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Oppfølgingsrapport – Iris Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelser

Forord
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy.
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001).
Denne oppfølgingen av tidligere forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS er gjennomført av
forvaltningsrevisor Kai André Blix og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard
Gamst.

Bodø 04.06.2020

_________________
Kai André Blix
Forvaltningsrevisor
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_______________________
Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne oppfølgingen gått gjennom virksomhetens
behandling av områdene selvkost og offentlig anskaffelse. Formålet har vært å undersøke om
Iris Salten med sine døtre har fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjons rapporten fra
2019 om selvkost og offentlig anskaffelse.
Iris Salten har etter revisjonens vurdering gjort betydelige tiltak for å følge opp anbefalingene
fra 2019. Dette har også resultert i betydelige forbedringer på de fleste av de aktuelle
områdene.
Problemstillingene som rapporten bygger på med konklusjoner:
1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
o Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.

2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?
o Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.

Salten kommunerevisjon 2020
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1 Innledning
Rapporten er en oppfølgingsrapport og bygger på rapporten Iris Salten IKS Selvkost og
offentlige anskaffelser fra 14.02.2019.

Dette betyr at formålet med rapporten er å følge opp at virksomheten har gjort nødvendige
tiltak på bakgrunn av de anbefalingene som revisjonen gav i hovedrapporten.

Dette betyr videre at rapporten er mer kortfattet og rett på sak og bygger på de samme
utskrevne revisjonskriteriene som hovedrapporten. Disse fremgår dermed ikke i denne
rapporten. Revisor har heller ikke gjort andre vurderinger enn å følge opp anbefalingene fra
2019.

1.1 Problemstillinger
Vi har satt opp følgende problemstillinger for denne revisjonen:

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?

1.2 Metode

Selvkost:
Revisjonen har fått tilsendt selvkostregnskap, resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten
og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. Vi har foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet
Salten kommunerevisjon 2020
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opp imot resultatregnskapet. Revisjonen har også fått en tilbakemelding på hvordan de
praktiserer selvkostområdet i dag.

Offentlige anskaffelser:
Vi har i denne undersøkelsen plukket ut seks anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service
sine innkjøp i 2019-20. Utplukket er gjort strategisk ut fra en liste vi fikk etter forespørsel til
Iris Salten.

Vi har også gjennomført møte med innkjøpspersonell i virksomhetene og fått fremvist
metoden for lagring av dokumentasjon og mappestruktur som de benytter for lagring av
dokumenter innen offentlig anskaffelse.

I tillegg har vi bedt om og fått tilsendt redigert rutine for offentlige anskaffelser og en juridisk
begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om offentlige
anskaffelser kan være det.

Iris Salten og Iris Service har i perioden ingen anskaffelser som faller inn under forskriftens
del tre (anskaffelser over EØS-terskelverdi). Og skal følge det strengeste regimet for
utlysning. På bakgrunn av det systemet som er framvist og vår gjennomgang av dokumenter
mener vi dette i liten grad utgjør noen utfordring for å besvare den oppsatte problemstillingen.
Vi mener etter dette at de innsamlede fakta er tilstrekkelige til å svare ut problemstillingen vi
har satt opp.

1.3 Revisjonskriterier
Vi har for denne oppfølgingsrevisjonen tatt utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i
revisjonen fra 2019 som denne revisjonen bygger på.

For de fullstendige utskrevne revisjonskriteriene viser vi til rapporten fra 2019.

Vi har satt opp følgende kriterier.

Salten kommunerevisjon 2020
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1. Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år.
2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskriften.
3. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
4. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før
kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
5. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
6. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
7. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.
8. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at
den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.
9. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon,
Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

Salten kommunerevisjon 2020
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2 Selvkost – Fakta og vurderinger
2.1 Revisors vurdering
I revisjonsrapporten fra 2019 gav revisor én formell anbefaling til Iris Salten på
selvkostområdet. Anbefalingen som Iris Salten fikk i revisjonsrapporten, var:
«Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år».

