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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje 

Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle 

med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 23-3. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK1).  

Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte 4. november 2020, saksnummer 18/20 å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon på offentlig anskaffelser. Formålet med prosjektet er 

belyse om Beiarn kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, følger regelverket og egne 

rutiner ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen. I tillegg har vi sett på om Beiarn 

kommune har rutiner for å ivareta habilitetsutfordringer.  

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av 

undersøkelsen har vært forvaltningsrevisorer Kai Andre Blix.  

Bodø, den 13.09.2021 

         

_______________     ________________________ 

Kai André Blix     Bjørn Vegard Gamst 

Forvaltningsrevisor      Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Sammendrag 

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom virksomhetens 

behandling av området offentlig anskaffelse.  Formålet har vært å belyse om Beiarn 

kommune overholder regelverket på området. 

Ved undersøkelsen forsøker vi å besvare følgende problemstilling: 

«I hvilken grad følger Beiarn kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer: 

 

- Kommunalleder Beiarn kommune 
- Leder Drift Beiarn kommune 
- Prosjektstilling Beiarn kommune 

 

I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått diverse skriftlig dokumentasjon. 

Undersøkelsen retter seg mot perioden 2018-2020. Revisjonen har plukket ut 8 anskaffelser 

og vurdert disse opp imot regelverket til offentlig anskaffelser. 

 

Funn: 

• I 1 av 8 anskaffelser var det 1 sak som ikke var vurdert konkurranseutsatt, dette var 

brøyterodene. 

• Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert 

beregning av anskaffelsesverdi i fire av 8 saker. I 1 av sakene er det imidlertid en 

budsjettert verdi, men den ligger ikke i anskaffelses protokollen. Der det foreligger 

beregning av anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. 

• Ved vår gjennomgang av dokumentene i sakene revisjonen hadde plukket ut fant vi at 

det manglet dokumenter i 4 av 8 saker. 1 av 8 hadde ikke anskaffelses protokoll, dette 

gjelder brøyterodene. 

• 3 av 8 saker mangler skatteattest 
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• For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema. De 

anskaffelsene over EØS-terskelen hadde ESPD-skjema vedlagt i 

anskaffelsesprotokollen 

• Av de 8 sakene revisor har undersøkt er 7 av 8 konkurransene gjennomført på riktig 

nivå. Brøyterodene har det ikke vært foretatt konkurranse, men en tildeling. 

• Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker unntatt «Renovering sanitetsbolig» 

• Av de 8 sakene som ble plukket ut var 2 av dem en direkteanskaffelse. I disse sakene 

var det vedlagt en begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til 

direkteanskaffelse og omgått regelverket for offentlig anskaffelser. I den andre som er 

brøyterodene, foreligger det ikke noe begrunnelse. 

• 3 av 8 inneholder ikke åpningsprotokoll. Den ene som er Trones Næringsbygg, 

begrunnes det med kun 1 tilbyder. Brøyteroder har ingen protokoller. Den tredje er 

renovering sanitetsbolig som ble direkteanskaffet. 

• Beiarn kommune har ikke en fast standard for når hvordan de skal skrive en 

habilitetsvurdering og hvordan den skal lagres for å sørge for å ivareta regelverket. 

 

I de største anskaffelsene som er gjort er alt veldig bra dokumentert og gjennomført. Der de 

ikke har gjennomført anskaffelsene via Doffin eller SIIN (Ajour) er det mangelfull 

dokumentasjon. 

Det er også mangelfull dokumentasjon på direkteanskaffelsene. Der gjelder det 

dokumentasjon på vurdering av hvorfor de skal unnlate å bruke regelverket om offentlig 

anskaffelser. 

• Anbefalingene ligger i kapittel 7 
 

Konklusjon: 

Beiarn følger i varierende grad regelverket om offentlige anskaffelser.  

Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer brudd på lovgivningen.  
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1 Innledning 

Ved behandling av lov om offentlige anskaffelser påpekte Stortinget at det er viktig at all 

offentlig ressursbruk skal fremme det offentliges måloppnåelse. Man skal opptre ansvarlig, 

slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig 

måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Dette gjelder for alle innkjøp etter 

lov om offentlig anskaffelse. For anskaffelser over kr 100.000, - gjelder de grunnleggende 

prinsippene. 

«Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra 

til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme 

effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik 

at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At 

anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. 

konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. 

 

Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper har forskjellig opphav. Dels springer de 

ut av EØS-avtalens regler om de fire friheter, dels er de forankret i anskaffelsesdirektivene. 

Det norske regelverket er derfor i all hovedsak bygget på prinsipper som gjelder etter EØS-

avtalen, anskaffelsesdirektivene og forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig 

saksbehandling. 

 

De grunnleggende prinsippene har i hovedsak to funksjoner. For det første kan de danne 

selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for oppdragsgivere og leverandører. Både EU 

domstolen, norske domstoler og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en 

rekke saker utledet nærmere rettigheter og plikter fra prinsippene. For det andre fungerer de 

grunnleggende prinsippene som momenter ved tolkningen av enkeltbestemmelser i 

anskaffelsesregelverket.» 

 

Hentet fra: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2017, kapittel 7. 
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2 Formål, problemstilling og avgrensninger 

2.1 Formål 

Formålet med prosjektet er belyse om Beiarn kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, 

følger regelverket og egne rutiner ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen. I tillegg 

har vi sett på om Beiarn har rutiner for å ivareta habilitetsutfordringer. 

 

2.2 Problemstilling 

Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 

 

«I hvilken grad følger Beiarn kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

 

2.3 Avgrensninger 

Prosjektet er avgrenset mot anskaffelser som faller inn under Samordnede innkjøp i Nordland 

(SIIN). Revisjonen har likevel gjort en avgrenset vurdering av SIIN sitt innkjøpsregelverk 

opp mot anvendelsen som innkjøpsrutine for Beiarn kommune. 

2.4 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer: 

 

- Kommunalleder Beiarn kommune 
- Leder Drift Beiarn kommune 
- Prosjektstilling Beiarn kommune 
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I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått diverse skriftlig dokumentasjon. 

Undersøkelsen retter seg mot perioden 2018-2020. 

 

Vi har i det videre valgt å besvare problemstillingen ved å belyse hvordan kommunen 

forholder seg til de fem prinsippene regelverket om offentlige anskaffelser bygger på. 

 

Vi vil også se på i hvilken grad virksomheten ivaretar dokumentasjonsplikten. 

I denne delen har vi tatt et tilfeldig utplukk av 8 anskaffelsessaker (2018-2019) fordelt på de 

tre anskaffelsesnivåene. Disse er gjennomgått for å undersøke om de dokumentene våre 

kriterier krever skal være dokumentert, er dokumentert i saksmappene. 

 

Til slutt vil vi kort redegjøre for anskaffelsespersonalets forhold til habilitet. 

