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Sammendrag 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Rødøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp 
i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy 
kommune er hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske 
føringer i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge 
hvilke rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i 
samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen. 

Som datagrunnlag har Deloitte benyttet intervju, dokumentanalyse og stikkprøvegjennomgang. Forvaltningsrevisjonen 
har blitt gjennomført fra februar til august 2021. 

Undersøkelsen viser at arbeidet med innkjøp i Rødøy kommune på noen områder ikke er tilfredsstillende. Rødøy 
kommune har ikke etablert en overordnet innkjøpsstrategi, og det er i liten grad utarbeidet rutiner og retningslinjer som 
sikrer at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Kommunen etterlever med dette ikke kommunelovens krav 
til internkontroll og eget vedtak i økonomireglementet om å etablere rutiner for arbeidet med anskaffelser. Gjeldende 
reglement for anskaffelser er ikke oppdatert med fungerende lenker, og reglementet fungerer i liten grad som støtte i 
innkjøpsprosessene i kommunen. Samlet gir dette økt risiko for at det forekommer feil og/eller brudd på regelverk i 
innkjøpsprosessene i kommunen.  

Undersøkelsen viser at kommunen ikke sikrer at det er tilstrekkelig kompetanse innen innkjøp blant lederne som har 
ansvar for dette i kommunen. Rødøy kommune stiller, gjennom reglement for anskaffelser, krav til at ansatte med 
innkjøpsanssvar skal gjennomføre e-læringskurs knyttet til innkjøp. Det gjennomføres i liten grad kontroll av at slike kurs 
blir gjennomført.  

Rødøy kommune er i et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune innen IKT-drift og digitalisering. Gjennom dette 
samarbeidet gjennomfører Bodø kommune også innkjøp av IKT-utstyr på vegne av Rødøy kommune, og Rødøy kommune 
benytter seg av innkjøpsfaglig kompetanse i Bodø kommune. Dersom Rødøy kommune fortsetter å gjøre innkjøp i 
samarbeid med Bodø kommune, bør innkjøpssamarbeidet formaliseres, og rutiner, roller og ansvar bør skriftliggjøres.  

Rødøy kommune har ikke etablert rutiner for oppfølging av kontrakter. Det blir ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne 
kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp, noe som øker risiko for at kommunen ikke 
fanger opp og lærer av avvik i innkjøpsprosessene. Rødøy kommune har videre ikke tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte 
innkjøpsavtaler og rammeavtaler, noe som gir økt risiko for at kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. Sammen 
med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever kontraktsvilkår i 
alle avtaler.  

Deloitte har gjennomgått et utvalg innkjøp som kommunen har gjennomført. Gjennomgangen viser at Rødøy kommune 
ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene sine som skulle ha vært det og at ikke alle anskaffelsene er dokumentert 
i samsvar med krav i regelverket. Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige 
anskaffelser. 

Deloittes konklusjon og anbefalinger går frem av kapittel 8 i rapporten.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i Rødøy kommune. Prosjektet ble bestilt av 
kontrollutvalget i Rødøy kommune 23.02.2021 i sak 03/21. 

I risiko- og vesentlighetsvurdering gjennomført av kontrollutvalget i 2020 blir det vurdert at det er høy risiko 
tilknyttet innkjøpsområdet i kommunen. Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser er satt opp som nummer 
to på listen over prioriterte tema for forvaltningsrevisjon av kommunestyret i Rødøy kommune i perioden 2020-
2023.1 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er 
hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer 
i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge hvilke 
rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i 
samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt:2 

1) Er det utarbeidet en hensiktsmessig innkjøpsstrategi? 

2) Er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig? 

a) I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktsstruktur? 

b) I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det 
etablert rutiner for opplæring som sikrer dette? 

3) I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp 
av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk? 

a) Er det utarbeidet tilstrekkelig med rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med 
regelverket? 

b) I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlig innkjøp og 
for å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse? 

4) I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunens innkjøp? 

a) Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket? 

b) Er kjøp innenfor rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene? 

c) Har kommunen inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i 
utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd? 

5) I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter? 

 

1.3 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikret i 
samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet februar 2021 til august 2021. 

1.3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon 
om Rødøy kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og 
analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene.  

 
1 Vedtatt i kommunestyret i Rødøy i sak 044/2020, 25. juni 2020.  
2 Rekkefølgen på problemstillingene er noe justert sammenlignet med vedtatt prosjektplan for å gi rapporten en mer logisk oppbygning. 
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1.3.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene, har Deloitte intervjuet fire personer i Rødøy kommune 
som er involvert i arbeidet med innkjøp. De intervjuede var økonomisjef, helse- og omsorgssjef,3 teknisk sjef og 
leder for formannskapskontoret/førstekonsulent.  

1.3.3 Stikkprøvegjennomgang 

Basert på informasjon fra kommunens økonomisystem har Deloitte gjort et utvalg av utbetalinger til leverandører 
innen ulike kontoarter i 2019 og 2020. 

Deloitte har valgt ut to utbetalinger i 2019 der det var gjennomført avrop på rammeavtaler, for å undersøke om 
dette er gjort på riktig måte.  

I tillegg har vi valgt ut ni utbetalinger i 2019 og 2020 der vi bad om dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosessen 
som ligger bak utbetalingene, og vurdert dette materialet opp mot revisjonskriteriene. Deloitte har utført 
stikkprøver som omfatter både vare- og tjenestekontrakter.  

Totalt har Deloitte kontrollert 11 anskaffelser (se tabell 4 i 0) 

1.3.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og eventuelle faktafeil vil bli rettet opp i den 
endelige versjonen. Høringsutkast av rapporten er sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse 
ligger i vedlegg 1 i rapporten.  

1.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven, 
LOA), forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften, FOA) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 20 til 
rapporten. 

 

 
33 Helse- og omsorgssjef var ansatt i Rødøy kommune frem til sommeren 2021.  
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2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Rødøy kommune er organisert i tre administrative myndighetsnivåer: Rådmann, toppledere (ledere på etatsnivå 
og ledere fra rådmanns ledergruppe) og enhetsledere (ledere på tjenestenivå). I tillegg har kommunen skilt ut 
sosiale tjenester (barnevern og NAV kommune) og økonomiavdelingen (skatt, lønn, regnskap og faktura) som egne 
enheter. Topplederne rapporterer direkte til rådmann (to-nivå-modell). 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for innkjøp i Rødøy kommune. Rådmannen har videre myndighet til å 
inngå kjøps- og driftsavtaler innenfor normal drift i samsvar med budsjettrammer.4 Topplederne i kommunen er 
delegert budsjett- og anvisningsmyndighet. Med anvisningsmyndighet følger myndighet og ansvar for anskaffelser 
på vegne av Rødøy kommune innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett. Toppledere kan videredelegere fullmakt 
til å disponere budsjett og ressurser innenfor sitt ansvarsområde. 

Rødøy kommune har et økonomireglement5 som blant annet slår fast at anskaffelsesloven med tilhørende 
forskrifter skal følges for alle anskaffelser, og at kommunen har nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske 
misligheter. 

2.2 Innkjøp i Rødøy kommune 

Rødøy kommune har gjort innkjøp for mellom NOK 39,5 millioner eks. mva. og NOK 51,2 millioner eks. mva. de 
siste tre årene. Dette inkluderer driftskjøp og investering (tabell 1): 

Tabell 1: Innkjøp Rødøy kommune siste tre år (eks. mva. Kilde: Rødøy kommune) 

  2018 2019 2020 

Totale kjøp 39 534 648 50 110 237    51 228 100 

Drift   32 885 648  37 697 326  44 706 639 

Investering  6 648 440  12 412 912  6 521 461 

 

 
4 Delegeringsreglement Rødøy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 22/2020.  
5 Rødøy kommune. Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret i sak 004/2021, 25.02.2021. 
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3 Innkjøpsstrategi 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

Er det utarbeidet en hensiktsmessig innkjøpsstrategi? 

3.2 Revisjonskriterier 

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det går blant annet frem i 
stortingsmeldingen at: 

Leiarar har ansvar for å setje innkjøpsarbeidet inn i ein strategisk samanheng og sortere mellom ulike typar 

innkjøp. Det må utarbeidast mål og strategiar for innkjøpsarbeidet. Særleg gjeld dette innkjøp som har tydeleg 

samanheng med dei oppgåvene som verksemda skal løyse. Strategien for innkjøp må setjast i samanheng med 

verksemdas ressursar, både dei personellmessige, faglege og økonomiske. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er blant annet statens fagorgan for anskaffelser i offentlig 
sektor. DFØ sitt veiledningsmateriell for offentlige anskaffelser sier blant annet følgende om innkjøpsstrategi: 
«Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer 
endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.» 

I veiledningsmaterialet blir viktigheten av innkjøpsstrategi videre grunngitt med at: 

• Innkjøp utgjør ofte en stor del av virksomhetens totale budsjett. 

• Mange av de ansatte er involvert i innkjøp og bruker mye tid på anskaffelsesarbeid, kontroller og 
betalingsprosesser. 

• Konsekvenser av valgt løsning påvirker budsjetter i flere år fremover. 

• En del anskaffelser påvirker kjerneproduksjonen til virksomheten direkte. 

• Lederen er ansvarlig for virksomhetens anskaffelser så fremt ansvaret ikke er delegert. 

• Forbedring av innkjøpene gir bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og mindre risiko. 

Videre blir det påpekt at en innkjøpsstrategi legger til rette for strategisk ledelse. Med strategisk ledelse menes 
det langsiktige arbeidet med å skape bedre resultater i virksomheten. For at innkjøp skal bli et virkemiddel for 
ledelsen må strategien både etableres, forankres og følges opp. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Innkjøpsstrategi  

3.3.1 Datagrunnlag 

Rødøy kommune har ikke etablert en egen innkjøpsstrategi. I økonomireglementet går det frem noen overordnete 
mål for innkjøp i kommunen.6 Der står det blant annet at kommunen skal «forvalte sin økonomi på en forsvarlig 
og effektiv måte, og på den måten legge til rette for en best mulig utnyttelse av kommunens samlede ressurser». 
Videre blir det under punkt 11 i økonomireglementet om etikk og korrupsjon slått fast at  

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, og kommunens eget anskaffelsesreglement skal 

følges for alle innkjøp/anskaffelser. Kommunedirektøren skal utarbeide anskaffelsesreglement. 

Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer skal følges. 

I kommunens reglement for anskaffelser7 blir det også vist til at relevant regelverk skal etterleves, samt at ansatte 
som har ansvar for innkjøp skal gjennomføre e-læringskurs. Videre fremgår det krav til anskaffelser over og under 
NOK 100.000 eks. mva. må følge de grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, transparens og god 
forretningsskikk. 

 
6 Rødøy kommune. Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret i sak 004/2021, 25.02.2021. 
7 Rødøy kommune. Reglement for anskaffelser. Ikke datert. 
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Videre er det lagt inn terskelverdier gjeldende per 12.02.2020. I reglementet er det også lagt inn lenke til blant 
annet KS sin informasjonsside om offentlige anskaffelser, men siden det lenkes til eksisterer ikke. Det er videre vist 
til lenker i teksten som ikke er lagt inn i dokumentet.8 

Det blir i intervju pekt på at Rødøy er en liten kommune med en liten administrasjon, og at de ikke har en 
innkjøpsstrategi fordi de innkjøpene som blir gjennomført er relativt små og begrenset. 

3.3.2 Vurdering 

Rødøy kommune har ikke utarbeidet en innkjøpsstrategi slik blant annet Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ) anbefaler. Økonomireglementet og reglement for anskaffelser inneholder noen mål for 
innkjøpsarbeidet og henvisninger til regelverk på området. Deloitte vurderer likevel at det vil være hensiktsmessig 
for kommunen å etablere en innkjøpsstrategi, og på denne måten i større grad legge til rette for en tydeliggjøring 
av kommunens mål og strategier knyttet til anskaffelser.  

 

 
8 Eksempelvis: «Les mer eller last ned anskaffelsesprotokollen her» uten at det er lagt inn lenke. 
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4 Organisering av innkjøp 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig? 

Under dette: 

• I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktsstruktur? 

• I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det etablert 
rutiner for opplæring som sikrer dette? 

4.2 Revisjonskriterier 

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-1) skal kommunedirektøren sikre at lover og 
forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. Som del av internkontrollen skal kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll  

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det øverste ansvaret for 
innkjøpsansvaret ligger hos toppledelsen, mens ledere på lavere nivå har ansvar innenfor sine områder. I 
stortingsmeldingen blir det presisert at lederansvaret for innkjøp ikke kan delegeres. Lederansvaret innebærer at 
innkjøpsarbeidet må settes inn i en strategisk sammenheng, og følgende virkemidler blir omtalt særskilt:  

• Utarbeide mål og strategier for innkjøpsarbeidet.  

• Avklare hvem som skal ha ansvar for hvilke typer innkjøp på hvilket nivå.  

• Sørge for en robust organisering av ressursene med effektive rutiner.  

• Se til at rutinene blir fulgt. 

• Sørge for at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen.  

• Skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innen innkjøpsområdet.  
 

