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SVAR - ETTERLEVELSESKONTROLL - ANSKAFFELSER 2020 
Visert il brev av 11. mai ang. forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i 2020. 
Revisjonen har plukket ut 6 anskaffelser for kontroll.  
 
Ambio Helse 
I forhold til rammeavtale på vikartjenester helse og omsorg har Ambio Helse skiftet navn 
til/fusjonert med Ecura Care AS. Rammeavtalen med Ecura Care AS fremgår av oversikten til 
Abakus.   
 
Her er oversikt/kommentarer på de øvrige: 
Grimsbu Grus AS 
Kontrakt dokument 18/721-1 er vedlagt 
 
Folldal Elektro AS 
Mange mindre oppdrag <100‘  
I tillegg til vedlikehold bygg er det noe fellesutgifter data (ant. kabling) 
 
TESS Øst AS 
Mange mindre anskaffelser av arbeidstøy, verktøy mv 
Tidligere rammeavtale er utgått.  
 
Ole Peter Berger 
Anskaffelsesprotokoll dok. 20/595-8 vedlagt 
 
Trønnes Bygg AS 
Innbydelse ble sendt tre firmaer.  
Et firma sendte tilbud, og fikk kontrakten.  
Kontrakt dokument 18/36-8 vedlagt 
 
Uttalelse fra ledelsen er vedlagt.  
 
 
 
Med hilsen 
 



Folldal kommune

Vår ref. : 20/533-6 2

 
Torill Tjeldnes 
Kommunedirektør 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
 
 
 
 



Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av anskaffelsesreglene i
Folldal kommune.

Ledelsens ansvar

• Vi er kj ent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig
intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer og vedtak.

• Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasj on som er relevant og vesentlig for forenklet
etterlevelseskontroll av de forespurte anskaffelsene og som vi er kj ent med.

• Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer eller
vedtak i kommunen.
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