 

Revisjonen legger til grunn at de innhentede fakta er tilstrekkelige til å svare ut 

problemstillingene. 

 

Alle faktaopplysninger er verifisert av kommunalleder ved at han har fått endelig rapport for 

gjennomlesning, og mulighet for kommentar til rapporten. 
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3 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den 

funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt 

sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av 

revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I 

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Lov om offentlige anskaffelser 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

• Offentlighetsloven 

• Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser 

• Kommunens egne rutiner for behandling av offentlige anskaffelser 

• Kommunens etiske retningslinjer 

 
For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier. 

 

1. Beiarn skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

a. Beiarn skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i forskriften og 

dokumentere vurderingen. 

b. Beiarn skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelser 

i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser 

med anslått verdi på over kr 100 000,-. 

c. Beiarn skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-. 
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d. Beiarn skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema og 

innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 

e. Beiarn skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi 

over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin1. 

f. Beiarn skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi 

over EØS-terskelverdi gjennom TED2. 

g. Beiarn skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

h. Beiarn bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om 

offentlig anskaffelser (OA). 

i. Beiarn skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

j. Beiarn skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt konkurranseutsettes 

etter regelverket om offentlige anskaffelser (OA). 

 

2. Innkjøpspersonalet i Beiarn skal ha god kjennskap til, å praktisere regelverket om 

habilitet. 

a. Beiarn skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe tilfeller 

av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen. 

 

 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene ligger som vedlegg II til denne rapporten.  

 

 

 

 

 

 
1 Den nasjonale databasen for kunngjøring av anbudskonkurranser 
2 Den Europeiske databasen for kunngjøring av anbidskonkurranser 
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4 Fakta  

4.1 Offentlig anskaffelser Beiarn kommune 

Ifølge Kommunalleder utfører Beiarn kommune anskaffelser på litt forskjellige måter, utifra 

anskaffelsens omfang, kompleksitet og mulighet for tilbydere. Kommunen er med i 

innkjøpssamarbeidet i SIIN. SIIN kan være med behjelpelig med bl.a. veiledning innenfor 

anskaffelser, lov og regelverk om offentlige anskaffelser. I SIIN ligger også Ajour 

innkjøpsportal for godkjente bestillere i kommunen. 

Revisor fikk opplyst blant annet fra kommunedirektøren at Beiarn kommune følger SIIN sin 

innkjøpsveileder også for innkjøp utenfor innkjøpssamarbeidet. I tillegg benytter de 

innkjøpsverktøyet Ajour Innkjøp.  

 

Kommunedirektøren har uttalt seg fra kommunens side og forklart at de i all hovedsak 

benytter avtalene som allerede er konkurrert fram gjennom SIIN samarbeidet. Mellom disse 

anskaffelsene og de store som settes ut til konsulenter som de finner gjennom SIIN er det 

ikke så mange innkjøp. På disse innkjøpene benytter kommunen Ajour. Ajour vil være med å 

sikre at prosessene gjennomføres i henhold til regelverket. Likevel vil kommunen mangle en 

beskrivelse av hvordan de håndterer habilitet. Hvordan de benytter Ajour. Og en god styring 

rundt kommunens innkjøpsstrategi.   

Ajour er en innkjøpsportal som er utviklet av Aksess Innkjøp AS. De har siden 2008 jobbet 

med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på 

digitalisering. 

Det hele startet med at selskapet vant en konkurranse, og skulle med Bodø kommune som 

vertskommune utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt innkjøpssamarbeid i 

Salten. I dag er det 21 kommuner med i samarbeidet, og samarbeidet har fra 2018 endret navn 

til Samordna Innkjøp i Nordland. 
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Aksess Innkjøp AS forteller på sine nettsider at de har opparbeidet seg en lang og bred 

erfaring med kunnskap om suksess og risikofaktorene ved implementering av digitale 

innkjøpsløsninger i over 10 år.  

De skriver videre at innkjøpsportalen i dag er en fullverdig innkjøpsløsning som dekker alle 

steg fra utlysning til og med handel. I mars 2020 19. mars 2020 ble Ajour oppkjøpt av 

Mercell-gruppen. 

I økonomireglementet henvises det til et innkjøpsreglement. På forespørsel til 

Kommunedirektør om å få dette reglementet, får revisor opplyst at de anvender 

innkjøpsveilederen til SIIN som et gjeldene reglement. Ut over dette sier kommunedirektøren 

at de ikke har noe eget reglement av nyere dato. 

Ved komplekse anskaffelser har Beiarn kommune brukt rådgivningstjeneste som er hentet fra 

innkjøpsportalen i SIIN, slik at alt av anskaffelsesprosesser blir gjennomført via den aktuelle 

rådgivningstjenesten. Hva gjelder valg av konsulenter til anbudsprosesser vil dette i delvis 

styres gjennom rammeavtaler hos SIIN for kjøp av rådgivningstjenester. Avtalen skiller 

mellom avrop med estimert verdi inntil kr. 100.000, og avrop over kr. 100.000,-, og åpner 

også for at kommunen ved større oppdrag kan lyse ut egen konkurranse ifølge 

Kommunalleder. Dette er anskaffelser som f.eks. Næringsbygg Trones og Boliger Storjord.I 

andre anskaffelser har kommunen selv henvendt seg til tilbydere via mail eller telefon, slik 

som i «Renovering av sanitetsbolig».  

I samtale med Kommunalleder så er kommunen klar over en del manglende dokumentasjon 

på enkelte anskaffelser, men de prøver å overholde lov om offentlig anskaffelser så langt det 

lar seg gjøre.  

Ved avvik fra lov om offentlig anskaffelser så skal dette særskilt begrunnes, dette har 

kommunen bl.a. gjort til en viss grad ved «brøyterodene» og «Renovering sanitetsbolig» 

Revisjonen har plukket ut en del anskaffelser fra årene 2018-2019 for å undersøke hvordan 

disse anskaffelsene er anskaffet i henhold til lov om offentlig anskaffelser. 
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Habilitet 

Beiarn kommune har svart at de har gode rutiner for habilitetsvurdering, de legger til grunn at 

de skal følge loven og interne retningslinjer og reglementer.  

 

Ettersom det ikke foreligger noe eget innkjøpsreglement for Beiarn kommune må vi også her 

se hen til SIIN sitt reglement som Beiarn har til hensikt å følge. SIIN sitt innkjøpsreglement 

er av overordnet art og inneholder henvisning til forvaltningsloven, men ingen regler eller 

rutiner for hvordan en skal sørge for å følge forvaltningsloven. Det foreligger heller ingen 

mal for gjennomføring av habilitetsvurdering. 

 

Kommunen benytter Ajour innkjøpsverktøy. Der vil det alltid framgå hvem sin bruker som er 

benyttet i de forskjellige prosessene. Individualiseringen av den enkelte behandler vil dermed 

i stor grad være ivaretatt gjennom dette. 