For at anskaffelser skal kunne gjennomføres effektivt, og riktig i forhold til regelverket, er det sentralt at de ansatte 
som er involvert i innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det blant annet 
påpekt sammenhengen mellom organisering av innkjøpsvirksomheten og behovet for kompetanse. Hvilken 
kompetanse som er nødvendig vil avhenge av hvordan den enkelte ansatte er involvert i anskaffelsene.  

Kommunelovens kapittel 20 beskriver krav til vertskommunesamarbeid. §20-4 slår fast at det skal inngås skriftlig 
avtale mellom deltakerne i vertskommunesamarbeid, og videre at samarbeidsavtalen blant annet skal inneholde 
bestemmelser om hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen.  

Anskaffelsesforskriften (FOA) sier i §29-1 følgende angående anskaffelser som gjennomføres i fellesskap: 

1) Flere oppdragsgivere kan gjennomføre anskaffelser i fellesskap. 

2) Når flere oppdragsgivere gjennomfører anskaffelser i fellesskap i alle oppdragsgivernes navn, er de felles 

ansvarlige for å overholde forskriften. Dette gjelder også når en av oppdragsgiverne gjennomfører anskaffelsen 

på vegne av de andre oppdragsgiverne. 

3) Når flere oppdragsgivere gjennomfører deler av anskaffelsen i fellesskap, er de felles ansvarlige for å 

overholde forskriften bare for de delene som de gjennomfører i fellesskap. Hver av oppdragsgiverne er 

ansvarlige for å overholde reglene for de delene som de gjennomfører på egne vegne. 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 
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4.3 Fullmaktsstruktur 

4.3.1 Datagrunnlag 

Fullmaktsstruktur 

Rådmannen i Rødøy kommune har fullmakt fra kommunestyret til å disponere bevilgningene i budsjettet i henhold 
til rammene i vedtatt budsjett.9 Videre har rådmann fullmakt til å overføre beløp fra driftsbudsjettet til 
investeringsbudsjettet for utstyr over NOK 100.000. Rådmannen har videre myndighet til å inngå kjøps- og 
driftsavtaler innenfor normal drift i samsvar med budsjettrammer.10 

Rådmannen i Rødøy har videredelegert myndighet til å gjennomføre innkjøp til topplederne med budsjettansvar. 
I administrativt delegeringsreglement11 går det frem at «med anvisningsmyndighet følger myndighet og ansvar for 
anskaffelser på vegne av Rødøy kommune innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett. Reglement for anskaffelser 
skal følges». Videre går det frem at toppleder kan delegere fullmakt til å disponere budsjett og ressurser videre 
innenfor deler av sitt ansvar, og at slik delegering kan være enten permanent eller tidsavgrenset.  

Økonomisjef viser i intervju til at det ikke er fastsatt en beløpsgrense for innkjøp for toppledere som er delegert 
innkjøpsmyndighet, men peker på at budsjettet avgrenser verdien av innkjøpene som gjennomføres. Det blir 
videre i intervju vist til at det ikke er fastsatt beløpsgrense for innkjøp som videredelegeres innad i etatene. 
Toppledere skal holde oversikt over innkjøp som blir gjort i etaten gjennom fast rapportering og ved at de 
involveres i større innkjøp. 

Det blir i intervju vist til at det i hovedsak er etatslederne som styrer innkjøp for sine etater, med unntak av helse- 
og omsorgssjef som har delegert en del større innkjøp til sine avdelingsledere. 

Etat for helse og omsorg har nylig vedtatt et eget delegeringsreglement12 hvor det fremgår at ledere i helse- og 
omsorgsetaten har ansvar for disponering av etatens budsjett innenfor sine etater, fastsatt som nettorammer i 
kommunestyrets budsjettvedtak. Videre blir det vist til at lederne gjennom anvisningsmyndighet har ansvar for 
anskaffelser. Helse- og omsorgssjef peker på at det gjennom delegeringsreglementene kommer tydelig frem hvilke 
delegeringer som er gjort. Hun viser videre til at lederne som gjennomfører innkjøp innenfor helse- og 
omsorgsetaten rapporterer tilbake til helse- og omsorgssjefen om innkjøp som ikke inngår i vanlig drift. Det blir 
pekt på at de innenfor etaten har faste samarbeidsmøter og en kultur for at saker diskuteres og rapporteres.  

Gjennomgående blir det i intervju vist til at det er en tydelig fordeling av ansvar for innkjøp i kommunen, og at 
fullmaktsstrukturen for innkjøp som følger budsjettdelegeringen til topplederne oppleves som hensiktsmessig.   

Bestilling, attestasjon og tilvisning 

Rolle- og ansvarsdeling knyttet til fakturabehandling er delvis formalisert og regulert i kommunens reglement for 
anvisning. I reglement for anvisning fremgår det at samme person ikke kan både attestere og anvise en faktura. I 
intervju kommer det frem at dette samsvarer med det som er praksis i kommunen. Rødøy kommune tok i bruk 
systemet Visma Enterprise for fakturabehandling 1. januar 2020. I intervju blir det pekt på at fakturasystemet gir 
en god oversikt over hvem som har myndighet til å attestere og hvem som har myndighet til å anvise. Det fremgår 
videre at fakturasystemet sikrer at faktura kontrolleres av to forskjellige personer som hver står for attestasjon 
eller anvisning.  

Økonomiavdelingen vedlikeholder roller og rettigheter i fakturabehandlingsmodulen, og det er enhetsledere som 
informerer økonomiavdelingen om hvilke rettigheter den enkelte ansatte skal ha.  

Figur 1 under beskriver fakturaflyten slik den i hovedsak fungerer i Rødøy kommune. Figuren er basert på tilsendt 
dokumentasjon og informasjon fra intervju. 

 
9 Rødøy kommune. Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret i sak 004/2021, 25.02.2021. 
10 Delegeringsreglement Rødøy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 22/2020.  
11 Rødøy kommune. Delegering av myndighet fra kommunedirektøren til administrasjonen. Datert 02.09.2020. 
12 Delegering av myndighet fra helse- og omsorgssjef til leder i helse- og omsorgstjenesten. Vedtatt 22. april 2021. 
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Figur 1: Fakturaflyt i Rødøy kommune 

 

Det er økonomiavdelingen som mottar inngående fakturaer. Økonomisjef opplyser at fakturaer ikke blir håndtert 
utenfor fakturasystemet, og at dersom kommunen får inn en papirfaktura vil denne bli skannet og lagt inn i 
systemet. 

Rutine for fakturamottak13  skisserer at økonomiavdelingen, før faktura blir videresendt til attestasjon gjennom 
økonomisystemet, blant annet skal kontrollere at det er riktig mottakernavn og at fakturert vare stemmer med 
mottatt vare. I forbindelse med verifiseringen av rapporten blir det påpekt at dette ikke stemmer overens med 
økonomiavdelingens oppgaver, og at dette er oppgaver som naturlig ligger til bestiller- og/eller kontererollen. 
Økonomiavdelingen sender faktura til attestasjon og kontering i enheten som har gjort bestillingen. Kontering er 
å spesifisere hvilken konto i kontoplanen et vedlegg skal føres på i regnskapet. Det er personen som konterer som 
foreslår på hvilken konto en faktura skal belastes. Denne rollen er ikke beskrevet i reglement for anvisning eller 
annen tilsendt dokumentasjon, men det går frem i reglement for anvisning at attestant skal påse at riktig konto 
påføres betalingsbilaget (se punktliste under).  

Økonomisjef og rådmann har et kredittkort hver med en samlet kredittgrense på NOK 100.000 som kan brukes til 
netthandel. Helse- og omsorgssjef peker på at helse- og omsorgsetaten unntaksvis har benyttet seg av 
kommunens kredittkort, for eksempel dersom en forhandler ikke kan sende faktura, men må ha direkte betalt. 

Det fremgår ikke av tilsendt dokumentasjon hvem som er bestiller eller hvilke oppgaver og ansvar som ligger til 
rollen. I intervju fremgår det at det er flere personer i hver etat som har fullmakt til å bestille, og at det i stor grad 
er de samme som har fullmakt til å attestere som også innehar bestillerrollen.   

Ansvar og oppgaver som ligger til anviser- og attestasjonsrollen er som nevnt over beskrevet i reglement for 
anvisning. I reglementet står det at den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal 
attestere. Den som attesterer, skal påse at: 

• Levering er i samsvar med bestilling  

• Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen  

• Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale  

• Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt  

• Den aktuelle budsjettkonto påføres betalingsbilaget.  

• Korrekt momskompensasjonskode, eventuelt momskode angis.  

Det er rådmann som har anvisningsmyndighet i kommunen. I kommunens reglement for anvisning14 blir det videre 
omtalt at den som er delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen kan videredelegere sin fullmakt, og at 
delegeringen kan være permanent eller tidsavgrenset. Det fremgår videre av reglement for anvisning at 
anvisningsmyndighet skal delegeres skriftlig via «skjema for delegering av anvisningsmyndighet». Dette skjema 
skal sendes til økonomiavdelingen, og det presiseres at anvisningsmyndigheten ikke er gjeldende før skjema er 
mottatt av regnskapsansvarlig. Som nevnt gir fakturasystemet (Visma Enterprise) oversikt over hvem som har 
anvisningsmyndighet.  Den som anviser skal påse at: 

• Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden  

• Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven  
 

13 Rutine for fakturamottak. Rødøy kommune. Ikke datert. 
14 Rødøy kommune. Reglement for anvisning. Ikke datert. 

1. Bestilling

Ansatt bestiller på nett eller 
kjøper i butikk

2. Fakturamottak

Faktura fra leverandør 
mottatt/skannet inn i 
fakturasystem

3. Attestasjon/Kontering

Faktura blir sendt til attestant 
for kontroll og kontering

5. Anvisning

Faktura blir sendt til anviser for 
kontroll

6. Kontroll

Faktura blir kontrollert av 
økonomiavdelingen

7. Faktura blir sendt til banken 
for utbetaling
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• Det er budsjettmidler  

• Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på budsjettbevilgningene ut 
driftsåret  

Av reglement for anvisning går det også frem at en person med anvisningsmyndighet ikke kan anvise egne 
regninger. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet anvisningsmyndighet. Som eksempel blir det vist 
til at rådmannen anviser toppledernivås regninger/refusjonskrav og at ordfører anviser rådmannens regninger. I 
intervju blir det pekt på at leder for formannskapskontoret har overordnet anvisningsmyndighet i kommunen, og 
dermed for eksempel kan anvise dersom andre i kommunen er inhabile, ved fravær eller dersom det haster å få 
noe utbetalt. 

I intervju blir det vist til at det i forbindelse med ansettelse av ny helse- og omsorgssjef skal være omsorgskontoret 
med støtte fra rådmann som i en overgangsfase tar over anvisningsansvaret. Dette skal sikre at det ikke er de 
samme som attesterer som også anviser i perioden der ny helse- og omsorgssjef setter seg inn i sine 
ansvarsområder.  

Vertskommunesamarbeid 

Rødøy kommune kjøper alle IKT-tjenester fra Bodø kommune som del av et vertskommunesamarbeid om IKT-drift 
og digitalisering.15 Det går frem av samarbeidsavtalen at Bodø som vertskommune er ansvarlig for å utføre 
oppgaver knyttet til IKT-tjenester og tilrettelegging og utvikling på vegne av Rødøy som samarbeidskommune.  

I intervju blir det vist til at Bodø kommune som del av avtalen leverer de tekniske løsningene og programvarene 
for Rødøy kommune, og at det på bakgrunn av dette ofte er enklere at Rødøy kjøper sitt IKT-utstyr gjennom 
vertskommunesamarbeidet slik at IKT-avdelingen i Bodø kan klargjøre utstyret med installasjoner av programvare 
etc. før det oversendes til Rødøy. Det går frem av intervju at kommunen ikke har avtale med Bodø kommune 
knyttet til innkjøp av IKT-utstyr. I forbindelse med verifiseringen av rapporten presiserer rådmannen i Rødøy 
kommune at det ligger som forutsetning for vertskommunesamarbeidet at Bodø kommune kjøper inn og 
viderefakturerer til kostpris det arbeidet de gjør for Rødøy kommune, inkludert de utlegg de måtte ha. Rådmannen 
viser til at Bodø kommune gjennom vertskommunesamarbeidet har gjort mindre innkjøp av for eksempel iPads 
og telefoner for at tjenester skal kunne kommunisere på sikker sone. I disse tilfellene er det Bodø kommune som 
gir beskjed om hvilket utstyr det er behov for og Rødøy kommune gir tilbakemeldinger på hvor mange enheter det 
er behov for å bestille. Bodø kommune kjøper deretter inn utstyret det er behov for gjennom avrop på sine 
rammeavtaler med aktuelle leverandører. Rødøy kommune får ikke faktura fra leverandører når det gjelder IKT-
utstyr, men faktureres for kostnader Bodø kommune har som ansvarlig for IKT-drift på vegne av Rødøy 
kommune.16 

Rådmann peker på at Bodø kommune per august 2021 har ny IKT-anskaffelse ute på anbud for kommende periode, 
og at Rødøy kommune er tatt med som oppdragsgiver i dette anbudet. 17 

En av konsulentene på formannskapskontoret er kommunens kontaktpunkt i vertskommunesamarbeidet. Det blir 
vist til at det ikke gjennomføres faste møter med Bodø kommune om dette samarbeidet, men at det er jevnlig 
kontakt mellom kommunene når de er i innkjøpsprosesser eller prosjekter. Det blir pekt på at i de tilfellene 
formannskapskontoret har hatt innkjøp på over NOK 100.000 eks. mva. så har dette vært knyttet til innkjøp av IKT-
utstyr og blitt gjennomført gjennom vertskommunesamarbeid med Bodø. I disse tilfellene er det Bodø som sørger 
for å eventuelt føre protokoll mv. Det blir vist til at kommunen så langt ikke har bedt om innsyn i disse, og 
rådmannen presiserer i forbindelse med verifiseringen av rapporten at det heller ikke har vært aktuelt å be om 
innsyn i protokoller. Som nevnt over kjøper Bodø kommune inn aktuelt IKT-utstyr gjennom avrop på sine 
rammeavtaler og fakturerer deretter Rødøy kommune.   

