ber kontrollutvalget om å ta standpunkt til og som skal inntas i konkurranse-

grunnlaget følgende: 

- Pkt. 2.2 Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. ? 

- Pkt. 2.5 Tidsrom oppdrager skal utføres i 

- Pkt. 2.6 Hvor lenge tilbyder skal vedstå sitt tilbud – (avklares i møte) 

- Pkt. 3.1 Tilbudsfrist dato – (avklares i møte) 

 

Abakus AS vil publisere konkurransen når kontrollutvalget har godkjent kravspesifikasjon 

og konkurransegrunnlaget. 

 

Abakus AS ved Jan Inge Røe vil delta i møtet under behandling av saken. 

 

Kontrollutvalgets møtedatoer for høsten er 27.09. og 29.11.  I tilfelle valg av leverandør 

først skjer den 27.09, vil ikke rapport kunne være ferdig til behandling den 29.11. 

Kontrollutvalget bør derfor vurdere å flytte møte den 27.09 til 13.09 og møte den 29.11 

til 13.12 og dermed kunne behandle den endelig rapporten inneværende år. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS som 

grunnlag for forvaltningsrevisjon – Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og 

omsorg i Tynset kommune. 

Forslag til konkurransegrunnlag godkjennes og legges til grunn for innhenting av anbud.  

Følgende punkter inntas i konkurransegrunnlaget: 

- Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. 200.000 

- Oppdraget skal utføres i tidsrommet september-november, endelig rapport til 

kontrollutvalget skal behandles i møte i kontrollutvalget november/desember 

2018 

  

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 