4.2 Anskaffelser over kr 100.000,- 

Renovering Sanitetsbolig   

 

Anskaffelsen gjelder rehabilitering av en av de kommunale boligene på Tollå som ble ledig 

etter lang tids utleie. Leiligheten hadde da stort behov for renovering. 

Beregning etter tilbud gir samlet en anskaffelsesverdi på kr 518 900,-. 

 
Tabell 1 Total samlet anskaffelsesverdi 

Arbeidsmengden for kommunens egne mannskaper innenfor Vaktmesterkorpset var for stor 

til at de hadde kapasitet til å gjennomføre denne omfattende renoveringen selv. Kommunen 

hadde på dette tidspunkt ingen rammeavtale innenfor fagområdet håndverkertjenester, og på 

grunn av mangel på utleieboliger ble det derfor tatt kontakt med flere aktuelle aktører på 

Trinn

1 321 250kr        Snekring

2 54 000kr           merarbeid

3 103 650kr        kjøkken

4 40 000kr           Gulvbelegg

518 900kr        

Anbudsbeløp
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telefon for å høre om noen hadde kapasitet til å ta på seg denne jobben, med tanke på å utlyse 

en mini konkurranse. Tilbakemeldingen fra de aller fleste aktørene som ble kontaktet var at 

de dessverre hadde ordrebøkene fulle og ikke hadde mulighet til å utføre jobben før tidligst 

høsten/vinteren 2019/2020. Det eneste firmaet som hadde noe kapasitet var Byggmann Nord 

AS.  

Dette ble vurdert ut fra behovet for utleieboliger i kommunen og rekrutering av nye 

arbeidstakere i kommunal sektor.  Det ble derfor besluttet å gjennomføre en befaring med 

Byggman Nord og be om tilbud fra dem. Etter at deler av jobben var gjennomført ble det 

avdekket behov for ytterligere renovering. Det ble derfor levert tilbud på tilleggs jobber 

underveis som ble vurdert fortløpende av prosjektleder for kommunen.  

 

Det foreligger ikke en beregning av anskaffelsesverdi før tilbudsrunde.  

Den anskaffelsesverdien som foreligger, er fremkommet etter befaring fra tilbyder. Det 

fremgår av tilbudsdokumentet hvem som har utført beregningen. Merarbeid og 

tilleggsanskaffelser til renoveringen kommer frem i tabell 1. 

 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll eller åpningsprotokoll i saken. 

Det er ikke stillet miljøkrav i saken. 

 

Bil vaktmesterkorpset  

 

Anskaffelsen gjelder innkjøp av bil til vaktmesterkorps i Beiarn kommune. 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 450.000, - i budsjett, men ligger ikke i 

anskaffelsesprotokoll. Det foreligger en kravspesifikasjonsprotokoll. 

 

Det er sendt ut tilbud til 4 bilforhandlere i Salten: 

 

• Møller Bil 

• Nordic Bil 

• Norvik 

• Sveins Auto 
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Revisor finner ingen dokumentert beregning av anskaffelsesverdi annet enn tilbydernes 

tilbud. 

Det ble lagt inn 2 tilbud, og fra tilbudsåpningen 08.11.2018 ble følgende bud lagt frem: 

1. Nordic Bil  kr 598.764,- 

2. Sulland Bodø AS kr 506.147,- Vinner 

 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll, men protokoll fra tilbudsåpningen. 

 

Det foreligger ikke skatteattest eller HMS egenerklæring  

 

Det er stillet miljøkrav som tildelingskriterie i konkurransegrunnlaget. 

 

Skifte av biler omsorg  

 

Hjemmetjenesten ved Ørjan Kristensen med bistand fra innkjøpskontoret i Bodø  

hadde ansvar for innkjøp av 3 biler til hjemmebasert omsorg i 2018. Systemet 

Ajour innkjøp ble brukt til anskaffelsesprosessen. 

 

Anslått anskaffelsesverdi var på kr 900.000, -. For 3 stk. biler 

 

Skatteattest foreligger. 

 

Det var 2 tilbydere blant 4 forespurte leverandører. Kontrakten gikk til den eneste som hadde 

et tilbud som passet kravspesifikasjonene. Tilbudet ble på kr 336.525, -. + service avtale på kr 

21.000, -. 

Den totale anskaffelses verdien er ikke oppgitt. 

Det ble satt miljøkrav. 
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Brøyte kontrakter  ca. 200.000 pr kontrakt pr. år 

 

Rodene har en rammeavtale på 3 år med opsjon på 1 år. Samlet verdi pr. kontrakt vil da være 

mellom kr 700.000, - og kr 800.000, - innenfor en ramme på 4 år. 

Det er 13-14 roder til fordeling. 

Totalt for brøyting (alle rodene) så har revisjonen fått forelagt et beløp på kr 2.400.000, - pr. 

år. 

 

Når det gjelder brøytekontrakter/brøyteroder, er dette ikke konkurranseutsatt. Leder for drift 

utdyper at utlysning av brøyteroder har skjedd ved oppslag på lokale butikker og møteplasser, 

på hjemmeside, og på e-post til aktuelle aktører. Der er det blitt informert om de forskjellige 

rodene og periode på avtale. Ut fra dette har interesserte tilbydere sendt inn henvendelse til 

kommunen på ferdige skjema med informasjon om hvilke rode de ønsker å tilby sin tjeneste 

og hvilket utstyr de har tilgjengelig. Etter at påmeldingsfristen er gått ut blir det laget et 

saksfremlegg til Driftsutvalget med oversikt over hvilke roder de forskjellige tilbyderne 

ønsker.  

Deretter blir saken behandlet etter politisk skjønn uten føringer fra administrasjonen på 

førstkommende møte. Etter møtet blir aktørene som blir tilbudt jobb kontaktet. Om de takker 

ja til jobben, blir det sendt ut en kontrakt i to eksemplarer som skal signeres og en av 

eksemplarene returneres til kommunen. 

  

I kontraktene så er det spesifisert hvilket utstyr som kreves, tilgjengelighet ved overvåkning 

av snømengder, krav til skatteattest som må vises ved forespørsel, oppgjørsform o.l.  

Det er satt en månedlig fastgodtgjørelse på kr 4.000, - pr. rode i perioden 01.10. til 30.04. 

Som avregnes mot timelister og fordeles prosentvis mellom privat og kommunal brøyting. Er 

det ikke snø i perioden/mnd., utbetales bare den faste godtgjørelsen. 

Det finnes ingen anskaffelsesprotokoller, men kontrakter pr. brøyterode. 
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4.3 Anskaffelser over nasjonal terskelverdi  1,3 mill. 

Tømming septiktanker  

 

Anskaffelsen gjelder tømming av slamskillere, tette tanker og kommunale avløpsanlegg i 

Beiarn kommune. 