 

4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at fullmaktsstrukturen for innkjøp i Rødøy kommune formelt følger budsjettdelegeringene. 
Deloitte har ikke indikasjoner på at en slik delegering ikke er hensiktsmessig. Deloitte vil likevel peke på at 

 
15 Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Rødøy kommune. Godkjent av kommunestyret i Rødøy kommune i sak 028/2019, 
13.06.2019.  
16 Telefonsamtale 24.08.2021. 
17 https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-372929.  

https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-372929
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delegeringen slik den er formalisert gir topplederne relativt vide fullmakter til å gjøre innkjøp, for eksempel ved at 
det utover selve budsjettrammene ikke er noen verdigrense for innkjøpene som kan gjennomføres av lederne.  

Videre kommer det frem at mye av det praktiske innkjøpsarbeidet følger fakturaflyten i kommunen. Det er også 
etablert praksis at det alltid er ulike personer som attesterer og som anviser en faktura, noe som fungerer som en 
hensiktsmessig kontroll av faktura. Det kommer ikke frem indikasjoner i undersøkelsen som tyder på at rolle- og 
ansvarsfordelingen knyttet til fakturabehandlingen i Rødøy kommune ikke er hensiktsmessig. 

Undersøkelsen viser at Bodø kommune gjennomfører IKT-innkjøp på vegne av Rødøy kommune gjennom 
vertskommunesamarbeidet. Deloitte merker seg at det ikke foreligger rutiner eller lignende som beskriver 
ansvarsdelingen i vertskommunesamarbeidet når det gjelder innkjøp som Bodø kommune gjennomfører på vegne 
av Rødøy kommune. Ifølge kommunelovens § 20-4 bokstav c) skal samarbeidsavtaler inneholde bestemmelser om 
blant annet hvilke oppgaver og myndighet som skal legges til vertskommunen.  Dersom Rødøy kommune fortsetter 
å gjøre innkjøp i samarbeid med Bodø kommune, mener Deloitte det er viktig at innkjøpssamarbeidet formaliseres, 
og at rutiner, roller og ansvar tydeliggjøres og skriftliggjøres.  

Deloitte vil påpeke at det er viktig at Rødøy kommune sikrer at de er inkludert som oppdragsgiver i alle kontraktene 
der Bodø kommune gjør enkeltkjøp eller avrop på vegne av Rødøy kommune, jf. FOA § 29-1. 

 

4.4 Kompetanse og rutiner for opplæring 

4.4.1 Datagrunnlag 

Kompetanse 

Kommunen opplyser at det ikke er ansatt egne innkjøpere i Rødøy. I intervju blir det vist til at det heller ikke er 
innkjøpskoordinator i kommunen. Som tidligere nevnt er innkjøp i kommunen organisert slik at hver enkelt 
toppleder har budsjett- og innkjøpsansvar for sitt ansvarsområde. Det blir i intervju vist til at det er opp til hver 
enkelt toppleder å sørge for at de holder seg oppdatert på regelverket knyttet til anskaffelser. 

I reglement for anskaffelser står det at ansatte med anvisningsmyndighet skal lese lov om offentlig anskaffelse og 
forskrift om offentlig anskaffelse på lovdata, og videre at man skal lese veileder til reglene om offentlige 
anskaffelser. Det er ikke lagt inn lenke til regelverk eller veileder.  

Reglementet inneholder videre lenke til kommunenes sentralforbunds (KS) informasjonsside om offentlige 
anskaffelser, men denne lenken fungerte ikke på revisjonstidspunktet.18 

Både økonomisjef og leder for formannskapskontoret har innkjøp/innkjøpsavtaler som del av sine 
stillingsinstrukser. Økonomisjef peker på at dersom etatslederne, eller andre som gjør innkjøp i kommunen, 
trenger støtte kan de henvende seg til økonomiavdelingen. Dette gjelder blant annet om de trenger hjelp med å 
gjennomføre innkjøp på internett.  

Det er formannskapskontoret som kjøper inn merkantile produkter som rekvisita og IKT-utstyr på vegne av de 
kommunale kontorene på rådhuset. I intervju blir det vist til at en av konsulentene på formannskapskontoret har 
hovedtyngden av oppgavene innen IKT på formannskapskontoret, og vedkommende er kontaktpunkt for 
vertskommunesamarbeid med Bodø for systemene som ligger til deres ansvarsområde, eksempelvis sak-
/arkivsystem, telefoni og brukeradministrasjon. Denne konsulenten har også vært kontaktpunkt for etatene i 
kommunen med behov for støtte på innkjøp av IKT-utstyr, men det blir i intervju pekt på at gjennom 
vertskommunesamarbeidet skal dette kontaktpunktet heretter være i Bodø kommune. Det blir i intervju videre 
vist til at vertskommunesamarbeidet gjør at kommunen får tilgang til kompetanse når det gjelder innkjøp og at 
man kan stille spørsmål og få råd fra Bodø kommune om ting man måtte lure på knyttet til dette. 

I intervju blir det vist til at det er kort avstand mellom lederne i kommunen og at det er rom for å be hverandre 
om råd og veiledning rundt innkjøp. Det blir videre pekt på at det er ukentlige møter i rådmannens ledergruppe 
og at rådmannen i disse møtene orienterer lederne om for eksempel politiske prioriteringer som påvirker arbeidet 
i kommunen eller eventuelle saker som virker inn på ledernes felles ansvarsområder.   

Det blir pekt på at ansatte i kommunen ofte spør teknisk sjef om råd rundt innkjøp, spesielt når det gjelder innkjøp 
eller anbudsprosesser av større verdi. Det blir i intervju vist til at teknisk sjef i kommunen er den med mest 
kompetanse på innkjøp til større verdier, og at dersom noen lurer på noe rundt større innkjøp eller 
anbudsprosesser henvises de ofte til teknisk sjef. Teknisk sjef bekrefter at teknisk etat noen ganger får forespørsler 

 
18 Lenkeadressen fører en til en side som ikke lenger eksisterer.  
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fra andre avdelinger rundt praktiske forhold knyttet til innkjøp fordi de er etaten med mest erfaring og kunnskap 
når det gjelder innkjøp.  

Flere av de intervjuede opplever at det er tilstrekkelig kompetanse i kommunen til å sikre etterlevelse av krav i 
regelverket. Teknisk sjef viser til at de ansatte med innkjøpsansvar i teknisk etat har god innkjøpskompetanse og 
at innkjøp i etaten fungerer godt. Han nevner videre at det er overlapp mellom oppgavene til lederne i etaten og 
at man dermed sikrer at det ikke bare er én av lederne som har kunnskap om ett område i etaten. 

I et av intervjuene blir det pekt på at det er et stort ansvar å forvalte store beløp som del av stillingen som toppleder 
i kommunen. Det blir vist til at det er en utfordring ved kommunens innkjøpsarbeid at topplederne i kommunen 
har ansvar for mange fagområder, uten at det er tilstrekkelig støtte- eller stabsfunksjoner i kommunen som kan 
bistå lederne. Det etterlyses videre en grundigere forståelse og kunnskap om innkjøp og økonomi i de utøvende 
tjenestene i kommunen.  

Opplæring 

I kommunens reglement for anskaffelser19 fremgår det at ansatte som gjennomfører anskaffelser på vegne av 
Rødøy kommune skal påse at «etatens anvisningsmyndige og øvrige ansatte som har fått delegert myndighet til 
innkjøp på vegne av kommunen» skal gjennomføre innføringskurs i offentlige anskaffelser. Det er lagt inn lenke til 
e-læringskurset «jakten på den gode anskaffelsen» på tidligere Direktorat for forvaltning og IKT (Difi)20 sine 
nettsider. Lenken fungerer ikke, da e-læringskurset etter nedleggingen av Difi i 2019 nå ligger på sidene til 
Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ).  

Det går frem av intervju at det ikke gjøres noen systematisk kontroll av om ansatte med innkjøpsansvar har 
gjennomført e-læringskurset i offentlige anskaffelser. Det blir pekt på at det er etatsleder som har ansvar for at 
personer i deres etat gjennomfører kurset, og å registrere at dette er gjennomført. Det kommer frem at det er 
ulikt hvorvidt ansatte i de ulike etatene oppfordres av sine ledere til å ta kurset eller ikke, og hvorvidt ledere følger 
opp om kurset har blitt gjennomført av ansatte med innkjøpsansvar. I et intervju blir det vist til at man ved 
gjennomført e-læringskurs får et diplom, og at det ville være hensiktsmessig å legge ved dette 
diplomet/kursbeviset i personalmappen til ansatte som har gjennomført kurset. 

Det blir vist til at de ansatte i kommunen ikke får opplæring i innkjøp utover e-læringskurset, og at ansatte med 
innkjøpsansvar selv er ansvarlige for å holde seg oppdatert på regelverket.  

I intervju forteller helse- og omsorgssjefen at hun opplever at det er tydelige retningslinjer i kommunen for at 

kurset skal gjennomføres, og at hun ber sine ledere melde fra når de har gjennomført kurset (uten at det foretas 

en systematisk kontroll av dette). Helse- og omsorgssjefen viser videre til at mange medarbeidere i helse- og 

omsorgsetaten gjennomfører innkjøp og har økonomiansvar, og at flere av disse har bakgrunn som sykepleiere, 

vernepleiere eller helsefagarbeidere uten bakgrunn innen økonomi og innkjøp. Hun påpeker derfor et behov for 

opplæring i konkrete arbeidsoppgaver knyttet til innkjøp, som for eksempel hvordan man skriver en 

anskaffelsesprotokoll. Hun peker på at hun har etterlyst mer praktisk opplæring i innkjøp, men hun har inntrykk 

av at økonomisjef har vært svært travel de siste årene og ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre en slik opplæring. 

Teknisk sjef opplyser i intervju at han er usikker på om alle med innkjøpsansvar i teknisk etat har gjennomført 
kurset, og peker på at han var av oppfatningen at kurset er ment for ansatte og ledere uten tidligere erfaring med 
å legge ut anbud. Teknisk sjef opplyser videre at teknisk etat ikke har en egen rutine for opplæring av nyansatte 
eller lignende når det gjelder innkjøp. Det blir pekt på at det fremgår av de ansattes stillingsinstrukser hva som 
ligger under deres ansvarsområder. 

 

4.4.2 Vurdering 

Det er Deloittes vurdering at kommunen ikke sikrer at ansatte har tilstrekkelig kompetanse på innkjøpsområdet. 
Rødøy kommune stiller, gjennom reglement for anskaffelser, krav til at ansatte med innkjøpsanssvar skal 
gjennomføre e-læringskurs knyttet til innkjøp. Deloitte mener at kommunen må oppdatere reglementet slik at 
riktig lenke til kurs blir lagt inn, og i tillegg bør det følges opp at ansatte gjennomfører e-læringskurset. Manglende 

 
19 Rødøy kommune. Reglement for anskaffelser. Ikke datert. Side 1. 
20 Difi ble nedlagt 31. desember 2019. Funksjoner fra Difi og Altinn har blitt samlet i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og Difis avdeling for 
ledelse, utredning og analyse ble overført til Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
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fokus på og kontroll av opplæring innen innkjøp øker etter Deloittes vurdering risiko for at ikke alle ansatte som 
gjennomfører innkjøp har gjennomført kurset og at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på innkjøpsområdet.  

Sett i sammenheng med andre funn i undersøkelsen når det gjelder manglende innkjøpsstrategi (se kapittel 3.33) 
og manglende og mangelfulle system, rutiner og retningslinjer for gjennomføring av innkjøp (se kapittel 5), er det 
Deloittes vurdering at svakhetene knyttet til kompetanse på innkjøpsområdet fører til økt risiko for at innkjøp ikke 
blir gjennomført i samsvar med krav i regelverket. Ved å sikre tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for opplæring 
i innkjøp, samt systematisk oppfølging av gjennomføring av opplæring, kan kommunen bidra til å redusere denne 
risikoen. 

I undersøkelsen går det frem at ansatte kontakter teknisk etat dersom det er spørsmål knyttet til større innkjøp, 
men at denne rådgiverrollen ikke er formalisert. Deloitte vurderer at det vil være hensiktsmessig å formalisere 
innkjøpsrådgiveransvaret i kommunen. På denne måten vil kommunen i større grad sikre en tydeliggjøring av hvor 
man kan henvende seg ved spørsmål knyttet til innkjøp. 

