Forvaltningsrevisjon

Iris salten IKS
Statsstøtte og
konkurranse ved
anskaffelse
Bodø kommune

Rapport januar 2022

Iris Salten IKS – Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

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 §23-2 første ledd c). 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 RSK0011.
Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 21.04.2021, sak 26/21 å gjennomføre en
undersøkelse av en anskaffelse, og om regelverket om statsstøtte er fulgt i selskapsstrukturen i Iris
Salten konsernet. Kontrollutvalgene i alle eierkommunene fikk tilbud om framleggelse og bestilling
av prosjektet sammen med Bodø. Syv kontrollutvalg har bestilt prosjektet. Denne rapporten
oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: Bjørn Vegard Gamst.
Bodø, den 07.01.2022.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.
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SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra syv av eierkommunene gjennomført et
forvaltningsrevisjonsprosjekt på områdene for offentlig anskaffelse og statsstøtte.
Formålet med prosjektet er å finne ut om Iris Salten ivaretar statsstøtteregelverket, og om Iris
Service har fulgt konkurranseprinsippet ved anbudsprosessen for avfallsmottak som ble
gjennomført høsten og vinteren 2020/2021.
Iris Salten har vært en god samarbeidspartner for å få samlet alle dokumentene og
opplysningene vi trengte for gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet baserer seg på dokumentstudier samt intervjuer med sentrale personer som har
vært involvert i prosessene.
Den viktigste avgrensningen er at vi ikke har gjort en ny gjennomgang av selvkostområdet,
men bygger på resultatene våre prosjekter fra 2019 og 2020.
Nedenfor følger problemstillingene, de viktigste funnene og vurderingene som ble gjort ved
undersøkelsen, og konklusjonene pr problemstilling. Til slutt har vi satt opp anbefalingene
revisor har valgt å gi.

Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?
Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren
for ulovlig statsstøtte.
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i
all hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at det er ført adskilte regnskaper
for selvkostområdet.
Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de
som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.
Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille
mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.
Konklusjon:
Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i
statsstøtteregelverket.
Problemstilling 2

I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris
Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal
tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil nok samlet kunne vanskeliggjøre deltakelse
for de aller fleste konkurrenter. Vår vurdering er at kravene ikke utelukker konkurranse
Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.
Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne
utfordringer og behov.
Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.
Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom
anskaffelsesprosessen.
Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten
fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisors vurdering er at tiden er knapp, men fristen er
innenfor regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
Konklusjon:
Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i
anbudskonkurransene om mottak av avfall vinteren 2020/2021.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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På bakgrunn av dette har revisor satt opp følgende anbefalinger til Iris Service og Iris Salten
konsernet:
1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet
ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at kravene i konkurransegrunnlagene ikke vanskeliggjør
deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i
framtiden.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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1 INNLEDNING
1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune sak
nr. 25/20, leverer Salten Kommunerevisjon IKS forslag til prosjektplan.
På Kontrollutvalgets møte 21.04.2021, sak 26/21 ble følgende vedtak fattet:
«Basert på utvalgets drøfting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger, og
denne sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering
av gjennomføring av undersøkelser og/eller forvaltningsrevisjon.»
På bakgrunn av skissen revisjonen fikk tilsendt utarbeidet vi en prosjektplan.
Ettersom prosjektet retter seg mot et interkommunalt konsern med ni eierkommuner har de
andre eierkommunene blitt invitert til å være med på bestillingen. Prosjektet er bestilt av 7
eierkommuner; Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier

1.2.1 Problemstillinger
1. I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?
2. I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021?

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal
vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om
det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Lov om offentlige anskaffelser

•

Forskrift om offentlige anskaffelser

•

Forvaltningsloven

•

Kommuneloven

•

Avfallsforskriften

•

Aksjeloven

•

Veilederen til regelverket om offentlig anskaffelser

•

Statsstøtteregelverket

•

Veilederen til statsstøtteregelverket

•

Konsernets og selskapsstyrenes styresaker og styrevedtak med vedlegg

Utledningen til revisjonskriteriene ligger vedlagt i vedlegg 2 til rapporten.

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 0012.