 

Anskaffelsen er lagt ut på Doffin. 

 

Anskaffelsesverdien som er en rammeavtale på 4 år er satt til kr 2.400.000, - i Doffin. 

 

Revisor kan finne dokumentasjon av beregningen som er en stipulert antagelse fra 

kommunen. 

 

Det er dokumentert Egenerklæringsskjema-HMS. ESPD-skjema og skatteattest foreligger. 

 

Det foreligger fullstendig anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 

 

Det er stillet krav om å dokumentere miljøledelsessystem. Dette er dokumentert av 

anbudsvinneren. 

 

Nytt høydebasseng og trykkøkingsstasjon Ågleinåga vannverk   

 

Anskaffelsen gjelder leveranse- og anleggsarbeider i forbindelse med levering, montering og 

igangkjøring av nytt vannbehandlingsanlegg Tollåga, samt nødvendig arbeid og leveranse av 

VA-ledninger med ny hovedledning på strekningen Tollåga – Larsos, for komplett leveranse i 

henhold til dette tilbudsgrunnlaget. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt 

bygging av ovennevnte anlegg. Anleggsområdet ligger i sin helhet i Beiarn kommune, i 

Salten i Nordland. 
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COWI har bistått Beiarn med anskaffelsesprosessen, som inneholder alle punkter som en 

anskaffelsesprosess skal inneholde. Innlevering av tilbud ble gjort via KGV verktøyet 

Mercell3. 

 

Konkurransegrunnlaget er kunngjort i Doffin via Mercell. 

 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller 

kostnad og kvalitet, basert på følgende 3 kriterier:  

1. Totalkostnad for anlegget 60% 

2. Oppgaveforståelse/gjennomføringsplan 20% 

3. Kvalifikasjoner på nøkkelpersonell 20% 

 

Tilbudsprosess gjennomført via Doffin i regi av konsulentfirmaet Cowi AS 

 

• Ved tilbudsbefaring den 18 april møtte det representanter fra følgende 4 

entreprenørfirmaer:  

• Consto AS, Moldjord Bygg og Anlegg AS, AG Salten AS, Reipå Knuseri AS. 

 

Ved anbudsåpning den 4 mai 2018, var det kommet inn 2 pristilbud: 

1. PK Strøm AS kr 10.694.002,36 eks. mva. 

2. Moldjord Bygg og Anlegg AS kr 13.329.278,10 eks. mva. 

 

PK Strøm AS hadde det beste tilbudet, og ble tilbudt kontrakten. 

 

 

  

 
3 Mercell TendSign er et effektivt verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og gjør innkjøp og 
anbudskonkurranser enklare og mer korrekte 
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Boliger Storjord   

 

Boligene ble bygget på eksisterende kommunal tomt på Storjord, med hensikt rekruttering og 

eventuelt salg. Beslutning om bygging ble gjort i eget kommunestyrevedtak 21.06.2017, sak 

29/17. 

Tilbudsprosess ble gjennomført som totalentreprise via Doffin i regi av konsulentfirmaet 

Norconsult AS. 

Ved tilbudsbefaring den 14 desember 2017 møtte det representanter fra: 

• Fauske Bygg AS  

• Moldjord Bygg og Anlegg AS. 

• Begi AS 

 

Ved anbudsåpning den 19 jan 2018, så var det kommet inn kun 1 pristilbud: 

1. Moldjord Bygg og Anlegg AS kr 14.981.164,- eks. mva. 

 

Ut fra at det kom kun 1 tilbud, så engasjerte de Norconsult til å gå gjennom enhetsprisene i 

dette tilbudet. Konklusjonen fra Norconsult var at pristilbudet fra Moldjord Bygg og Anlegg 

AS gjenspeilet rådende markedspris på daværende tidspunkt. Vurderingen ligger i 

anskaffelsesprotokoll. Etter en samlet vurdering ble det besluttet at det mest sannsynligvis 

ikke ville bli annerledes om det ble utlyst konkurransen på nytt.  

 

Saken var oppe i kommunestyret 21 feb. 2018, sak 2/18, for endelig avgjørelse og behov for 

noe tilleggsfinansiering.  

 

Kontraktstype etter NS 8407 med fast sum gjennom hele byggeperioden. 

 

Næringsbygg Trones    

 

Anskaffelsen gjelder Næringsbygg. Beiarn Næringseiendom KF skal bygge et bygg for 

næringsmiddelproduksjon. Bygget skal brukes til småskala matproduksjon i første omgang 

lefse, sennep, ost og kjøtt. 
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Anskaffelsesprosess for nybygget ble gjennomført via Doffin i regi av konsulentfirmaet 

Norconsult AS. 

 

Kalkulert pris fra Nordconsult as: kr 30.031.305,-. 

I kalkulasjonen er det ikke inkludert: 

• utendørsarbeider 

• prisstigning til byggestart/byggeperioden 

• finanskostnader 

• løst inventar 

• tomtekostnader 

• Finansiering 

• Prisstigning 

• Særinstallasjoner for produksjon er ikke medtatt 

 

Innlevering av tilbud ble gjort via KGV verktøyet Mercell. 

 

Ved tilbudsbefaring den 20 desember 2018 møtte det representanter fra følgende 2 

entreprenørfirmaer:  

1. Kvanto Bygg AS  

2. Moldjord Bygg og Anlegg AS. 

 

Ved anbudsåpning den 16 jan 2019, så var det kommet inn kun 1 pristilbud: 

• Moldjord Bygg og Anlegg AS kr 30.557.725 eks. mva. 

 

Ut fra at det kom kun 1 tilbud, ble Norconsult engasjert til å gå gjennom enhetsprisene i det 

foreliggende tilbudet. Konklusjonen fra Norconsult var at pristilbudet fra Moldjord Bygg og 

Anlegg AS gjenspeilet rådende markedspris på daværende tidspunkt. Og etter en samlet 

vurdering ble det besluttet at det mest sannsynligvis ikke ville bli annerledes om 

konkurransen ble utlyst på nytt, vurderingen ligger i anskaffelses protokoll. Saken var oppe i 
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kommunestyret 22 feb. 2019 for endelig avgjørelse, og beslutningen der var at det ble inngått 

en kontrakt med Moldjord Bygg og Anlegg AS. 

 

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise etter NS 8407. 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoll med oversikt over hele anskaffelsesprosessen. 
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5 vurderinger 

5.1 Grunnleggende prinsipper 

 

1. Beiarn skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet.  
 

 

 

5.2 Beiarns forhold til kriteriene 

Nedenfor har vi gått gjennom 8 anskaffelsessaker. Vi har plukket ut og undersøkt i hvilken 

grad sakene inneholder den dokumentasjonen som kreves i henhold til våre kriterier. 