I undersøkelsen kommer det også frem at Rødøy kommune benytter seg at innkjøpsfaglig kompetanse i Bodø 
kommune gjennom vertskommunesamarbeidet om IKT-drift og digitalisering. At Bodø kommune yter slik bistand 
er positivt for Rødøy kommune, men ikke formalisert i verskommunesamarbeidsavtalen. Deloitte vurderer at 
dersom Bodø kommune skal yte slik bistand til Rødøy kommune, bør det formaliseres (jf. vurdering i avsnitt 4.3.2). 
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5 System, rutiner og retningslinjer 
for innkjøp 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp av 
varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk?  

Under dette: 

• Er det utarbeidet tilstrekkelig med rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med 
regelverket? 

• I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlig innkjøp og 
for å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse? 

5.2 Revisjonskriterier 

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-121) skal kommunedirektøren sikre at lover og 
forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. Som del av internkontrollen skal kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll  

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det øverste ansvaret for 
innkjøpsansvaret ligger hos toppledelsen, mens ledere på lavere nivå har ansvar innenfor sine områder. I 
stortingsmeldingen blir det presisert at lederansvaret for innkjøp ikke kan delegeres. Lederansvaret innebærer at 
innkjøpsarbeidet må settes inn i en strategisk sammenheng, og følgende virkemidler blir omtalt særskilt:  

• Utarbeide mål og strategier for innkjøpsarbeidet.  

• Avklare hvem som skal ha ansvar for hvilke typer innkjøp på hvilket nivå.  

• Sørge for en robust organisering av ressursene med effektive rutiner.  

• Se til at rutinene blir fulgt. 

• Sørge for at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen.  

• Skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innen innkjøpsområdet.  

FOA kapittel 22 omhandler kravene knyttet til kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. Kravene i kapittelet 
gjelder både for anskaffelser gjort etter del II og del III av FOA, jf. FOA § 8-20, § 14-1 tredje ledd bokstav d nr. 5 og 
§ 22-1. FOA § 22-1 første ledd viser til at «All kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren 
og leverandørene skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter reglene i dette 
kapittelet». 

I Rødøy kommunes økonomireglement fremgår det at det som del av kommunedirektørens internkontrollansvar 
skal etableres administrative rutiner som sørger for at budsjettoppfølgingen er gjenstand for betryggende kontroll 
og at utøvelsen skjer i tråd med budsjettreglementet, samt gjeldende lover og forskrifter. Det fremgår videre at 
det skal utarbeides rutiner og reglement knyttet til anskaffelser.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 
21 Denne paragrafen trådte i kraft fra 01.01.2021. 
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5.3 System, rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp 

5.3.1 Datagrunnlag 

Overordnede rutiner og retningslinjer for innkjøp 

Rødøy kommune har gjennom økonomireglementet og reglement for anskaffelser utarbeidet overordnede 
retningslinjer for arbeid med anskaffelser i kommunen. Utenom dette er det ikke utarbeidet rutiner eller 
retningslinjer for hvordan man skal gå frem i arbeid med innkjøp i kommunen.  

I kommunens tidligere økonomireglement22 (gjeldende frem til februar 2021) inngikk reglement for anskaffelser 
som eget kapittel. I tidligere økonomireglement er det lagt inn aktive lenker til blant annet informasjon om nytt 
anskaffelsesregelverk fra 2017. I gjeldende økonomireglement for kommunen inngår ikke lenger reglement for 
anskaffelser, men dette er skilt ut i et eget reglement for anskaffelser.  

I reglement for anskaffelser står det at regelverket skal etterleves ved gjennomføring av innkjøp, og at også 
anskaffelser under terskelverdien må følge de grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, transparens og 
god forretningsskikk. Det fremgår i liten grad hvilke krav som skal etterleves. Eksempelvis står det at det var 
endringer i regelverk for offentlige anskaffelser i 2017 og at disse endringene medfører «mye nytt» offentlige 
oppdragsgivere må forholde seg til, uten at dette er nærmere spesifisert. Som nevnt i avsnitt 4.4.1 er det lagt inn 
ikke-fungerende lenker i reglement for anskaffelser, og det blir vist til at man kan for eksempel kan trykke på lenker 
for mer informasjon uten at lenkene fungerer. 

Det blir i intervju vist til at reglement for anskaffelser i kommunen oppdateres og endres ved endringer i lov- og 
regelverk. Det blir pekt på at det er økonomiavdelingen som er ansvarlig for å holde denne oppdatert i henhold til 
lov- og regelverk, og at oppdatert versjon blir sendt ut til ledergruppen i kommunen. Ledergruppen består av 
rådmann, de tre etatsledere, økonomisjef og leder for formannskapskontoret. Det er deretter ledernes ansvar å 
videreformidle dette i sine etater. 

I intervju kommer det frem at flere er usikre på eller ikke vet hvor man kan finne kommunens gjeldende reglement 
for anskaffelser. Rådmann opplyser at reglement for anskaffelser og reglement for anvisning regnes som rutiner 
(og ikke reglement) etter at de ble tatt ut av økonomireglementet, og at disse rutinene skal foreligge i kommunens 
kvalitetssystem. Kommunen skiftet kvalitetssystem i 202123 og overgangen til nytt kvalitetssystem var på 
revisjonstidspunktet ikke ferdigstilt.24 

I intervju blir det etterlyst en praktisk rutine som kan brukes av alle som gjennomfører innkjøp. Det blir pekt på at 
denne blant annet burde inneholde informasjon om hvor en finner relevante dokumenter, hvilke skjemaer som 
må fylles ut, informasjon om terskelverdier og når innkjøp må ut på anbud. Det blir vist til et behov for tydeligere 
rutiner som gjør de ansatte tryggere på hva som er riktig fremgangsmåte ved anskaffelser. 

Det blir videre i intervju vist til at det ikke er beskrevet i retningslinjer eller rutiner når eller hvordan hasteinnkjøp 
skal gjennomføres. Teknisk sjef peker på at praksis i teknisk etat er at hasteinnkjøp skal gjøres når det er snakk om 
akutte forhold som ikke kan vente, for eksempel havari, og at det utenom dette er konkurranseutsetting på alt av 
varer og tjenester.  

System for anskaffelser 

Rødøy kommune benytter seg ikke av e-handel. Det går frem av intervju at som del av totalpakken kommunen får 
gjennom økonomisystemet (Visma Enterprise) har de også tilgang til å benytte e-handelssystem. Det blir vist til at 
kommunen så langt ikke har benyttet seg av dette, og at det heller ikke har vært drøftet om kommunen skal ta 
e-handelssystemet i bruk.  

Det går videre frem at Rødøy kommune ikke har innført konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) eller 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), men at det er en pågående anbudsprosess på dette gjennom 
vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune.  

Maler og rutiner for gjennomføring av innkjøp 

I kommunens økonomireglement fremgår det at det skal utarbeides rutiner og reglement knyttet til anskaffelser. 
Det fremgår av undersøkelsen at kommunen ikke har maler eller rutiner for å dokumentere prisforespørsler, 
markedsundersøkelser, vurdering av tilbud eller andre prosesser som skal gjøres i forbindelse med innkjøp. 

 
22 Økonomireglement for Rødøy kommune. Gjeldende fra 01.07.2010. Revidert november 2016.  
23 Rødøy kommune hadde tidligere kvalitetssystemet KF, men har i 2021 gått over til Compilo.  
24 E-post 18.06.2021 
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Teknisk sjef viser til at den forrige innhentingen av pristilbud blir benyttet som mal ved nye innhentinger av 
pristilbud. Tilbudene blir så sammenlignet opp mot hverandre og med tidligere priser på samme produkt eller 
tjeneste. Etatslederne for helse og omsorg og teknisk etat forteller at de henter inn prisforslag fra minst tre 
tilbydere når de gjør innkjøp over NOK 100.000 eks. mva. Teknisk sjef viser til at de i teknisk etat som oftest også 
henter inn pristilbud for varer og tjenester med verdi under NOK 100.000 eks. mva.  

Helse- og omsorgssjef understreker at helse- og omsorgsetaten ved større innkjøp alltid sjekker markedet, og at 
de ikke automatisk går for den leverandøren de har brukt tidligere og er kjent med. Hun peker på at de i etaten er 
opptatt av å vurdere blant annet leveringssikkerhet og tidsbruk gitt kommunens infrastruktur og geografi.  

Når det gjelder anbudsprosesser blir det vist til at det primært er teknisk etat som gjennomfører innkjøp av 
størrelsen som krever disse prosessene, og at økonomiavdelingen er lite involvert i dette arbeidet. Teknisk sjef er 
ansvarlig for å legge ut anbud for teknisk etat i Doffin,25 og han peker i intervju på at han har lang erfaring med å 
bruke denne databasen. Han viser til at det hender at kommunen bruker konsulentselskap dersom det er større 
prosjekt som skal ut på anbud (for eksempel entrepriseprosjekt), men at det i all hovedsak er han selv som 
gjennomfører anbudsrunder. 

Teknisk sjef peker på at de ansatte i teknisk etat har lang erfaring med innkjøp og at de dermed ikke har prioritert 
å bruke tid på å utarbeide prosedyrer på hvordan man skal gå frem for å gjennomføre anskaffelser. Han vedgår at 
det er et behov for i større grad å skriftliggjøre rutiner og retningslinjer for innkjøp i etaten, og peker blant annet 
på at det vil være sårbart dersom han som leder eller de andre ansatte i etaten skulle bli fraværende i en lengre 
periode. Han understreker samtidig at det er overlapp mellom oppgavene til de ansatte i teknisk etat og at man 
dermed sikrer at det ikke bare er én ansatt som for eksempel har kunnskap om vann- og avløpsområdet. 

Økonomisjef viser til at rammeavtaler trolig kunne gjort innkjøp i kommunen enklere. Samtidig peker flere av de 
intervjuede på at kommunens geografi ofte begrenser hvilke leverandører kommunen kan benytte seg av, da det 
ofte kun er et fåtall tilbydere som er aktuelle som leverandører av de tjenestene og varene kommunen har behov 
for å kjøpe. 

Dokumentering av innkjøp 

I anskaffelsesreglementet fremgår det ikke at innkjøp skal dokumenteres i samsvar med FOA § 7-1. Dokumentering 
av innkjøp praktiseres ulikt i ulike deler av kommunen. 

Helse- og omsorgssjef peker på at de ved gjennomføring av større innkjøp i helse- og omsorgsetaten utarbeider 
et dokument hvor de samler og lager en oversikt over innhentede tilbud, og hvilket tilbud de har valgt å gå for. 
Dette dokumentet arkiveres som saksfremlegg i saksbehandlingssystemet og dokument i saken legges ved. Helse- 
og omsorgssjef peker på at det ikke er etablert en enkel måte å få oversikt over tidligere gjennomførte prosesser 
ved innkjøp i etaten, og at det for eksempel ikke er etablert en mappe eller lignende i sak-/arkivsystemet eller 
andre digitale system hvor dokument knyttet til anbud og konkurranser lagres. Helse- og omsorgssjef ser behovet 
for en tydeligere rutine på innkjøpsområdet generelt og enklere dokumentasjonsmuligheter.  

Det blir vist til at man på formannskapskontoret dokumenterer alle innkjøp over NOK 50.000 eks. mva., og at dette 
i hovedsak blir gjort gjennom e-poster der man har fått tilsendt tilbud. Det blir videre påpekt at arkivverdige 
dokumenter blir arkivert.  

Det blir i intervju vist til at dokumentasjonen av anskaffelsesprosessen i teknisk etat i hovedsak foregår på 
papirdokument som blir lagret i permer. Teknisk sjef viser til at teknisk etat de siste årene har dobbeltarkivert blant 
annet konkurransegrunnlag og åpnings- og anskaffelsesprotokoller ved at de har lagret disse dokumentene både 
i permer og i en elektronisk fellesmappe som de ansatte i etaten har tilgang til. Teknisk sjef viser til at det er tre år 
siden kommunen innførte digitalt arkivsystem, men at etaten har en vei å gå før de har fått implementert digitale 
system.  

Anskaffelsesprotokoll 

I Rødøy kommune sitt reglement for anskaffelser går det frem at det for alle anskaffelser over NOK 100.000 eks. 
mva. må føres anskaffelsesprotokoll. 

Det blir i intervju vist til at teknisk etat fører protokoll på alle innkjøp over NOK 100.000 eks. mva., og at de benytter 
seg av ulike maler for innkjøp over NOK 100.000 eks. mva. og for innkjøp over NOK 1, 3 millioner eks. mva. I intervju 
vises det til at teknisk etat benytter protokollmaler hentet fra internett, blant annet fra anskaffelser.no eller 

 
25 Doffin står for Database for offentlige innkjøp og er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. 
https://www.doffin.no/  

https://www.doffin.no/
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regjeringen.no. Protokollene lagres i papirform i permer på kontoret. Teknisk sjef viser til at han føler seg trygg på 
at teknisk etat gjennomfører innkjøp på en god måte, og forteller at de dokumenterer alle større innkjøp i 
anskaffelsesprotokoller. 

Økonomisjef har inntrykk av at teknisk etat har god oversikt og har dokumentert innkjøp svært godt, men peker 
også på at det er ønskelig å få dokumentasjon av innkjøp over i digital form. 