Dette omhandlet spesifiseringen av kontoer som beskrev de aktuelle kostnadene og inntektene
da disse var mangelfulle. Det forekom kontonummer som ikke var bruk og kontonummer som
ikke var tatt med. Dette hang sammen med at selvkostregnskapet var sammenhengende Excel
ark med regnskap over flere år, og at disse kontoene i enkelte år var med og i andre år ikke
var med. Dette bidro til en mer utfordrende selvkostkontroll og var ikke i samsvar med norsk
regnskapsstandard (NRS). Revisjonen fant det da hensiktsmessig at kontoene i
selvkostregnskapet burde oppdateres med riktige kontoer hvert år.
Kontohenvisningene som ble påpekt ved forrige revisjon er nå spesifiserte og lett
kontrollerbare opp imot resultatregnskapet.
Iris salten har foretatt en omstrukturering av forskjellige inntekt- og kostnadsområder knyttet
opp imot selvkostområdet. Slik selvkostregnskapet fremgår i dag, blir det laget to
selvkostregnskap som blir slått sammen til ett. Ett for Iris Service og ett for Iris Salten.
Revisjonens vurdering er etter dette at anbefalingen er fulgt opp og forholdet er godt ivaretatt
etter endringene.

Salten kommunerevisjon 2020
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For å illustrere hvordan kontohenvisning var før og nå:
Før:

Nå:
KONTO KONTONAVN

REGNSKAPSTALL FRA VISMA

SELVKOSTBRØK 2018 SELVKOST

FORRETNING

Vedlegg/kommentar

INNTEKTER ISE
3006 Salg gulsekker

-

693 311

3010 MT Restavfall

-

10 556 263

0,746 -

7 874 972 -

2 681 291 Vedlegg 1

3011 MT Trevirke

-

434 081

0,746 -

323 825 -

110 257 Vedlegg 1

3012 MT Sortert avfall / landbruksplast

-

352 810

0,746 -

263 196 -

89 614 Vedlegg 1

3013 MT Matavfall

-

3 365

0,746 -

2 510 -

855 Vedlegg 1

3014 MT Farlig avfall

-

381 088

0,746 -

284 292 -

96 796 Vedlegg 1

3015 MT Papp og papir

-

59 685

0,746 -

44 525 -

15 160 Vedlegg 1

3016 MT Uorganisk (tegl,flis,båter etc.

-

308 914

0,746 -

230 450 -

78 464 Vedlegg 1

3017 MT Salg kompost

-

150

3018 MT salg EE-avfall

-

22 548

3000 Inntekter (underground)

-

3002 Salg kantine

-

0

0

-

-

-

-

693 311 Salg gulsekker er næring

150 Salg er næring

0,746 -

16 821 -

5 727 Vedlegg 1

865 000

0,43 -

371 950 -

493 050 Vedlegg 1

315 829

0,452 -

142 755 -

215 306 326

23 -

187 406 869 -

INNTEKTER ISA

SUM INNTEKTER ISA OG ISE

173 074 Vedlegg 2
27 899 456

VAREKOSTNADER ISE
4015 Innsamling entreprise

1 732 625

1

1 732 625

4060 Behandling restavfall

14 670 301

0,9109

13 363 177

1 307 124 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

903 285

0,9109

822 803

80 483 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

4061 Behandling papp/papir
Vedlegg 5 lønnsandel

-

Innsamling av Retur AS i jan og febr. Det Retur kjører for R

VAREKOSTNADER ISA

4015 Innsamling entreprise
4016 Innsamling Internfakt.
SUM VAREKOSTNADER ISE OG ISA

12 184 693 kr
19023004
116 929 823

1
1
23

12 184 693
19 023 004
110 448 149

-

Inngår i selvkost fra ISE
0 Inngår i selvkost fra ISE

4 008 818
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3 Offentlig anskaffelser – Fakta og vurderinger
13. juni 2019 i sak nr. 19/45 ble det gjort følgende konklusjon og vedtak i styret i Iris Salten
IKS:

Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn
følgende:
-

Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket.

-

Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser.

-

Systematisk lagring av alle anskaffelser.

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering
som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket
om offentlig anskaffelser. De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge
konsernets rutine.

Forslag til Vedtak:
Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak
som iverksettes til etterretning.

3.1 Revisors vurdering
Anskaffelsesprotokoll
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med at bruk av «anbudsprotokoll» skulle skjerpes
inn. Siden det ikke er gitt anbefalinger om med bruken av anbudsprotokoll legger vi til grunn
at det her var ment anskaffelsesprotokoll.

Malen for å føre anskaffelsesprotokoll er utbedret fra forrige revisjon. Det viste seg nå å være
ført protokoll i alle de seks sakene vi undersøkte. Protokollenes innhold er i stor grad
proporsjonal med anskaffelsens størrelse.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Anskaffelsesverdi
Anskaffelsens verdi framgår for alle sakene i anskaffelsesprotokollene. Det er imidlertid bare
i tre av sakene det foreligger en beskrivelse av hvordan denne beregningen er gjort.

Dette er mye bedre enn ved forrige revisjon. Revisjonen legger etter dette til grunn at det er
gjort forbedringer også på bakgrunn av denne anbefalingen.