Før vi går inn på disse konkrete sakene skal vi gå gjennom hvordan kommunen forholder seg 

til kriteriene vi har satt opp.  

a) Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 

Det mangler beregning av anskaffelsens verdi i 4 av 8 saker. I 1 av sakene er det imidlertid en 

budsjettert verdi, men den ligger ikke i anskaffelsesprotokollen. Der det foreligger beregning 

av anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet.  

Kommunallederen sier at beregningene i alle fall for større anskaffelser ofte er gjort veldig 

nøye i de politiske sakene som blir forelagt kommunestyret, noe revisjonen kan bekrefte fra 

de større anskaffelsene revisjonen har fått forelagt. 

Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert beregning av 

anskaffelsesverdi i fire av 8 saker. 
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b) Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 

 

Etter at vi ba om et utvalg på 8 mapper hadde de relativt raskt samlet alle dokumentene og 

sendt dem over til oss sortert etter sak. Alle dokumentene når det gjelder anskaffelser er ikke 

samlet på en plass, men hos de enkelte enhetene. 

Ved vår gjennomgang av dokumentene i sakene revisjonen hadde plukket ut fant vi at det 

manglet dokumenter i 4 av 8 saker. 1 av 8 hadde ikke anskaffelsesprotokoll, dette gjelder 

brøyterodene. 

Ved gjennomgang av sakene viser det seg at det foreligger anskaffelsesprotokoll i 7 av 8 

saker revisor har plukket ut og gjennomgått. 

c) Skatteattest for skatt og merverdiavgift  

3 av 8 saker mangler skatteattest. Det er imidlertid de minste sakene som mangler attest. I de 
store anskaffelsessakene som er behandlet av konsulenter er dette i orden. 

d) Egenerklæringsskjema-HMS  

For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema4. De 

anskaffelsene som er over EØS-terskelen hadde ESPD-skjema vedlagt i 

anskaffelsesprotokollen. 

e) og   f)  Kunngjøring i riktig database Doffin og/eller TED ut fra anskaffelsens 

størrelse 

Av de 8 sakene revisor har undersøkt er 7 av 8 konkurranser gjennomført på riktig nivå. I 

saken om brøyterodene har det ikke vært gjennomført konkurranse, men en tildeling. 

g) Minimalisering av miljøbelastning 

Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker unntatt «Renovering sanitetsbolig». Dette 

gir en forståelse av at kommunen har et fokus på miljø slik loven pålegger. 

 
4 Elektronisk egenerklæringsskjema som benyttes i den Europeiske databasen for kunngjøring av 
anbudskonkurranser (TED) 
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h) Begrunne og dokumentere unntak fra OA5 

Unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser forekommer etter det kommunalleder 

forteller veldig sjelden, men han mener de har hatt en sak innenfor vann og avløp, når det var 

hastekjøp av vannpumpe. Dette var på grunn av akutte behov. Revisjonen har fått forklart 

hastekjøpet, men de har ikke dokumentert unntaket skriftlig ved anskaffelsen.  

Renovering sanitetsbolig er en anskaffelse som er gjort med unntak fra offentlig anskaffelser. 

Denne anskaffelsen er begrunnet med lite tilgang på tilbydere etter en ringerunde. Slike 

henvendelser til tilbydere bør gjøres via e-post for å ha dokumentasjon på å unnta 

anskaffelsen fra konkurranse. Her er heller ikke hele anskaffelsesbeløpet tatt med, men 

fortløpende fått tilbud på varer og tjenester etter hvert som renoveringen ble gjort.   

Når det gjelder tildeling av brøyteroder, så følger ikke Beiarn kommune loven om offentlig 

anskaffelser. Brøyterodene blir tildelt etter fast og variabel pris til de som ønsker å melde seg 

som interessent. Driftsutvalget foretar etter utgått frist, tildeling av roder. Revisjonen har ikke 

fått forelagt kriterier for hvem som får roder. Ved å ikke konkurranseutsette brøytingen, 

utelater Beiarn kommune andre interessenter som ønsker å utfør tjenesten, samt muligheter 

for en lavere pris. At ordningen fungerer godt i dag er ikke et godt nok argument for å ikke 

konkurranseutsette tjenesten.  

Av de 8 sakene som ble plukket ut var 2 av dem direkteanskaffelser. I en av disse sakene var 

det vedlagt begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til direkteanskaffelse og 

omgått regelverket for offentlig anskaffelser. I den andre som er saken om brøyterodene, 

foreligger det ikke noe begrunnelse. 

i) Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 

Ajour har en egen mal for dette som skal ivareta at tilbudsåpningen går riktig for seg. 

Ettersom Ajour brukes i noen konkurranser vil de være nødt til å følge opp metoden som er 

fastsatt der. 

 
5 Regelverket om offentlige anskaffelser 
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3 av 8 inneholder ikke åpningsprotokoll. I saken om Trones Næringsbygg, begrunnes 

mangelen av åpningsprotokoll med at det var kun 1 tilbyder. I saken om brøyterodene 

foreligger det ingen protokoller. Den tredje er saken om renovering av sanitetsbolig som ble 

direkteanskaffet og dermed heller ikke har åpningsprotokoll. 

j) Vesentlige endringer av kontrakt skal konkurranseutsettes etter regelverket 

om OA 

I gjennomgangen av anskaffelsessaker har ikke revisor funnet anskaffelser som har 

gjennomgått vesentlige endringer etter tildeling av kontrakt. Beiarn kommune har heller ikke 

eget innkjøpsreglement med bestemmelser om hvordan slike saker skal løses. 

5.2.1 Habilitet 

Det som kommer fram, er at Beiarn kommune her et bevisst forhold til habilitet. Utfordringen 

er at de ikke har satt opp en fast standard for når hvordan de skal skrive en habilitetsvurdering 

og hvordan den skal lagres for å sørge for å ivareta regelverket. Det er ikke tilstrekkelig å 

henvise til loven. Det er mange metoder som kan benyttes for å sørge for å ivareta 

regelverket, og det bør ikke være opp til den enkelte ansatte å vurdere hvordan dette skal 

løses. 

 

Ettersom kommunen skal benytte Ajour innkjøpsverktøy vil det i alle tilfeller framgå hvem 

som har gjennomført de forskjellige handlingene i innkjøpssaken. Det er likevel forhold som 

bør løses i en veileder for å sørge for at like saker behandles likt. Ikke minst må kommunen 

få på plass en mal for habilitetsvurdering med retningslinjer om når og hvordan den skal 

benyttes. 
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6 Konklusjon 

I hvilken grad følger Beiarn regelverket om offentlige anskaffelser? 

Funn: 

• Av 8 anskaffelser var det 1 sak som ikke var vurdert konkurranseutsatt, dette var 

brøyterodene. 

• Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert 

beregning av anskaffelsesverdi i fire av 8 saker. I 1 av sakene er det imidlertid en 

budsjettert verdi, men den ligger ikke i anskaffelses protokollen. Der det foreligger 

beregning av anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. 