Det fremgår av intervju at formannskapskontoret ikke har gjennomført innkjøp på over NOK 100.000 eks. mva. og 
derfor aldri har måttet føre protokoll for innkjøp. I de tilfellene formannskapskontoret har hatt innkjøp på over 
NOK 100.000 eks. mva. har dette, som nevnt i kapittel 4, blitt gjennomført via vertskommunesamarbeid med Bodø. 
Som nevnt i avsnitt 4.3.1 om vertskommunesamarbeid fremgår det det ikke har vært aktuelt å be om innsyn i 
protokoller etter innkjøp gjennomført gjennom vertskommunesamarbeidet, da Bodø kommune kjøper inn aktuelt 
IKT-utstyr gjennom avrop på sine rammeavtaler og deretter fakturerer Rødøy kommune.   

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen mangler tilstrekkelige rutiner for gjennomføring av innkjøp. Deloitte mener at 
kommunen med dette ikke etterlever kommunelovens krav til internkontroll (§ 25-1 b)) og eget vedtak i 
økonomireglementet om å etablere rutiner for arbeidet med anskaffelser. Deloitte mener at det må etableres 
tydelige retningslinjer når det gjelder innkjøpspraksis i kommunen, blant annet for å sikre at det ikke blir den 
enkelte ansatte sitt skjønn som ligger til grunn for praksis på innkjøpsområdet.  

Undersøkelsen viser at reglement for anskaffelser ikke er oppdatert med fungerende lenker o.l. og at reglementet 
i liten grad fungerer som støtte i innkjøpsprosessene i kommunen. Det fremgår videre av undersøkelsen at ledere 
med innkjøpsansvar ikke er kjent med hvor reglement for anskaffelser ligger tilgjengelig. Dette er ikke 
tilfredsstillende, og Deloitte mener at kommunen bør sikre at relevante reglement er oppdatert og tilgjengelig for 
de ansatte som gjennomfører innkjøp på vegne av kommunen.  

Undersøkelsen viser også at det er lite enhetlig praksis for hvordan innkjøp blir dokumentert i kommunen. Deloitte 
vil understreke at kommunen plikter å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelige til å begrunne viktige 
beslutninger i anskaffelsesprosessen jf. § 7-1 i FOA, og mener at kommunen må legge til rette for en enhetlig 
praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal lagres for slik å sikre etterprøvbarhet av kommunens 
innkjøpspraksis.   

Kommunen har ikke tatt i bruk et hensiktsmessig innkjøpverktøy som ivaretar krav til elektronisk kommunikasjon. 
Deloitte understreker at det er krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene i innkjøp 
over nasjonal terskelverdi skal foregå ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler (jf. § 8-20 og kapittel 22 i 
FOA). Deloitte merker seg at kommunen er i prosess med å anskaffe slikt system.  

Kommunen har ikke innført bruk av e-handelssystem som de har tilgang til gjennom økonomisystemet. Deloitte 
mener at kommunen ved å ta i bruk systemet som de har tilgang til i større grad kan sikre at innkjøp blir 
gjennomført i samsvar med regelverket. 

 

5.4 Interne kontroller 

5.4.1 Datagrunnlag 

Rødøy kommune har ikke etablert system eller rutiner som sikrer at det blir gjennomført kontroller av om 
kommunens innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. 

I Rødøy kommunes administrative delegeringsreglement fremkommer det at toppledere har et selvstendig ansvar 
for å drive tjenesteområdene i samsvar med lov, forskrifter og vedtatte rammer og forutsetninger, inkludert blant 
annet internkontroll. Ifølge delegeringsreglementet har toppledere myndighet, innenfor sitt arbeidsområde, til å: 

utarbeide og iverksette internkontrollrutiner som er nødvendige for god økonomistyring, herunder sikre 

rettmessig betaling og innfordring av krav som er hjemlet i budsjett, vedtak og fullmakter.26 

Kommunen opplyser at det ikke er gjennomført interne gjennomganger eller evalueringer av innkjøpsområdet i 
kommunen. 

 
26 Rødøy kommune. Administrativt delegeringsreglement. Datert 02.09.2020. Side 4-5. 
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I intervju blir det vist til at interne kontroller som kommunen gjennomfører relatert til innkjøp er knyttet til 
fakturabehandlingen ved at ulike personer attesterer og anviser. Topplederne viser til at de har løpende kontroll 
ved å kontrollere at fakturaer er riktig.  

Det fremgår videre av intervju at økonomiavdelingen foretar kontroller av kontering og 
merverdiavgiftsbehandlingen før faktura sendes til regnskapssystemet for utbetaling. 

I intervju blir det av flere vist til at det er liten risiko for at kommunen ikke følger regler for offentlige anskaffelser 
i sine innkjøp. Det blir vist til at kommunen gjør små innkjøp og har avgrensede budsjettrammer, noe som 
reduserer risikoen for lovbrudd, og videre at det på bakgrunn av dette ikke oppleves som at det er behov for 
interne kontroller. I et intervju blir det påpekt at det aldri kan bli nok kvalitetssikring og internkontroll, men at det 
er begrenset hvor mye tid og ressurser man kan bruke på anskaffelser og systemer rundt dette med tanke på 
ressursene tilgjengelig i en liten kommune.  

Det blir videre vist til at de tre etatslederne gjennom jevnlige ledergruppemøter orienterer rådmann om hva som 
er status og pågående oppgaver innen sine områder, og at man i disse møtene for eksempel kan diskutere innkjøp 
som skal på anbud og hvordan konkurransen skal foregå.   

I et intervju blir det påpekt at det ikke er etablert tydelige rutiner og kontroller for å sikre at innkjøp skjer i samsvar 
med regelverket, og at innkjøp kunne vært sjekket mer nøye enn det som er praksis per i dag. Det blir vist til at det 
ikke blir fulgt opp av overordnet ledelse hvorvidt kommunens innkjøp utføres i henhold til regelverk, og at det 
derfor ligger et stort ansvar på etatslederne, både med tanke på å kontrollere og sjekke innkjøp, men også at det 
er etatsleders ansvar å be om hjelp dersom det er behov for dette. Videre blir det pekt på opplevelse av et særskilt 
ansvar når det gjelder å avdekke inhabilitet og at innkjøp skal være i samsvar med regelverket. Det blir etterlyst 
større fokus, mer opplæring og en felles forståelse på dette området i kommunen. 

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Rødøy kommune i liten grad fører kontroll med innkjøpene som blir gjort. Organiseringen 
av fakturaflyten sikrer i noen grad kontroll med innkjøp som blir gjort. Dette er etter Deloittes vurdering ikke 
tilstrekkelig for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp. Følgelig øker risikoen for at 
kommunen ikke fanger opp og lærer av avvik i innkjøpsprosessene. Deloitte viser i den sammenheng til avvikene 
som er avdekket i de kontrollerte anskaffelsene i kapittel 6. 
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6 Etterlevelse av regler for 
offentlige anskaffelser 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunens innkjøp?  
Under dette: 

• Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket? 

• Er kjøp innenfor rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene? 

• Har kommunen inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i 
utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd? 

6.2 Revisjonskriterier 

De konkrete formkravene til gjennomføring av anskaffelser varierer etter verdien på anskaffelsen og hvilken type 
anskaffelse det er tale om. De konkrete kravene fremgår av forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) § 5-1. 

FOA § 5-4 stiller krav til at kommunen som oppdragsgiver skal gjøre en forsvarlig beregning av verdien på innkjøp, 
slik at det blir avgjort om innkjøpet kommer over eller under de ulike terskelverdiene. 

FOA § 7-1, første punkt, stiller krav til oppdragiver om å oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne grunngi 
viktige avgjørelser i anskaffelsesprosessen. I samme paragraf, tredje punkt, er det stilt krav om at «vesentlige 
forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.» Dette gjelder alle innkjøp 
med verdi over NOK 100 000 eks. mva. For innkjøp etter FOA del II (anskaffelser over nasjonale terskelverdier) og 
del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene), er det særskilte krav til hva anskaffelsesprotokollene skal inneholde 
(ref. hhv. § 10-5 annet ledd og § 25-5 annet ledd). 

Anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene eller EØS-terskelverdiene skal kunngjøres.27 For anskaffelser etter 
del II i FOA, skal anskaffelser kunngjøres på Doffin (database for offentlige innkjøp).28 Anskaffelser etter FOA del 
III, skal i tillegg kunngjøres på TED (Tender Electronic Daily).29 Anskaffelser under terskelverdiene er ikke 
kunngjøringspliktige, men det kan være hensiktsmessig å gjøre det også for disse, både slik at de blir 
konkurranseeksponert, og for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for leverandørene. 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav om at alle anskaffelser i offentlig regi skal ha 
en klausul i kontrakten som skal sikre at arbeidstakerne sine lønns- og arbeidsvilkår ikke vil presses i et 
konkurranseutsatt marked. Forskriften slår fast at oppdragsgiver skal stille kontraktmessige krav om at ansatte hos 
leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, har lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattende tariffavtale for den aktuelle 
bransjen (jf. § 5).30 Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendige kontroller av om kravene til lønns- og 
arbeidsvilkår blir overholdt (jf. § 7).  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

 
27 Se FOA § 8-17 for del II og § 21-1 for del III. 
28 Se www.doffin.no  
29 Se http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
30 Følgende bransjer har i dag allmenngjorde tariffavtaler: byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), elektro, skips- og 
verftsindustrien, godstransport på veg, jordbruks- og gartnernæringene, persontransport med turbil, renhold og fiskeindustribedrifter. (se 
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/).   

http://www.doffin.no/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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6.3 Utlysning og konkurranseeksponering 

6.3.1 Datagrunnlag 

Deloitte har undersøkt om ni av de elleve kontrollerte innkjøpene ble utlyst/kunngjort i henhold til krav i 
regelverket, og om korrekt konkurranseform har blitt benyttet.31 Tabell 1 gir oversikt over hva anskaffelsene 
gjelder, verdi på kontrollert transaksjon i NOK eks. mva., hvilken type konkurranse som eventuelt er gjennomført, 
samt eventuelle kommentarer helt til høyre i tabellen.  

Tabell 1: Utlysning og konkurranseeksponering 

Nr. Anskaffelsen gjelder Verdi32 Konkurranse  Kommentar 

1 Utbygging av 
bredbåndnett 

4 825 000 Doffin og direkte 
forhandlinger. 

Ingen mottatte tilbud etter utlysning gjennom 
Doffin i 2016. Det ble deretter (i 2016) innledet 
forhandlinger med to leverandører, jf. daværende 
FOA § 14-4 bokstav b). 

2 Byggetjenester 1 442 764  
(2 248 151) 

Doffin. Ingen kommentarer. 

3 Materialer til vedlikehold 328 980  
(814 833) 

Innhentet tilbud fra 
to leverandører. 

Ingen kommentarer. 

4 Vikartjenester 192 716  
(1 897 203) 

Innhentet tilbud fra 
tre leverandører 

Ikke tilstrekkelig dokumentert. 

5 IKT maskinvare 286 300  
(354 900)  

Innhentet tilbud fra 
tre leverandører 

Ingen kommentarer. 

7 Medisinsk 
forbruksmateriell 

14 773  
(151 617) 

Nei Kjøpet er ikke konkurranseeksponert. Det er heller 
ikke dokumentert. 

8 Inventar, utstyr og 
maskiner 

199 999 Markedsundersøkelse Kjøpet ble gjennomført etter direkte forhandlinger 
med en leverandør. Det går fram av tilsendt 
korrespondanse at andre leverandører ble vurdert. 

9 Konsulenttjenester 150 000  
(426 250) 

Innhentet tilbud fra 
fem leverandører 

Ingen kommentarer. 

11 Materialer til vedlikehold 99 851  
(169 851) 

Nei Kommunen kommenterer at dette er et forhandlet 
enkeltkjøp knyttet til montering av 
brannalarmanlegg. Det foreligger ingen 
dokumentasjon.  

 

6.3.2 Vurdering 

Deloitte sine undersøkelser viser at Rødøy kommune ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene sine i samsvar 
med LOA § 4. Videre finner Deloitte gjennom sine undersøkelser at ikke alle anskaffelsene er dokumentert i 
samsvar med FOA § 7-1. Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige 
anskaffelser. 

Anskaffelsene #7 og #11 er ikke konkurranseeksponert. Jf. beregningsreglene i FOA § 5-4 nr. 9 og tilsendt 
regnskapsdata fra kommunen, er den totale verdien på hver av disse anskaffelsene over NOK 100.000 eks. mva., 
og FOA del I blir gjeldende. Manglende konkurranseutsetting betyr dermed at kommunen i disse anskaffelsene 
bryter med LOA § 4. 

Anskaffelsene #4, #7 og #11 er ikke tilstrekkelig dokumentert, og bryter på denne måten med FOA § 7-1.  
Manglende dokumentasjon gjør at Deloitte ikke kan undersøke om markedsundersøkelse har funnet sted i 
anskaffelse #7. I anskaffelse #4 foreligger det noe dokumentasjon, men det går frem at kommunen ikke har 
tilgjengelig alle pristilbud fra leverandører. Deloitte vurderer at dette bekrefter en lite enhetlig praksis for hvordan 
innkjøp blir dokumentert i kommunen (som nevnt i avsnitt 5.3.2).  