Skatteattest
To av de seks sakene fra utplukket er under kr 500.000, -. Det er dermed krav til skatteattest i
bare fire av de seks sakene.

I to av disse fire saker mangler skatteattest. For den ene av disse sakene (Renhold mm.)
foreligger det skatteattest for virksomheten for riktig periode i en annen sak (Kantinedrift
Vikan). Denne er imidlertid ikke lagt inn i denne saken. Til tross for at det forekommer
mangler på dette området, gir det nye systemet inntrykk av at de arbeider med å forbedre
også dette. Dette bør etter revisjonens vurdering heller ikke kreve så mye få på plass.

Egenerklæring og dokumentasjonsbevis
Her som for skatteattest gjelder kriteriet bare i fire av de utplukkede sakene.
Egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis var bare å finne i tre av fire saker. Dette er
også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon, og også dette bør det være en smal sak å få
på plass i mappene.

Begrunnelse for unntak fra OA
I utplukket var det en sak som ikke var konkurranseutsatt etter regelverket om offentlige
anskaffelser. I protokollen til denne saken var det dokumentert en begrunnelse for unntaket
fra regelverket. Dette manglet i samtlige saker ved forrige revisjon. At det er på plass i en sak
etter tilfeldig utplukk gir en forståelse av forbedring også på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Lagring pr. anskaffelse
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med innskjerping med tanke på Systematisk lagring
av alle anskaffelser.

Revisor har gjennomført møte på teams med innkjøpspersonell for virksomhetene. I møtet
viste de fram anskaffelsesarkivet og mappestrukturen de benyttet. De forklarte også at noen
av sakene er lagret både i eget arkiv og i Aksess.

Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en relativt fast struktur slik at det var forholdsvis
lett å få oversikt over sakene.
Dette viste seg også ved at det tok svært kort tid å få tilsendt sakene etter å ha gjort utplukket.

Nedenfor har vi tatt med to figurer som viser den gjennomgående lagringsstrukturen.

Figur 1 (Lagring på server Vikan)

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 2 (Lagring i Aksess)

Dette viser at de har gjennomført endringer i tråd med anbefalingene som ble gitt i 2019.

Gjennomgang av intern rutine for OA
Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og forbedret på alle områdene vi påpekte i
forrige revisjon. Denne framstår nå som et mye bedre verktøy. Det er nå også laget egen
rutine for de av selskapene som ikke ligger under regelverket for OA.

Anbefalingen må etter dette anses å være fulgt opp.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper
Iris Salten har bestilt en juridisk vurdering fra Deloitte Legal 5. mars 2019. I dokumentet gis
det en vurdering av hvorvidt datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av
anskaffelsesregelverket.

Vurderingen konkluderer med at Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS
og HT-Safe AS er unntatt fra regelverket for OA.

Gjennomgang av dokumentasjon i utplukkede saker
Saker over kr 100.000, -.
1. Prosjektledelse Vensmoen
Anskaffelsen gjelder administrasjon av prosjekt, prosjekterende og entreprenører, herunder
planlegge, styre, rapportere og følge opp prosjektet, med hensyn til avtalte mål, omfang, tid
og kostnader med oppføring av nytt bygg på Vensmoen.

Av anskaffelsesprotokollen går det fram at anskaffelsens verdi er satt til mellom kr 220.000, og kr 300.000, -. I kontrakten er taket satt til kr 250.000, -. Det fremgår ikke hvordan beløpet
er beregnet.
Det er ført anskaffelsesprotokoll i henhold til de krav som stilles.

2. Matavfallscontainere
Det er gjort unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser ved denne anskaffelsen. Dette
er begrunnet i mappen. Årsaken er oppgitt til å være at det bare finnes en produsent av disse
containerne.
Det foreligger ikke noen verdiberegning i mappen, men anskaffelsesverdien på to containere
er satt til kr 300.000, Etter forespørsel til tilbyder viste prisen seg å bli kr 308.290, -.
Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor unntaket fra regelverket om offentlige anskaffelser er
begrunnet.
Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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3. Fiber infrastruktur
Anskaffelsen gjelder å utvide IT-infrastruktur til samtlige lokasjoner i IRIS
konsernet. Fibernettverket skal være tilpasset informasjonsbehovet til lokasjonene.
Anskaffelsens verdi er i henhold til anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.090.000, -.
Beregningen er dokumentert. Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest eller egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis i mappen
revisor har mottatt.