• Ved vår gjennomgang av dokumentene i sakene revisjonen hadde plukket ut fant vi at 

det manglet dokumenter i 4 av 8 saker. 1 av 8 hadde ikke anskaffelses protokoll, dette 

gjelder brøyterodene. 

• 3 av 8 saker mangler skatteattest. 

• For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema. 

Alle anskaffelsene over EØS-terskelen hadde ESPD-skjema vedlagt i 

anskaffelsesprotokollen. 

• Av de 8 sakene revisor har undersøkt er 7 av de 8 konkurransene gjennomført på 

riktig nivå. I saken om brøyterodene har det ikke vært foretatt konkurranse, men en 

tildeling. 

• Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker unntatt «Renovering sanitetsbolig». 

• Av de 8 sakene som ble plukket ut var 2 av dem direkteanskaffelser. I en av disse 

sakene var det vedlagt en begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til 

direkteanskaffelse og omgått regelverket for offentlig anskaffelser. I den andre som er 

brøyterodene, foreligger det ikke noen begrunnelse. 

• 3 av 8 saker inneholder ikke åpningsprotokoll. Den ene som er Trones Næringsbygg, 

begrunnes det med at det er kun 1 tilbyder. I saken om brøyteroder er det ingen 

protokoller. Den tredje er renovering sanitetsbolig som ble direkteanskaffet. 

• Beiarn kommune har ikke en fast standard for når og hvordan de skal skrive en 

habilitetsvurdering og hvordan den skal lagres for å sørge for å ivareta regelverket. 
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I de største anskaffelsene som er gjort er alt veldig bra dokumentert og gjennomført. Der de 

ikke har gjennomført anskaffelsene via Doffin eller SIIN (Ajour) er det mangelfull 

dokumentasjon.  

Det er også mangelfull dokumentasjon på direkteanskaffelsene, som gjelder dokumentasjon 

på vurdering av hvorfor de skal unnlate å bruke regelverket om offentlig anskaffelser. 

 

Konklusjon: 

Beiarn følger i varierende grad regelverket om offentlige anskaffelser.  

Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer brudd på lovgivningen. 
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7 Anbefalinger 

 

1. Beiarn kommune skal konkurranseutsette offentlige anskaffelser i henhold til gjeldene 

regelverk. 

2. Beiarn skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

3. Beiarn skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi 

for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. Beiarn skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i 

henhold til anskaffelsesforskriften. 

5. Beiarn skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i 

alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften. 

6. Beiarn bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra 

regelverket om offentlig anskaffelse. 

7. Beiarn bør lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 

8. Beiarn bør sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres. 
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8 Rådmannens kommentar 

 
Rådmannen har 04.10.2021 gitt sin kommentar til rapporten. Kommentaren ligger i sin helhet 

som vedlegg 1 i rapporten.  

Revisjonen har ingen kommentar til Rådmannens kommentar. 
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nr. P-2017-933 (P-933) ........................................................................................................... 40 
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10 Vedlegg 

 Vedlegg 1: Rådmannens kommentar 

 
Rådmannen har gitt følgende kommentar: 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

 
I henhold til Offentlighetsloven §2 og tilhørende forskrift §1-2 skal Beiarn kommune følge 

regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har derfor hentet kriteriene vi stiller til kommunen 

fra regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

I Beiarn kommunes økonomireglement fremgår det at Beiarn kommune skal følge lov om 

offentlig anskaffelse og deres eget innkjøpsreglement. 

 

Etter utsagn fra kommunedirektøren har ikke Beiarn kommune et eget innkjøpsreglement i 

alle fall ikke av nyere dato. De har imidlertid en forståelse blant sine innkjøpere at de 

anvender og følger innkjøpsreglementet til SIIN også for anskaffelser utenfor 

innkjøpssamarbeidet.  

 

Lov om offentlig anskaffelse §4 gir fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal 

følge ved offentlige anskaffelser: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

 

I Gildeskål kommune sin innkjøpsveileder (Innkjøpsveilederen) kapittel 2 viser kommunen til 

at de skal følge alle de grunnleggende prinsippene for offentlige innkjøp. 

 

Innholdet i prinsippene er konkretisert i Veilederen til Lov om offentlig anskaffelse. 

 

Konkurranse 

Prinsippet om konkurranse har særlig betydning ved innhenting av tilbud og utlysning av 

konkurransen. 

 

Konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i 

det offentlige. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. 
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Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre 

konkurransen. Ved å kunngjøre har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked. 

Markedet vil kunne respondere og alle aktuelle leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil 

gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte 

leverandør vil også være klar over at alle konkurrentene kan inngi tilbud, og dermed søke å gi 

det beste tilbudet. 

 

Under terskelverdiene må oppdragsgiveren også sørge for konkurranse om kontrakten ved at 

han gjør oppdraget kjent for «et rimelig antall leverandører, for på denne måten å oppnå best 

mulig pris og kvalitet i det relevante markedet». Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en 

frivillig kunngjøring av konkurranse på Doffin eller ved at oppdragsgiveren selv innhenter 

tilbud fra flere. 

 

Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren 

derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. 

 

Likebehandling 

Likebehandlingsprinsippet har særlig betydning ved vurderingen av eventuelle 

kvalifikasjonskrav, evalueringen av tilbudene og gjennomføringen av eventuelle 

forhandlinger. 

 

Prinsippet er ikke et generelt forbud mot forskjellsbehandling, men skal sikre at alle 

potensielle leverandører gis like muligheter. Dette oppnås gjennom at like tilfeller skal 

behandles likt, og ulike tilfeller behandles ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt 

begrunnet. For å vurdere om to tilfeller lovlig kan behandles forskjellig, må det derfor først 

vurderes om tilfellene er sammenlignbare. 

 

Likebehandlingsprinsippet innebærer også at all informasjon som blir gjort tilgjengelig for en 

leverandør, også må gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene. Ingen leverandører skal få 

noe konkurransefortrinn av noen art. 

 



34 
 

Forutberegnelighet 

Prinsippet om forutberegnelighet har særlig betydning ved planleggingen av anskaffelsen, 

beskrivelsen av anskaffelsen og gjennomføringen av konkurransen i henhold til hva som er 

angitt i anskaffelsesdokumentene. 

 

Anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og skal sikre åpenhet om alle 

stadier i prosessen. Kravet om forutberegnelighet skal gjøre det mulig for leverandørene å 

vurdere om de vil delta i konkurransen. Prinsippet skal også sikre at leverandørene kan stole 

på at de angitte opplysningene om den enkelte konkurransen blir fulgt 

 

Etterprøvbarhet 

Prinsippet om etterprøvbarhet har særlig betydning ved begrunnelsen og oppfølgingen av 

dokumentasjonsplikten. 