Når det gjelder anskaffelse #1, kom det ingen tilbud etter utlysning på Doffin, og kommunen inngikk derfor 
kontrakt etter direkteforhandlinger med to leverandører, jf. daværende FOA § 14-4 bokstav b). Deloitte har ikke 
holdepunkter for å mene at kommunen brøt regelverket i denne anskaffelsen, men merker seg at det i 

 
31 De resterende to kontrollerte innkjøpene er avrop på rammeavtaler. Se tabell 2 på side 27 for nærmere detaljer. 
32 Estimert totalverdi i parentes, basert på kjøp av samme vare/tjeneste fra samme leverandør over ett år. 
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konkurransegrunnlaget ble kommentert at det var usikkerhet knyttet til hvilke deler av regelverket som gjorde seg 
gjeldende. Vi vil i den sammenheng peke på at kommunen bør iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse 
og opplæring på innkjøpsområdet, jf. avsnitt 4.4.2. 

Deloitte mener på bakgrunn av funnene i undersøkelsen at Rødøy kommune ikke i tilstrekkelig grad 
konkurranseeksponerer og dokumenterer anskaffelsene sine.  

 

6.4 Kjøp innenfor rammeavtaler 

6.4.1 Datagrunnlag 

Av de 11 kontrollerte innkjøpene, ble to gjort på rammeavtale. Deloitte har undersøkt om disse ble gjort i samsvar 
med reglene som er fastsatt i rammeavtalene, og om disse var gyldige på tidspunktet der kjøpet ble gjort. I tabell 
2 under fremgår det om de to avropene er gjort i samsvar med reglene i rammeavtalen, om avtalen var gyldig på 
avropstidspunktet, samt eventuelle avvik/kommentarer.  

Tabell 2: Avrop på rammeavtaler 

Nr. Anskaffelsen gjelder Korrekt avrop Gyldig avtale Avvik/kommentar 

6 Vintervedlikehold av vei Ja Ja Ingen kommentarer 

10 Renholdsartikler Usikkert Usikkert Kommunen har ikke avtalen tilgjengelig 
og vet ikke om avtalen er gjeldende 

 

6.4.2 Vurdering 

Deloitte finner at ett av de to kontrollerte avropene (#6) ble gjennomført i samsvar med reglene i rammeavtalen. 
I stikkprøve #10 er det ikke dokumentert at avropet ble gjennomført i samsvar med reglene i avtalen, og Deloitte 
kan dermed ikke vurdere om dette er gjort. Deloitte kan heller ikke vurdere om avtalen var gjeldende på 
avropstidspunktet, da kommunen ikke har avtalen tilgjengelig. 

 

6.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører 

6.5.1 Datagrunnlag 

Deloitte har undersøkt om det var inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør i utlysning og kontrakt i 
de to innkjøpene som er underlagt kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I tabell 3 fremgår 
oversikt over innkjøpene, med en kort beskrivelse av hva anskaffelsen gjelder, om det er stilt krav om lønns- og 
arbeidsvilkår i henholdsvis utlysning og kontrakt, før eventuelle avvik eller kommentarer fremgår helt til høyre i 
tabellen. 

Tabell 3: Lønns- og arbeidsvilkår i kontrollerte innkjøp 

Nr. Anskaffelsen gjelder 
Krav om lønns- og arbeidsvilkår 

Avvik/kommentar 
Utlysning Kontrakt 

1 Bygge- og anleggsarbeid Ja Ja Ingen kommentarer 

2 Byggetjenester Ja Ja Ingen kommentarer 

 

6.5.2 Vurdering 

Rødøy kommune har inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør i utlysning og kontrakt i de to 
undersøkte anskaffelsene som er underlagt kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 
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7 Rutiner for oppfølging av 
kontrakter 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter? 

 

7.2 Revisjonskriterier 

Som del av sitt interkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-1) har rådmannen ansvar for å sikre at kommunale 
anskaffelser er underlagt tilstrekkelig kontroll. Dette innebærer blant annet ansvar for å etablere nødvendige 
rutiner og føre kontroll med virksomhetene på innkjøpsområdet. Formålet med internkontrollen er å sikre at lover 
og forskrifter følges. 

FOA slår fast at kommunen skal oppbevare kontrakter gjennom hele kontraktsperioden (jf. § 7-1 punkt 2).  

Kontraktsoppfølging kan ses på som en selvstendig prosess som kommer etter innkjøpsprosessen. 
Kontraktsoppfølgingen omfatter oppdragsgivers håndtering av kontraktsforholdet fra det tidspunktet kontrakten 
er underskrevet til kontrakten er avsluttet og partene ikke har rettigheter og plikter etter denne.  

En sentral del av kontraktsoppfølging er kontrollrutiner for å sikre at varer eller tjenester blir levert i samsvar med 
kravene i den fremforhandlede kontrakten. Dette gjelder både kvalitet/innhold i varen eller tjenesten, og at del- 
og totalpriser er i samsvar med kontrakt. Videre hører det til kontraktsoppfølgingen å reklamere på eventuelle 
mangler og å vurdere bruk av sanksjoner overfor leverandører dersom dette er nødvendig. Et viktig hjelpemiddel 
i kontraktsoppfølging kan være et manuelt eller elektronisk register over kontrakter som viser en totaloversikt 
over gjeldende kontrakter. Uavhengig av om kommunen har et slikt register eller om man velger å benytte et 
vanlig saks-/arkivsystem, er det en fordel at det er klare rutiner for å registrere kontrakter og nøkkelinformasjon 
knyttet til kontraktene.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

7.3 Rutiner for oppfølging av kontrakter 

7.3.1 Datagrunnlag 

Rødøy kommune har ikke overordnede system, rutiner eller retningslinjer for oppfølging av kontrakter. Deloitte 
får opplyst at kommunen ikke har en samlet oversikt over alle avtalene som kommunen har inngått, men at 
oversikt over inngåtte avtaler skal sikres av den enkelte etat. Rådmannen opplyser at kommunen er i prosess med 
å anskaffe kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).33 

I Rødøy kommunes reglement for anvisning34 fremgår det at den som attesterer faktura blant annet skal påse at 
pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale. To av de intervjuede lederne viser til at de ikke kjenner 
til at kommunen har rutine for å undersøke om innkjøp er gjennomført i henhold til kontrakter eller rammeavtaler. 

Kommunen viser til at de benytter seg av Nordland fylkeskommunes innkjøpsavtaler på reiser og overnatting. I 
forbindelse med verifiseringen blir det opplyst at dette ikke er riktig og at man etter samtale med Nordland 
fylkeskommune har fått avklart at Rødøy kommune ikke lenger er del av denne avtalen.35  Det blir videre opplyst 
at kontrakter tidligere har vært samlet i et sentralt kontraktarkiv i papirform hos økonomiavdelingen, men at 
kontrakter nå arkiveres i sak-/arkivsystemet (Elements). I intervju fremgår det at det ikke er etablert felles oversikt 
over inngåtte kontrakter og rammeavtaler i kommunen, og i forbindelse med stikkprøvegjennomgangen fremgår 
det at teknisk etat lagrer sine kontrakter i papirform.   

 
33 E-post 18. juni 2021. 
34 Rødøy kommune. Reglement for anvisning. Ikke datert. 
35 Telefonsamtale 25.08.2021. 
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I teknisk etat blir det pekt på at kontrakter blir fulgt opp gjennom fakturabehandling. Teknisk sjef viser til at de i 
tillegg følger med på fremdrift i avtaler, at firma ikke går konkurs mv. og at det ikke betales mer enn det er 
produsert for pr. fakturadato (at firma ikke overfakturer). Teknisk sjef peker videre på at det ikke finnes en 
prosedyre som sier noe om hvordan eller hvor ofte kontrakter skal følges opp, men at kontrakter må følges opp 
kontinuerlig, og at hvor intensiv oppfølgingen er avhenger av de ulike fasene prosjektet er i, hvilke entreprenører 
som utfører arbeidet, kompleksiteten i arbeidet etc. 

Det blir vist til at teknisk sjef er prosjektleder for større byggeprosjekt og at en av ingeniørene i teknisk etat er 
byggeleder. I denne typen prosjekt gjennomføres det byggemøter hver 14. dag og både teknisk sjef og ingeniør 
deltar i disse møtene. Teknisk sjef forteller at det er faste tema for byggemøtene og at det føres referat. Teknisk 
sjef viser videre til at byggefeil er en risiko i byggeprosjekt, og at han selv og ingeniør derfor nesten daglig er til 
stede på byggeplassen for å sjekke at kvaliteten er tilfredsstillende. Han peker på at dersom de finner at det er 
avvik fra kontrakt kan kommunen forhandle frem prisavslag og feilen må rettes opp. Det fremgår at dette er 
forhold som tas opp i dialog med byggefirma og at det er del av punktene etaten følger opp på byggemøter. 

Teknisk sjef viser til at teknisk etat, på grunn av den tette oppfølgingen de har i byggeprosjekter, omtrent aldri har 
opplevd store avvik fra kontrakt eller overskridelser av budsjettrammer. 

I undersøkelsen fremgår det at flere av de intervjuede lederne ikke har oversikt over kontrakter og rammeavtaler 
innenfor egne ansvarsområder.  

I intervju blir det pekt på at kommunen har en rammeavtale på kjøp av blant annet renholdsprodukter. Leder for 
formannskapskontoret viser til at hun har forsøkt å finne denne avtalen for å foreta en gjennomgang, men at hun 
ikke har funnet denne. Hun peker på at den aktuelle rammeavtalen ble inngått før hun tiltrådte i sin stilling.  

Helse- og omsorgssjef peker på at det ikke er inngått rammeavtaler innen helse- og omsorg den siste tiden. Hun 

viser til at det fra tidligere er etablert rammeavtaler innenfor helse- og omsorgsetaten, men at disse burde vært 

gjennomgått.  Som eksempel peker hun på at kommunen lenge har hatt en avtale om levering av apotekvarer, og 

at hun har bedt lederne for omsorgssentrene og helsetjenesten om at denne avtalen skal gjennomgås og vurderes. 

Helse- og omsorgssjef viser til at hun ikke har oversikt over hvilke rammeavtaler som finne i kommunen eller i 

helse- og omsorgsetaten, og vedgår at kommunen har et forbedringspotensial på dette området.  

7.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det varierer om og i hvilken grad kommunen i praksis følger opp inngåtte kontrakter. Selv 
om rutiner for attestasjon i enkelte deler av kommunen bidrar til å sikre en viss kontroll med innkjøp og oppfølging 
av disse, er det etter Deloittes vurdering ikke tilstrekkelig for å sikre god kontraktsoppfølging.  

Deloitte mener videre at det ikke er tilfredsstillende at kommunen ikke har tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte 
innkjøpsavtaler og rammeavtaler, da dette gir økt risiko for at kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. 
Sammen med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever 
kontraktsvilkår i alle avtaler. Deloitte merker seg at kommunen er i prosess med å anskaffe 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), og mener at innføringen av et slikt system vil være et hensiktsmessig tiltak 
for å sikre oversikt over, og tilgang til, kommunens avtaler. 
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8 Konklusjon og anbefalinger 

I denne forvaltningsrevisjonen har Deloitte undersøkt om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er 
hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer 
i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge hvilke 
rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i 
samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen. 

Rødøy kommune har etter Deloittes vurdering ikke etablert tilstrekkelig internkontroll for å sikre at innkjøp skjer i 
samsvar med mål og regelverk. Denne forvaltningsrevisjonen viser at:  

• Kommunen har ikke utarbeidet en innkjøpsstrategi. Økonomireglementet og reglement for anskaffelser 
inneholder mål for innkjøpsarbeidet og henvisninger til regelverk på området, men det vil likevel være 
hensiktsmessig for kommunen å etablere en innkjøpsstrategi, og på denne måten i større grad legge til rette 
for en tydeliggjøring av kommunens mål og strategier knyttet til anskaffelser. 

• Rødøy kommune er i et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune innen IKT-drift og digitalisering. 
Gjennom dette samarbeidet gjennomfører Bodø kommune også innkjøp av IKT-utstyr på vegne av Rødøy 
kommune, og Rødøy kommune benytter seg av innkjøpsfaglig kompetanse i Bodø kommune. Oppgaver 
knyttet til innkjøp er ikke formalisert i vertskommunesamarbeidet.  Dersom Rødøy kommune fortsetter å 
gjøre innkjøp i samarbeid med Bodø kommune, mener Deloitte det er viktig at innkjøpssamarbeidet 
formaliseres, og at rutiner, roller og ansvar tydeliggjøres og skriftliggjøres, jf. § 20-4 i kommuneloven. 

• Kommunen sikrer ikke at ansatte som gjennomfører innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. Manglende fokus 
på og kontroll av opplæring innen innkjøp øker risiko for at ansatte som gjennomfører innkjøp ikke har 
tilstrekkelig kompetanse. Ved å sikre tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for innkjøp kan kommunen bidra 
til å redusere denne risikoen.  