4. Driftsleverandør IKT
Anskaffelsen gjelder IKT driftstjenester for IRIS Salten konsern og datterselskaper.
Kontrakten inkluderer ikke kjøp av maskinvare, programvare eller lisenser.
Utviklingsprosjekter og anskaffelse av materiell følger egne anskaffelsesprosesser.

Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.200.000, -. Beregningen er
dokumentert.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Skatteattest egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis er dokumentert.

Saker over nasjonal terskelverdi
6. Kantinedrift Vikan
Anskaffelsen gjelder personell til kantinedriften ved hovedkontor Vikan.

Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.600.000, -. Det foreligger ingen
dokumentert beregning av anskaffelsens verdi i saken.

Det er ført anskaffelsesprotokoll.

Det foreligger skatteattest og egenerklæring og dokumentasjonsbevis.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

15

Iris Salten IKS – Oppfølging - Selvkost og Offentlig anskaffelser

7. Renhold mm.
Anskaffelsen gjelder renholdstjenester m/rekvisita, vask av arbeidsklær og posttjenester
for Iris Salten med datterselskaper.

Anskaffelsen er beregnet til kr 1.796.000, - i anskaffelsesprotokollen. Det foreligger en noe
tynn dokumentasjon av beregningen. Det foreligger imidlertid en detaljert timeberegning av
alle områdene som skal inngå i avtalen.

Det er ført anskaffelsesprotokoll.

Det foreligger ikke skatteattest i saksmappen revisor har fått for denne anskaffelsen.
Skatteattest fra virksomheten foreligger imidlertid i mappen for Kantinedrift. Egenerklæring
og dokumentasjonsbevis foreligger.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 3 (Oversikt over dokumentasjon)
Tegnforklaring
M = Mangler
I = Ikke aktuelt
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Over kr 100.000, 1.Prosjektledelse Vensmoen
2.Matavfallscontainere
3.Fiberinfrastruktur
4. Driftsleverandør IKT

Over nasjonal terskel
5.Kantinedrift Vikan
6.Renhold mm.

Gjennomgangen viser at virksomheten har tatt tak i anbefalingene fra forrige revisjon og
utbedret systemet på alle områder. Når det gjelder å dokumentere beregningen av
anskaffelsesverdien og sørge for å dokumentere skatteattest, egenerklæringsskjema og
dokumentasjonsbevis har de fortsatt litt å gå på. Forbedringen fra forrige revisjon er likevel
formidabel.
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3.2 Revisjonens samarbeid med Iris Salten IKS

Problemstilling 2:
I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?

På bakgrunn av de utfordringene som dukket opp på dette området i de to foregående
revisjonene ønsket kontrollutvalgene at revisjonen skulle sette opp noen kriterier for å
vurdere virksomheten på dette området.

Revisjonen satte opp følgende kriterier for imøtekommenhet og tilgang til
dokumentasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Holder de avtaler inngått med revisor
Er de tilgjengelige for revisor
Kommuniserer de godt med revisor
Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor
Søker de å unngå unødig tidsspille for revisor
Er de imøtekommende for å finne tid for møter med revisor
Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
Får revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en
gang.
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten måtte vite ville vært
av stor nytte for revisor fra begynnelsen.

Slik revisor ser det er det ikke nødvendig å gå gjennom disse kriteriene punkt for punkt.

Revisor har i denne revisjonen ikke hatt utfordringer på dette området. Virksomheten har
vært lett å kontakte og rask med å svare, brakt til veie alle dokumenter revisor har hatt behov
for, vært behjelpelig med å sette opp teams møte og generelt gjort det mulig for revisor å
gjennomføre revisjonen på svært kort tid.

Revisor legger etter dette til grunn at vi ikke har noe å utsette på dette området.
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4 Konklusjon

1.

Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer
innenfor selvkost og offentlig anskaffelse?
✓ Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.

2.

I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
✓ Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.
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5 Konserndirektørens kommentar

Konserndirektøren gav sin uttalelse til rapporten 04.06.2020. Han legger til grunn at
samarbeidet har vært langt bedre ved denne revisjonen.
Videre tar han med at revisjonen har gitt dem ytterligere forbedringspunkter.
Konserndirektøren har også bedt om å få ferdig rapport tilsendt når den er behandlet i
eierkommunenes kontrollutvalg.

Konserndirektørens kommentar:
Både Iris Salten og Kommunerevisjonen var godt forberedt til denne revisjonen.
Kommunikasjonen var langt bedre enn ved sist gjennomgang.
Det er gjort tydelige innskjerpinger i dokumentering av innkjøp, og vi er godt fornøyde med
at dette har gitt tydelige forbedringer. Denne gjennomgangen har i tillegg gitt oss ytterligere
noen få forbedringspunkter.
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