 

Kravet om etterprøvbarhet innebærer at oppdragsgiveren må kunne dokumentere hva som har 

foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den. Oppdragsgiveren må 

derfor fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, klar og utfyllende nok til at en tredjeperson 

eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgiverens vurderinger. 

 

Forholdsmessighet 

Oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til 

anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. 

 

Forholdsmessighetsprinsippet får dermed betydning for gjennomslagskraften til alle de øvrige 

grunnleggende prinsippene. Dette innebærer at plikter og rettigheter som i den enkelte 

anskaffelse utledes av de grunnleggende prinsippene, ikke uten videre vil kunne overføres på 

en annen anskaffelse. 

2. Beiarn kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 
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Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 

Oppdragsgiver skal i henhold anskaffelsesforskriften §5-4 beregne kontraktens anslåtte verdi 

etter retningslinjene i bestemmelsen. I veiledningen heter det at oppdragsgiveren må foreta en 

forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over eller 

under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den 

aktuelle anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både for de nasjonale 

terskelverdiene og EØS-terskelverdiene. 

 

I veiledningen slås det videre fast at vurderingen skal kunne dokumenteres: 

 

Det følger av det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet at oppdragsgiveren skal kunne 

dokumentere at det er foretatt en forsvarlig og realistisk vurdering av anskaffelsens verdi. 

Der oppdragsgiveren er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under aktuelle 

terskelverdier, bør han synliggjøre hvilke vurderinger som er foretatt i et eget notat eller i 

anskaffelsesanskaffelsesprotokollen. 

 

 

 

Dokumentasjonsplikt/anskaffelsesprotokollplikt 

Etter anskaffelsesforskriften §7-1 første ledd skal oppdragsgiveren oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

I veilederen sies om dette: 

 

Dette kan blant annet omfatte beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, 

tildeling av kontrakt mv. Aktuelle dokumenter som skal oppbevares kan for eksempel være 

meddelelser om avvisning, avlysning og valg av leverandør. Det kan også være e-poster til og 

a) Beiarn kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i forskriften 

og dokumentere vurderingen. 
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fra oppdragsgiver i forbindelse med eksempelvis spørsmål fra tilbydere og ettersending av 

dokumentasjon. 

 

Etter tredje ledd skal vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller 

samles i en anskaffelsesprotokoll. 

I veilederen sies om dette: 

 

«Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan anskaffelsesprotokollplikten 

oppfylles. Det stilles ikke krav til at anskaffelsesprotokollen skal ha en spesiell form. 

Oppdragsgiveren kan velge om han vil nedtegne vesentlige forhold i et dokument, eller om 

han vil samle opplysningene i en anskaffelsesprotokoll. Sistnevnte betyr at oppdragsgiveren 

har mulighet til å nedtegne de vesentlige opplysningene i flere dokumenter så lenge disse 

enkelt kan samles til en enhet». 

 

 

 

 

Skatteattest  

Etter anskaffelsesforskriften §7-2 første ledd fremgår det at oppdragsgiveren skal kreve at 

den valgte leverandøren leverer skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt for 

anskaffelser som overstiger 500 000 kroner ekskl. mva. Etter tredje ledd skal leverandøren 

ved bygge- og anleggskontrakter tilsvarende kreve skatteattest fra alle underleverandører ved 

inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget. 

 

I veilederen er dette formulert på følgende måte: 

 

b) Beiarn kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 

anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-. 

 



37 
 

«I dette ligger det at kun leverandøren som vinner konkurransen må levere skatteattest, og at 

det ikke er nødvendig å innhente skatteattest fra de øvrige deltagerne i konkurransen». 

 

Videre følger det av forskriftens andre ledd at skatteattesten ikke skal være eldre enn 6 

måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud. 

 

Kravet om skatteattest gjelder etter første ledd siste punktum bare for norske leverandører. 

 

 

Egenerklæring 

Oppdragsgiveren kan kreve at leverandørene som vil delta i konkurransen iht. 

anskaffelsesforskriften §8-10 for alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal levere 

egenerklæringsskjema. Skjemaet skal tjene til foreløpig dokumentasjon av at leverandøren 

oppfyller kvalifikasjonskrav, fyller utvelgelseskriteriene i en konkurranse hvor det er satt 

grense for antall deltakere og at de ikke er i en situasjon som medfører at de kan eller skal 

avvises. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal virksomhetene 

levere separate egenerklæringer. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap, skal de deltakende 

leverandørene levere separate egenerklæringer. 

I henhold til anskaffelsesforskriften §17-1 plikter oppdragsgiveren for kontrakter over EØS 

terskel å fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD-forespørsel) for 

anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Forespørselen skal gjøres tilgjengelig på XML-format 

sammen med kunngjøringen av konkurransen eller invitasjonen til å bekrefte interesse. 

c) Beiarn kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-. 
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Leverandøren skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 

om å delta i konkurransen eller tilbudet som foreløpig dokumentasjon på at de oppfyller 

kravene. 

Før tildeling av kontrakten skal oppdragsgiveren kreve at den valgte leverandøren straks 

leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis. Dette gjelder ikke ved tildeling av kontrakter under 

en rammeavtale uten gjenåpning av konkurransen. 

 

 

 

  

d) Beiarn kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema 

og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 
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Nasjonale terskelverdier 

Etter anskaffelsesforskriften §8-17 første ledd jf. §5-1 nr. 2 skal alle kontrakter med en anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi kunngjøres i Doffin ved bruk av et skjema fastsatt av 

departementet.  

 

Figuren viser de nasjonale terskelverdiene (2020-21) og hvilke regler som gjelder for 

anskaffelser med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. 

Revisor har tatt hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen.  

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

100.000 Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften § 1-1  (og  anskaffelsesloven § 2) 

1,3 millioner Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeid 

§ 5-1  (2) bokstav a 

1,3 millioner Særlige tjenester § 5-1  (2) bokstav b 
Tabell 2 - Nasjonale terskelverdier - Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

EØS-terskelverdier 

I anskaffelsesforskriften §1-2 skiller lovgiver mellom statlige myndigheter, fylkeskommunale 

og kommunale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger med en eller 

flere oppdragsgivere. Vi kan dermed legge til grunn at en kommune ikke faller inn under 

terskelverdien for «statlige myndigheter».  

 

I forskriften §5-3 første ledd b) fremgår det at EØS-terskelverdien for andre oppdragsgivere 

enn statlige myndigheter var på 1,75 millioner kroner. Ettersom Beiarn kommune ikke er en 

statlig myndighet vil de måtte forholde seg til denne EØS-terskelverdien. 