• Kommunen har ikke formalisert intern innkjøpsrådgiverrolle. Deloitte vurderer at det vil være hensiktsmessig 
å formalisere innkjøpsrådgiveransvaret i kommunen. På denne måten vil kommunen i større grad sikre en 
tydeliggjøring av hvor man kan henvende seg ved spørsmål knyttet til innkjøp. 

• Det er i liten grad utarbeidet rutiner og retningslinjer som sikrer at innkjøp blir gjennomført i samsvar med 
regelverket. Gjeldende reglement for anskaffelser er ikke oppdatert med fungerende lenker, og reglementet 
fungerer i liten grad som støtte i innkjøpsprosessene i kommunen. 

• Det er lite enhetlig praksis for hvordan innkjøp blir dokumentert i kommunen. Kommunen plikter å oppbevare 
dokumentasjon som er tilstrekkelige til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, og 
kommunen må legge til rette for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal lagres. 
På revisjonstidspunktet ble dokumentasjon lagret på e-postkonto, i saksbehandlingssystem og i papirform. 
Dette kan bidra til mangelfull etterprøvbarhet i kommunens innkjøpspraksis, da det kan være utfordrende å 
finne relevant dokumentasjon for noen innkjøp. 

• Det blir ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne kontroller i kommunen for å avdekke eventuelle brudd på 
regelverk for offentlige innkjøp, noe som øker risiko for at kommunen ikke fanger opp og lærer av avvik i 
innkjøpsprosessene.   

• Gjennomgangen av et utvalg innkjøp viser at Rødøy kommune ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene 
sine som skulle ha vært det og at ikke alle anskaffelsene er dokumentert i samsvar med krav i regelverket. 
Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser. 

• Rødøy kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte innkjøpsavtaler, noe som gir økt risiko for at 
kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. Sammen med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte 
avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever kontraktsvilkår i alle avtaler.  
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Basert på funnene i undersøkelsen, anbefaler Deloitte at Rødøy kommune iverksetter følgende tiltak: 

1) Vurderer å etablere en innkjøpsstrategi for kommunen. 

2) Sikrer tilstrekkelig innkjøpsrutiner og oppdatert reglement for innkjøp som er tilgjengelig for de ansatte 
som gjennomfører innkjøp på vegne av kommunen. 

3) Sikrer tilstrekkelig innkjøpskompetanse i organisasjonen, under dette: 

a) Innfører rutiner for gjennomføring og registrering av pålagt e-læringskurs i offentlige 
anskaffelser. 

b) Vurderer behov for formalisering av innkjøpsrådgivning i kommunen. 

4) Formaliserer rutiner, roller og ansvar for innkjøp gjennomført gjennom vertskommunesamarbeidet med 
Bodø kommune om IKT-drift og digitalisering. 

5) Innfører rutiner for å gjennomføre interne kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for 
offentlige innkjøp. 

6) Tilrettelegger for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal utarbeides og 
lagres. 

7) Implementerer tilfredsstillende system for konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging. 

8) Gjennomfører innkjøp i henhold til krav i regelverket, under dette: 

a) Konkurranseeksponerer anskaffelser i samsvar med krav i regelverket. 

b) Dokumenterer innkjøp i samsvar med krav i regelverket. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Regelverket om offentlige anskaffelser  

Alle etater og organ i kommunen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser (ref. anskaffelsesloven § 2 
andre ledd punkt b). Det totale regelverket for offentlige anskaffelser bygger på ulike rettskildefaktorer som man 
må tolke og vekte for å etablere rettsregelen som gjelder for de respektive problemstillingene i denne 
forvaltningsrevisjonen. Dette gjelder lov, forarbeid, forskrift, teori, domspraksis, EØS-regelverk og KOFA-
avgjørelser. Den aktuelle regelen går ikke alltid direkte frem av lov eller forskrift, og må derfor tolkes. Under 
presenterer vi grunnprinsippene i lov og forskrift, samt noen sentrale og relevante bestemmelser fra regelverket.  

Kontroll av innkjøpsarbeidet  

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-1) skal kommunedirektøren sikre at lover og 
forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. Som del av internkontrollen skal kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll  

Kommunelovens kapittel 20 beskriver krav til vertskommunesamarbeid. §20-4 slår fast at det skal inngås skriftlig 
avtale mellom deltakerne i vertskommunesamarbeid, og videre at samarbeidsavtalen blant annet skal inneholde 
bestemmelser om hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen. 

Anskaffelsesforskriften (FOA) sier i § 29-1 følgende angående anskaffelser som gjennomføres i fellesskap: 

1) Flere oppdragsgivere kan gjennomføre anskaffelser i fellesskap. 

2) Når flere oppdragsgivere gjennomfører anskaffelser i fellesskap i alle oppdragsgivernes navn, er de felles 

ansvarlige for å overholde forskriften. Dette gjelder også når en av oppdragsgiverne gjennomfører anskaffelsen 

på vegne av de andre oppdragsgiverne. 

3) Når flere oppdragsgivere gjennomfører deler av anskaffelsen i fellesskap, er de felles ansvarlige for å 

overholde forskriften bare for de delene som de gjennomfører i fellesskap. Hver av oppdragsgiverne er 

ansvarlige for å overholde reglene for de delene som de gjennomfører på egne vegne. 

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det øverste ansvaret for 
innkjøpsansvaret ligger hos toppledelsen, mens ledere på lavere nivå har ansvar innenfor sine områder. I 
stortingsmeldingen blir det presisert at lederansvaret for innkjøp ikke kan delegeres. Lederansvaret innebærer at 
innkjøpsarbeidet må settes inn i en strategisk sammenheng, og følgende virkemidler blir omtalt særskilt:  

• Utarbeide mål og strategier for innkjøpsarbeidet.  

• Avklare hvem som skal ha ansvar for hvilke typer innkjøp på hvilket nivå.  

• Sørge for en robust organisering av ressursene med effektive rutiner.  

• Se til at rutinene blir fulgt. 

• Sørge for at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen.  

• Skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innen innkjøpsområdet.  

For at anskaffelser skal kunne gjennomføres effektivt, og riktig i forhold til regelverket, er det sentralt at de ansatte 
som er involvert i innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det blant annet 
påpekt sammenhengen mellom organisering av innkjøpsvirksomheten og behovet for kompetanse. Hvilken 
kompetanse som er nødvendig vil avhenge av hvordan den enkelte ansatte er involvert i anskaffelsene. I 
stortingsmeldingen står det blant annet:  

Tilstrekkeleg kompetanse er ein føresetnad for å gjere gode og riktige offentlege innkjøp. Verksemda må ha 

tilstrekkeleg bestillarkompetanse for å kunne definere kva ein treng og for å vurdere kva for innkjøpsmetode 
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som er mest formålstenleg. Vidare er det nødvendig med kunnskap om innkjøpsfaget, leverandørmarknaden 

og regelverket om offentlege innkjøp.  

Behovet for kompetanse heng nøye saman med organisering av innkjøpsverksemda. Er ansvaret for innkjøp 

desentralisert i organisasjonen, kan det vere behov for kompetanse hos mange personar i verksemda …  

Det vil òg vere ulike behov for dei forskjellige innkjøpsfunksjonane i verksemda. Behovet hos personar som 

berre gjennomfører bestillingar under inngåtte rammeavtalar, er eit anna enn hos personar som gjennomfører 

heile konkurransar og inngår kontraktar med leverandørar. Leiarar vil ha behov for meir overordna kompetanse 

om organisering av innkjøpsverksemda, kontroll mv. 

Formålsparagraf og grunnleggende prinsipp  

§ 1 i anskaffelsesloven definerer formålet med loven på følgende måte:  

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med 

integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  

De grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven fremgår av § 4 som sier at: 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.  

Konkurranseprinsippet viser til at offentlige innkjøp skal skje på grunnlag av konkurranse, uten hensyn til hvilken 
innkjøpsprosedyre som blir benyttet. Både ut fra samfunnsøkonomiske og forretningsmessige hensyn, samt 
forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, er det ønskelig at offentlige innkjøp skjer etter konkurranse 
mellom potensielle leverandører.  

Likebehandling av leverandørene medfører at kommunen under hele prosessen skal legge forholdene til rette for 
at flest mulig av de potensielle leverandørene får mulighet til å konkurrere om leveransen på samme grunnlag. 
Leverandørene må derfor bli gitt likeverdige forutsetninger for å få sitt tilbud valgt.36

 

Forutberegnelighet omhandler førutsigbarhet for leverandørene. Prinsippet viser til at oppdragsgiver skal sørge 
for at leverandører har tilstrekkelig informasjon om konkurransen og gjennomføringen av denne, til at de kan ta 
forsvarlige vurderinger og avgjørelser med hensyn til tilbudets innhold.  

Etterprøvbarhet handler om at anskaffelsene til kommunen skal kunne etterprøves av leverandørene. Dette betyr 
at kommunen må kunne dokumentere de ulike stegene i anskaffelsesprosessen. Kommunen må derfor sørge for 
at de vurderingene som har blitt gjort og den dokumentasjonen som har betydning for anskaffelsen er 
skriftliggjort, klar og utfyllende nok til at en tredjepart eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av de 
vurderingene som ble gjort.  

Forholdsmessighetsprinsippet innebærer at de plikter og rettigheter som ble utledet fra de andre prinsippene må 
tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. Dette betyr at de krav som blir stilt til prosedyren kommunen 
skal gjennomføre, må stå i forhold til det som skal kjøpes inn, og at de kravene kommunen stiller til leverandøren 
også må stå i forhold til anskaffelsen. Kommunen skal med andre ord ikke stille strengere krav enn det som er 
nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. I forarbeidet til loven blir det understreket at etterleving av 
dette prinsippet er sentralt for å realisere formålet med loven om effektiv bruk av samfunnets ressurser, særlig 
når det gjelder mindre anskaffelser. 

Jf. § 2 i anskaffelsesloven, gjelder de grunnleggende prinsippene for alle anskaffelser med en verdi som er lik eller 
overstiger NOK 100 000 eks. mva. I Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) går det 
frem at kommunen også for anskaffelser under NOK 100 000 eks. mva. bør se hen til og opptre i samsvar med 
disse grunnleggende prinsippene.37

 

De konkrete formkravene til gjennomføring av anskaffelser varierer etter verdien på anskaffelsen og hvilken type 
anskaffelse det er snakk om. De konkrete kravene fremgår av forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) § 5-1.  

• Del I av forskriften gjelder alle typer anskaffelser som er omfattet av forskriften.  

• Del II gjelder kontrakter lik eller over de nasjonale terskelverdiene og under EØS-terskelverdiene, jf. FOA 
§ 5-1 annet ledd.  

 
36 I forarbeidet til loven blir likebehandlingsprinsippet omtalt som det viktigste av alle prinsippene i paragrafen, ref. Prop. 51 L (2015-2016), 
side 82. 
37 Se punkt 7.1.3 i veilederen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/
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• Del III gjelder kontrakter lik eller over EØS-terskelverdiene som spesifisert i FOA § 5-3 første ledd.  

• Del IV gjelder kontrakter for helse- og sosialtjenester med anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdi 
spesifisert i forskriften § 5-3 annet ledd.  

• Del V gjelder plan- og designkonkurranser med verdi over nasjonale terskelverdier jf. § FOA 5-1 femte 
ledd.  

FOA § 5-4 stiller krav til at kommunen som oppdragsgiver skal gjøre en forsvarlig beregning av verdien på innkjøp, 
slik at det blir avgjort om innkjøpet kommer over eller under de ulike terskelverdiene.  

Krav til føring av anskaffelsesprotokoll  

FOA § 7-1 første ledd stiller krav til oppdragsgiver om å oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne grunngi 
viktige avgjørelser i anskaffelsesprosessen. I samme paragraf, tredje ledd, er det stilt krav om at «vesentlige forhold 
for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.» Dette gjelder alle innkjøp med 
verdi over NOK 100 000 eks. mva. For innkjøp etter FOA del II (anskaffelser over nasjonale terskelverdier) og del 
III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene), er det særskilte krav til hva anskaffelsesprotokollene skal inneholde 
(ref. hhv. § 10-5 andre ledd og § 25-5 andre ledd).  

Formålet med dokumentasjonsplikten og plikten til å føre anskaffelsesprotokoll er å bidra til at andre leverandører 
og offentligheten kan føre kontroll med at kommunen sine avgjørelser er fattet i samsvar med regelverket. Disse 
pliktene gir økt etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, ref. grunnprinsippet om dette i anskaffelsesloven § 4, og 
kan slik motvirke kameraderi og korrupsjon.38

 

Kommunikasjon 

FOA kapittel 22 omhandler kravene knyttet til kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. Kravene i kapittelet 
gjelder både for anskaffelser gjort etter del II og del III av FOA, jf. FOA § 8-20, § 14-1 tredje ledd bokstav d nr. 5 og 
§ 22-1. FOA § 22-1 første ledd viser til at «All kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren 
og leverandørene skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter reglene i dette 
kapittelet» og andre ledd viser til at:  

Muntlig kommunikasjon kan likevel brukes, unntatt i forbindelse med utveksling av anskaffelsesdokumentene, 

forespørsler om å delta i konkurransen, bekreftelser av interesse og tilbud. Muntlig kommunikasjon skal 

dokumenteres i tilstrekkelig grad, for eksempel i form av et skriftlig referat eller sammendrag av hovedelementene i 

kommunikasjonen eller ved lydopptak. Oppdragsgiveren skal tilpasse omfanget av dokumentasjonen til den 

betydningen innholdet i den muntlige kommunikasjonen kan ha for forståelsen av anskaffelsesdokumentene.  