2

NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.
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Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:
➢ Styreleder Iris Service
➢ Fungerende daglig leder i Iris Service (Nestleder Iris Service)
➢ Konserndirektør i Iris Salten

Undersøkelsen baserer seg likevel i all hovedsak på dokumentanalyse. Vi har gjennomgått en
betydelig mengde dokumenter fra selskapsstyrene til Iris Salten, Iris Service og Iris
Produksjon og dokumenter som omhandler interne prosesser i Iris Salten konsernet.
Vi har også gjennomgått alle dokumenter tilknyttet anskaffelsen som problemstilling 2 retter
seg mot. I denne forbindelse har vi også mottatt og gjennomgått noen dokumenter fra Østbø
AS3 som omhandler den samme anbudskonkurransen.
Formuleringen av problemstillingene relaterer seg til gradssystemet nedenfor:
1. I svært stor grad
2. I stor grad
3. I noen grad/varierende grad
4. I liten grad
5. I svært liten grad
Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på
problemstillingene.

3

Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap
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Undersøkelsen er i all hovedsak avgrenset mot anskaffelsesregelverkets bestemmelser om
dokumentasjonsplikt og alminnelige bestemmelser rundt anbudsprosessen.
Vi har ikke gjennomført en ny gjennomgang av selvkostområdet siden vi kan legge til grunn
resultatet fra vår undersøkelse i 2019 og oppfølgingsundersøkelse i 2020. Vi har på bakgrunn
av vår kjennskap til Iris salten sine systemer rundt dette berettiget forventning om at dette er
fulgt opp på samme måte i dag.
Vi har valgt å sette opp alle fakta for hver problemstilling samlet, fordi det er vanskelig å dele
opp faktaene for hvert kriterie uten at det blir for mye gjentagelser. Under vurderingene i
kapittel 3, vil vi gjøre vurderingene av fakta opp mot et revisjonskriterie av gangen, før vi i
kapittel 4 konkluderer på problemstillingene og gir selskapet anbefalinger.
Avslutningsvis vil vi kommentere Konserndirektørens kommentar som i sin helhet er lagt ved
rapporten i vedlegg 1.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta
I dette kapitelet har vi satt opp de utledede revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å
vurdere Iris Salten sin håndtering av regelverkene om offentlige anskaffelser og statsstøtte.
Vi har deretter presentert fakta som skal gjenspeile Iris Salten konsernet sin praksis. I kapittel
3 vil vi komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene.

2.1 faktadel
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?
Statsstøtteregelverket er kort sagt et forbud mot at midler fra offentlig virksomhet overføres
til konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder støtte gitt av statsmidler i enhver form, som
kan tilfalle enkelte foretak og kan føre til konkurransevridning eller kryssubsidiering.
Offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61. Det foreligger en rekke unntak fra hva
som regnes for å være statsstøtte selv om disse ikke kommer til anvendelse i denne saken.
Markedsinvestorprinsippet er innført via EF-domstolen4 og EØS-retten, og kommer til
anvendelse når det offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om
tilførselen i slike tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller
på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal

4

Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.
Salten kommunerevisjon IKS - 2022

12

Iris Salten IKS – Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

være gjennomført på markedsvilkår. Dersom overføringen av midler er gjennomført på
markedsvilkår vil det redusere faren for konkurransevridning, kryssubsidiering og altså
ulovlig offentlig støtte.
Mer om dette framgår av de utledede revisjonskriteriene som følger i vedlegg 2 til rapporten.
Utledede revisjonskriterier:
1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
3. Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.

Fakta:
Østbø AS5 har i brev til Iris Salten IKS 14. desember 2020 tatt opp følgende:

Figur 1 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS

5

Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap
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Det er inngått en rekke avtaler mellom selskapene i Iris Salten konsernet for å sørge for
ivaretakelse av statsstøtteregelverket. Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått alle
avtalene som nevnes nedenfor:
Totalsum 2021
Salg av støttetjenester og kontorleie fra Iris Salten til
Retura Iris
2 533 000
Iris Service
3 380 000
Iris Produksjon
2 357 000
Labora
502 000
Mivanor
438 000
HT Safe
417 000
Nofir
255 000
Driftsavtaler mellom Iris Service og Iris Salten
Drift av miljøtorg
11 560 000
Administrering av drift miljøtorg og innsamling
14 100 000
Innsamling av husholdningsavfall
37 660 000
Viderefakturering av behandling av avfall variabel kontrakt ESTIMAT
29 993 000
Leie av Vikan fra Iris Salten til Iris Produksjon
6 790 000
Variabel leie: forurensede masser kr 75 pr tonn, rene masser kr 5 pr tonn
Avtale om behandling av avfall mellom Iris Produksjon og Iris Service iht. anbud.
Figur 2 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS

Om disse avtalene framgår det i styresak nr. 21/38 fra Iris Salten:
«Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskaper skal være
beskrevet i egne avtaler. Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene.
Avtalene for 2021 ble godkjent av styrene i datterselskapene i juni 2021.»
«Avtalene skal regulere konserninterne tjenester som fører til transaksjoner mellom
selskapene. Konserninterne transaksjoner skal skje på markedsmessige vilkår, og at
det etterleves markedsinvestorprinsippet.»
Av styresaken følger det videre at avtalene om salg av støttetjenester og utleie av kontor skal
bygge på markedsinvestorprinsippene gjennom sammenligning med tilsvarende tjenester
eksternt. Til dette benytter de revisor som referanse.
Avtalene inneholder prising av:
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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•

Regnskap, fakturering og betalingsoppfølging.

•

Kantine og renhold.

•

Lønnskjøring.

•

Kontorkostnader (leie).

•

Profileringstjenester (markedsaktivitet).

•

Kvalitet og HMS tjenester.

•

Felles IT kostnader per arbeidsstasjon.

•

IT driftskostnader.

•

IT kompetanse.

Som eksempel på hvordan disse avtalene er beregnet og satt opp har vi tatt med et oppsett for
avtalen hvor Iris Salten leverer administrative tjenester til Iris Produksjon.

Figur 3 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service

Konserndirektøren forklarer figuren på følgende måte:
«Fakturering og lønnskjøring vurderes iht. markedspriser dersom tjenesten ble
konkurranseutsatt til byrå. Kontorkostnader innebefatter også garderobe, møterom og
fellesarealer. Øvrige kostnadene er vurdert ut fra reell bruk av tjenestene av Iris
Produksjon.»
Det følger av avtalene at de skal reforhandles hvert år mellom partene.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Mellom Iris Salten og Iris Service er det også inngått en Driftsavtale. Avtalen er vedtatt i
budsjettprosessen i Iris Salten og bygger på kostnader knyttet til drift og administrasjon av
oppdraget til Iris Salten, drift av miljøtorg og innsamling av husholdningsavfall.
Mellom Iris Salten og Iris Produksjon er det inngått avtale om utleie av produksjonsbygg på
Vikan. Avtalen tar utgangspunkt i følgende parametere:
-

Byggekostnad

-

Avskrivningstid

-

Rentekostnad

-

Fortjeneste 5%

I styresak nr. 21/38 fra Iris Salten legges det til grunn at markedsinvestorprinsippet er
overholdt i denne avtalen ved at det er lagt inn en fortjenestemargin. De tydeliggjør likevel at
det er vanskelig å si om leiebeløpet er i henhold til markedsmessige vilkår siden de ikke har
noen direkte sammenlignbar virksomhet i området. Metoden for beregning av leie er lik
metoden Remiks AS6 i Tromsø benytter.
I avtalen for 2021 er det tatt forbehold om at leie kan bli endret etter gjennomgangen.

Følgende leiebeløp er beregnet for 2021:

6

Remiks AS er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall for husholdning og næringslivet

i Nord-Norge
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Figur 4 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon

Revisor har mottatt Excel ark med detaljert oppsett av denne beregningen. Variabel er leie er
som det framgår ovenfor avhengig av hvor mye rene og forurensede masser som faktisk
leveres hvert år. Dette kommer i tillegg til årets beregnede faste leie som for 2021 framgår av
figuren ovenfor.
I 2019 ble variabel leie kr 6.373.000,-. I 2020 ble variabel leie kr 4.115.000,- og i 2021 pr
31.10.21 var den kr 2.691.000,-.
Konserndirektøren forteller at det er satt opp en nøkkel for kostnadsfordeling av
administrative kostnader som er allokert til drift av deponi. Her inngår kostnader knyttet til
salgsaktivitet for å skaffe forurensede masser til deponiet gjennom pristilbud, lovpålagt
oppfølging av deponiet som prøvetaking, administrativ oppfølging av personell knyttet til
deponidriften. I tillegg allokeres 23,2 % av de administrative kostnadene til Iris Produksjon
til deponidriften.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Konserndirektøren legger til at BDO7 har uttrykt at de oppfatter at dette er å anse som en
fornuftig tilnærming for allokering av administrative kostnader.
Høsten 2021 bestilte Iris Salten en vurdering av markedsleie for bygningsmasse som befinner
seg på Vikan avfallsplass og miljøtorg av Nord-Megler AS8. Nord-Megler AS fikk i oppdrag
å angi antatt markedsleie for bygningene som oppdragsgiver med datterselskaper disponerer
på eiendommen.
Det framgår av vurderingen at Nord-Megler AS på bakgrunn av tilsendte opplysninger, samt
befaring, har vurdert bygningenes markedsverdi ved utleie. De skriver at de ikke har foretatt
noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver, og det forutsettes
at informasjonen er korrekt.
Hovedelementene i vurderingen framgår av skjemaet nedenfor.