 

e) Beiarn kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§1-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-06-17-73/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1
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Tabell 3 viser EØS-terskelverdiene (2017-18) og hvilke regler som gjelder for anskaffelser 

med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. Revisor har tatt 

hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen. 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

1,3 millioner Statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav a 

2,05 millioner Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav b 

51,5 millioner Bygge- og anleggskontrakter § 5-3  (1) bokstav c 

7,2 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester   

  Kontrakter om særlige tjenester 

§ 5-3  (2) 

750.000 Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas EØS-

kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

9,6 millioner Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

1,3 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (varer angitt i WTO-avtalen om 

offentlige anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, 

punkt 2) 

§ 5-3  (3) 

2,05 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (øvrige varer) 

§ 5-3  (3) 

Tabell 3 - EØS terskelverdier- Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

Miljøkrav 

Oppdragsgiveren skal etter anskaffelsesforskriften §7-9 legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille 

miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til 

f) Beiarn kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
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leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 

minimum 30 prosent. 

I veilederen er miljøkrav i all hovedsak knyttet opp mot merkeordninger og at det er naturlig 

å stille krav om miljømerking.   
 

 

Unntak fra regelverket 

I forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) finnes det muligheter for å unnta enkelte 

anskaffelser fra regelverket av forskjellige hensyn og på forskjellige nivåer. Blant annet 

gjelder dette mulighet til å unnta FoU-kontrakter fra kunngjøringsplikten (FOA § 2-5.). 

Bestemmelsen er et unntak, og må ikke tolkes utvidende. 

 

Det følger av prinsippet om etterprøvbarhet at vesentlige beslutninger i anskaffelsesprosessen 

skal dokumenteres.  

 

Når det gjelder unntaket for FoU-Kontrakter anbefaler DiFi6 at virksomheter som vurderer å 

unnta slike kontrakter fra anskaffelsesregelverket, etablerer en intern arbeidsprosess for dette. 

Arbeidsprosessen bør sikre dokumentasjon om at vilkårene i FoU-unntaket er oppfylt og at 

det utarbeides en begrunnelsene for hvorfor prosjektet ikke settes ut på konkurranse. 

 

Revisor legger etter dette til grunn at unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse bør 
begrunnes og kunne dokumenteres.  
 
 
 
 

 
6 Link til Difi hjemmeside: https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/mal-unntakshjemmel-fou-prosjekter 

g) Beiarn kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

 

h) Beiarn kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om 

offentlig anskaffelser. 
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Det finnes ikke noe krav til at det skal skrives åpningsprotokoll hverken i lov om offentlige 

anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser eller i den offisielle veilederen om offentlige 

anskaffelser. Det er imidlertid alminnelig anerkjent at åpningen av tilbudene må 

dokumenteres for å sikre at det kan «bevises» at det ikke var noen uredeligheter rundt at 

kontrakten gikk til den tilbyderen som fikk den. Dette ordnes sedvanemessig ved å skrive en 

åpningsprotokoll. 

 
 

 

 

Av FOA §11-2 første ledd følger det at oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er 
vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. 

Rettspraksis gir mer konkret veiledning for hvilke endringer som anses vesentlige. 

Hvis den økonomiske balansen ikke er endret i leverandørens favør og endringen ikke 
medfører at flere kunne deltatt i konkurransen, vil det være forhold som peker i retning av at 
endringen ikke er vesentlig. 

Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og vurderingen skal være en 
fullt ut objektiv vesentlighetsvurdering. 

Videre følger det av annet ledd at en endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i 
kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten 

i) Beiarn kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  
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Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 (1) inneholder en liste over endringer som er 
tillatt, og der det følgelig ikke er nødvendig å foreta noen vesentlighetsvurdering. Følgende 
endringer er tillatt, forutsatt at de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften (se § 28-1 første 
ledd bokstav a-f): 

• endringer som følger av avtalte endringsklausuler, jf. § 28-1 første ledd bokstav a 

• endringer som ikke overstiger EØS-terskelverdiene og heller ikke overstiger 10 % av 
kontraktsverdien (15 % ved bygge- og anleggskontrakter), jf. § 28-1 første ledd 
bokstav b 

• nødvendige supplerende leveranser fra den opprinnelige leverandøren, jf. § 28-1 
første ledd bokstav c 

• endringer som følge av uforutsette omstendigheter, jf. § 28-1 første ledd bokstav d 

• endringer ved overdragelse av kontrakten til en ny leverandør på tilsvarende vilkår, jf. 
§ 28-1 første ledd bokstav e. 

Vesentlighetsvurderingen 

Forskriftens § 28-2 gir følgende veiledning om hvilke endringer som anses som vesentlige 
(og ulovlige) endringer: En endring er vesentlig dersom den fører til at «innholdet i 
kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten». Hva innebærer dette? 
Rettspraksis har gitt følgende veiledning, som nå er nedfelt i en liste over endringer som alltid 
anses som vesentlige, jf. FOA § 28-2: 

• endringer av betingelsene som kunne ha ført til andre leverandørinteressenter hvis 
betingelsene hadde vært slik i den opprinnelige konkurransen 

• endringer som medfører at kontraktens verdi økes slik at konkurransen skulle ha vært 
kunngjort, eventuelt kunngjort i TED 

• endringer av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren 

• endringer som utvider kontraktens omfang betydelig 
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• overdragelse til en ny leverandør uten at denne forpliktes til tilsvarende vilkår 

 
 
Habilitet 

 

Den nye kommuneloven har i § 13-3 bestemmelser om habilitet for ansatte. Bestemmelsen 

lyder som følger: 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen 

av saker i kommunens og fylkeskommunens administrasjon, med de særreglene som følger 

av denne paragrafen. 

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt som har 

vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling 

av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet 

ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for 

klageinstansen. 

Forvaltningsloven angir i kapittel 6 når en tjenestemann er å anse som inhabil. Og i §8 

fremgår hvem som avgjør habilitetsspørsmålet. Det framgår ikke her noen krav om 

dokumentasjon. 

Sett i lys av det overordnede kravet til god forvaltningsskikk og en forsvarlig saksbehandling 

som innbyr til tillit er det vår vurdering at habilitetsvurderinger bør dokumenteres på en enkel 

og grei måte slik at det framgår av sakene at den som har behandlet saken har gjort en 

vurdering opp mot habilitetsregelverket. 

Ettersom forvaltningsloven §8 legger ansvaret for å vurdere sin egen habilitet til den enkelte 

tjenestemann, må den enkelte saksbehandler som arbeider med innkjøp i Beiarn kommune ha 

kunnskap om disse etiske retningslinjene og praktisere dette regelverket. 

j) Beiarn kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapii
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A728
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For å vite hvor ansvaret ligger i den enkelte sak vil det naturligvis være nødvendig å kunne 

identifisere den som tar de enkelte avgjørelsene og gjør vurderingene inne i 

innkjøpsverktøyet.  

 

 
 
 

 

2. Innkjøpspersonalet i Beiarn kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere 

regelverket om habilitet. 

 

a) Beiarn kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe 

tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen. 
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