FOA kapittel 22 stiller krav til verktøyene og løsningene som kan bli brukt til elektronisk kommunikasjon (FOA § 
22-2), hvordan henvendelser knyttet til konkurranser skal mottas og oppbevares (FOA § 22-3), hvilke unntak som 
gjelder for kravet om bruk av elektronisk kommunikasjon (FOA § 22-4), samt bestemmelser knyttet til elektroniske 
signaturer m.v. (FOA § 22-5).  

Kunngjøringsplikt  

Anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene eller EØS-terskelverdiene skal kunngjøres.39
 For anskaffelser etter 

del II i FOA, skal anskaffelser kunngjøres på Doffin (database for offentlige innkjøp).40  Anskaffelser etter FOA del 
III, skal i tillegg kunngjøres på TED (Tender Electronic Daily).41

 

Dersom særlige vilkår er oppfylt, er det anledning til å gjøre anskaffelser over terskelverdiene, uten kunngjøring. 
Unntakene for kunngjøringsplikten for del II-anskaffelser fremgår av FOA § 5-2, og for del-III-anskaffelser av FOA 
§§ 13-3 og 13-4. Unntakene skal tolkes restriktivt.42

 

Anskaffelser under terskelverdiene er ikke kunngjøringspliktige, men det kan være hensiktsmessig å kunngjøre 
disse også, både slik at de blir konkurranseeksponert, og for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for 
leverandørene. 

 
38 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-
og-anskaffelsesprotokoll/  
39 Se FOA § 8-17 for del II og § 21-1 for del III. 
40 Se www.doffin.no  
41 Se http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
42 Ref. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
http://www.doffin.no/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/


Forvaltningsrevisjon Innkjøp Rødøy kommune |  Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

 

36 
 

Innkjøpsstrategi 

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det går blant annet frem i 
stortingsmeldingen at: 

Leiarar har ansvar for å setje innkjøpsarbeidet inn i ein strategisk samanheng og sortere mellom ulike typar innkjøp. 

Det må utarbeidast mål og strategiar for innkjøpsarbeidet. Særleg gjeld dette innkjøp som har tydeleg samanheng 

med dei oppgåvene som verksemda skal løyse. Strategien for innkjøp må setjast i samanheng med verksemdas 

ressursar, både dei personellmessige, faglege og økonomiske. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er blant annet statens fagorgan for anskaffelser i offentlig 
sektor. DRØ sitt veiledningsmateriell for offentlige anskaffelser sier blant annet følgende om innkjøpsstrategi: 
«Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer 
endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.» 

I veiledningsmaterialet blir viktigheten av innkjøpsstrategi videre grunngitt med at 

• Innkjøp utgjør ofte en stor del av virksomhetens totale budsjett. 

• Mange av de ansatte er involvert i innkjøp og bruker mye tid på anskaffelsesarbeid, kontroller og 
betalingsprosesser. 

• Konsekvenser av valgt løsning – påvirker budsjetter i flere år fremover. 

• En del anskaffelser påvirker kjerneproduksjonen til virksomheten direkte. 

• Lederen er ansvarlig for virksomhetens anskaffelser så fremt ansvaret ikke er delegert. 

• Forbedring av innkjøpene gir bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og mindre risiko. 

Videre blir det påpekt at en innkjøpsstrategi legger til rette for strategisk ledelse. Med strategisk ledelse menes 
det langsiktige arbeidet med å skape bedre resultater i virksomheten. For at innkjøp skal bli et virkemiddel for 
ledelsen må strategien både etableres, forankres og følges opp. 

Anskaffelsesprosedyrene  

FOA § 8-3 omtaler at det for del II i forskriften (over de nasjonale terskelverdiene), er to tillatte 
anskaffelsesprosedyrer: Enten åpen tilbudskonkurranse, der alle interesserte leverandører kan gi tilbud (FOA § 9-
2 første ledd), eller avgrenset tilbudskonkurranse, der alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å 
delta i konkurransen, men bare de som blir invitert til dette kan gi tilbud (FOA § 9-2 andre ledd). I begge 
anskaffelsesprosedyrene kan kommunen, etter tilbudsfristen, avgjøre om det skal være dialog med 
leverandørene.43

 Reglene for dialog med leverandører går frem av FOA § 9-3.  

Det er kommunen som bestemmer hvor omfattende den eventuelle dialogen med tilbyderne skal være. 
Likebehandlingsprinsippet vil likevel stille krav til hvordan slik dialog blir gjennomført.44

 

For del III-anskaffelser (over EØS-terskelverdiene), er det jf. FOA § 13-1 flere tillatte anskaffelsesprosedyrer, men 
foruten åpen og avgrenset tilbudskonkurranse, er det strenge vilkårskrav som må oppfylles. Blant annet er det stilt 
særlige vilkår for å kunne gjøre anskaffelser med forhandlinger med kunngjøring (FOA § 13-2) og uten kunngjøring 
(FOA § 13-3), og i FOA § 13-4 går det frem hvilke vilkår som må være oppfylt for at det skal være lovlig å gjøre 
direkteanskaffelser uten konkurranse.  

Rammeavtaler  

Rammeavtaler er avtaler som gir oppdragsgiver anledning til å gjennomføre flere enkeltinnkjøp over en 
avtaleperiode. Enkeltinnkjøpene i en rammeavtale blir gjennomført som avrop/uttak innenfor vilkårene som er 
fastsatt i rammeavtalen.  

Rammeavtaler kan innføres med en eller flere oppdragstakere. FOA gir anledning til tre typer rammeavtaler:45
 

• rammeavtale med én leverandør  

• rammeavtale med flere leverandører, der alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen  

• rammeavtale med flere leverandører, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen  

 
43 De to konkurranseformene erstatter anbudskonkurranse med forbud om forhandlinger og konkurranse med forhandlinger i den gamle 
loven. 
44 Ref. Prop. 51 L (2015-2016), kap. 8. 
45 Se FOA § 11-1 og kapittel 26. 
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Rammeavtaler med flere leverandører innen samme område blir også omtalt som «parallelle rammeavtaler». 
Dersom ikke alle vilkår er fastlagt i parallelle rammeavtaler skal tildeling av kontrakter gjennomføres som 
minikonkurranser mellom partene i rammeavtalene. For rammeavtaler der alle vilkårene er fastlagt i avtalene, er 
det ikke anledning til å åpne konkurransen for å endre vilkårene. Det er ikke spesifisert i FOA hvordan avropene 
skal gjennomføres. Kravet til at konkurranseforholdene skal være forutsigbare og gjennomsiktige tilsier likevel at 
alle forhold som er relevante for tildeling av de enkelte kontraktene fremgår av konkurransegrunnlaget i 
rammeavtalen, og at fremgangsmåten for valg av leverandør er fastlagt i selve avtalen, slik at det objektivt kan 
konstateres hvilken av leverandørene som skal få oppdraget/kontrakten.  

Arbeidsvilkår og sosial dumping  

Alle anskaffelser i offentlig regi er pliktet til å legge til grunn en klausul i kontrakten som skal sikre at arbeidstakerne 
sine lønns- og arbeidsvilkår ikke vil presses i et konkurranseutsatt marked. Ratifiseringen av ILO-konvensjon nr. 94 
av 1949 er bakgrunnen for dette. I 2005 ble det innført et krav om at tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter 
inngått av statlige styresmakter skulle inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår for oppdragstaker sine ansatte. 
Som en del av den daværende regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, ble konvensjonen gjort gjeldende 
for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organ fra 2008, gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 
i offentlige kontrakter. Forskriften er hjemlet i anskaffelsesloven § 6, og slår fast at oppdragsgiver skal stille 
kontraktmessige krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til 
å oppfylle kontrakter, har lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransjen (jf. § 5).46

 Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendige kontroller av om 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt (jf. § 7). 

Også FOA inneholder bestemmelser som skal motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. FOA §§ 8-13 
første ledd og 19-3 første ledd, forplikter kommunen til å stille krav om at leverandører maksimalt kan ha to ledd 
leverandørkjede under seg i kontrakter for utføring av bygge- og anleggsarbeid med verdi som er lik eller overstiger 
NOK 1,3 millioner eks.mva for statlige oppdragsgivere og NOK 2,05 millioner eks.mva for andre oppdragsgivere. 
Etter FOA § 19-3 annet ledd, er det lov å fravike maksimumskravet for antall underleverandører enten om det er 
påkrevd for å sikre tilstrekkelig konkurranse, eller på grunn av uforutsette omstendigheter (om det er nødvendig 
for å få gjennomført kontrakten). Det er understreket i veiledningsmaterialet fra departementet at disse 
unntakene skal tolkes strengt.47

 

Kontraktsoppfølging  

Kontraktsoppfølging kan ses på som en selvstendig prosess som kommer etter innkjøpsprosessen. 
Kontraktsoppfølgingen omfatter oppdragsgivers håndtering av kontraktsforholdet fra det tidspunktet kontrakten 
er underskrevet til kontrakten er avsluttet og partene ikke har rettigheter og plikter etter denne.  

En sentral del av kontraktsoppfølging er kontrollrutiner for å sikre at varer eller tjenester blir levert i samsvar med 
kravene i den fremforhandlede kontrakten. Dette gjelder både kvalitet/innhold i varen eller tjenesten, og at del- 
og totalpriser er i samsvar med kontrakt. Videre hører det til kontraktsoppfølgingen å reklamere på eventuelle 
mangler og å vurdere bruk av sanksjoner overfor leverandører dersom dette er nødvendig. Et viktig hjelpemiddel 
i kontraktsoppfølging kan være et manuelt eller elektronisk register over kontrakter som viser en totaloversikt 
over gjeldende kontrakter. Uavhengig av om kommunen har et slikt register eller om man velger å benytte et 
vanlig saks-/arkivsystem, er det en fordel at det er klare rutiner for å registrere kontrakter og nøkkelinformasjon 
knyttet til kontraktene.  

 
46 Følgende bransjer har i dag allmenngjorde tariffavtaler: byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), elektro, skips- og 
verftsindustrien, godstransport på veg, jordbruks- og gartnernæringene, persontransport med turbil, renhold og fiskeindustribedrifter. (se 
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/). 
47 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/begrensninger-i-antall-
ledd-i-leverandorkjeden/.  

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/begrensninger-i-antall-ledd-i-leverandorkjeden/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/begrensninger-i-antall-ledd-i-leverandorkjeden/
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Vedlegg 3: Kontrollerte innkjøp 

Tabell 4: Oversikt over kontrollerte innkjøp 

Nr. Anskaffelsen gjelder Type avtale Type kjøp Transaksjon Budsjett Anslått kontraktsverdi48 

1 Utbygging av 
bredbåndsnett 

Enkeltkjøp Tjeneste 4 825 000 Investering 4 825 000 

2 Byggetjenester Enkeltkjøp Tjeneste 1 442 764 Investering 2 248 151 

3 Materialer til 
vedlikehold 

Enkeltkjøp Vare 328 980 Drift 814 833 

4 Vikartjenester Enkeltkjøp Tjeneste 192 716 Drift 1 897 203 

5 IKT maskinvare Enkeltkjøp Vare 286 300 Investering 354 900 

6 Vintervedlikehold av vei Rammeavtale Tjeneste 109 484 Drift IA 

7 Medisinsk 
forbruksmateriell 

Enkeltkjøp Vare 14 773 Drift 151 617 

8 Inventar, utstyr og 
maskiner 

Enkeltkjøp Vare  199 999 Drift 199 999 

9 Konsulenttjenester Enkeltkjøp Tjeneste 150 000 Investering 426 250 

10 Renholdsartikler Rammeavtale Vare 40 162 Drift IA 

11 Materialer til 
vedlikehold 

Enkeltkjøp Vare 99 851 Investering 169 1 

 

 
48 Det er for enkeltkjøpene det er anslått verdi 
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Vedlegg 4: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-2021-06-18-127 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). LOV-2017-04-21-18 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). FOR-2020-
02-13-159 

• Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser. FOR-2006-10-113-1150. 

• Arbeids- og sosialdepartementet: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. FOR-2020-02-
12-128 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. 2013. 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. 2018. 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Det gode innkjøp. St.meld. nr. 36 (2008-2009). 

Dokumenter fra Rødøy kommune 

• Rødøy kommune. Delegeringsreglement for Rødøy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 022/2020, 
27.04.2020. 

• Rødøy kommune. Administrativt delegeringsreglement. Vedtatt 2. september 2020. 

• Rødøy kommune. Økonomireglement for Rødøy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 004/2021, 
25.02.2021. 

• Rødøy kommune. Reglement for anvisning. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Reglement for anskaffelser. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Delegering av myndighet fra helse- og omsorgssjef til leder i helse- og omsorgstjenesten. 
Vedtatt 22.04.2021. 

• Rødøy kommune og Bodø kommune. Samarbeidsavtale mellom Rødøy og Bodø kommune om IKT drift og 
digitalisering. Ikke datert/signert. 
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