Figur 5 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS

7

BDO (av Binder Dijker Otte) er et firma som driver med jus, revisjon og regnskap.

8

Nord-Megler AS er en eiendomsmegler spesialisert på næringseiendom
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Nord-Megler AS sier om vurderingen at prisantydningene er beheftet med stor usikkerhet, og
vil kunne bli mer nøyaktig ved tydeligere rammebetingelser og plangrunnlag. De legger
likevel til grunn at meglerens verdivurdering er et utrykk for meglers vurdering av brutto
prisnivå for eiendommene i dagens marked, og må ikke oppfattes som verken minimumseller maksimumspris.
Revisor BDO for Iris Salten konsernet har problematisert mulighetene for at overskudd på
behandling og mottak av masser kan brukes til å subsidiere Retura Iris/Iris Service og dermed
skade konkurransen. På denne bakgrunn ba styret i Iris Salten i styresak fra 22. juni 2020 om
at Iris Produksjon ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. På møte i
september 2020 behandlet styret i Iris Produksjon saken. Utover høsten 2020 ble det gjort en
fyldigere drøfting. Det ble utarbeidet tre alternative løsninger. Saken ble så behandlet av
begge selskaper før jul i 2020. Alternativ tre ble valgt for å utredes juridisk og med revisor
før saken skulle legges fram for styrene i januar 21.
Alternativ tre lyder som følger:
Innføre interne rutiner/policyer som sikrer at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til
øvrig virksomhet.
a. Ved å innføre åpne, etterprøvbare rutiner og klart adskilte avdelingsregnskap,
kombinert med en husleiemodell bare basert på variabel leie, vil man ivareta
de fleste aspektene med dagens drift og utvikling av deponiet. Samtidig vil
man fjerne mulig subsidiering eller økonomisk fordel i IP fra deponidriften.
Alternativ tre ble vurdert av BDO og juridisk av Deloitte9.
BDOs vurdering var at det hovedsakelig var kravet om leie ut fra markedsinvestorprinsippet
som måtte tilfredsstilles. De la til grunn at konkurranseregelverket setter krav om at leien skal

9

Deloitte er et selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og

konsulenttjenester.
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være markedsbasert og at utfordringen er å definere hva en markedsbasert leie vil være for et
deponi. Videre uttale BDO:
«Når leiebeløpet er markedsbasert er det ikke krav om å styre resterende
kontantstrøm til morselskapet, men revisor ser at det kan bli stilt spørsmål med at
kontantstrømmen kan kryssubsidiere øvrige virksomhet i Iris Produksjon. Dette
aktualiseres rundt anbudet på behandling av avfall fra Iris Service. Anbudet er delt i
2, hvor Østbø har levert tilbud på del to «farlig avfall» sammen med Iris Produksjon.
Dersom Iris Produksjon vinner dette kan Østbø anklage Iris Produksjon for å bruke
kontantstrømmen fra deponiet til å subsidiere prisene for delkontrakt 2 farlig avfall.»
Til slutt gir de utrykk for at alternativ 3 sørger for at kontantstrømmen overføres til Iris Salten
på bakgrunn av resultatet av et avdelingsregnskap.
Deloitte sin vurdering tar for seg regnskapsføring, kostnadsfordeling og utbytte.
De legger til grunn at den foreslåtte fremgangsmåte med adskilte regnskaper for de ulike
avdelingene tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk, gitt at separasjon skjer mellom
lovpålagt avfallsvirksomhet og næringsrelatert avfallsvirksomhet. Deponidriften knyttes til
inntekter fra kommersiell drift, og anbudsvirksomhet.
Deloitte sier videre at Iris Produksjon sine fordelingsnøkler er bygget opp rundt faktisk
arbeidsfordeling i bedriften. Når så all deres virksomhet er konkurranseutsatt, slår Deloitte
fast at det ikke vil oppstå risiko for kryssubsidiering ved bruk av slike fordelingsnøkler.
Deloitte sier om utbytte fra kommersielle selskap opp mot markedsinvestorprinsippet:
«Dersom Iris Produksjon får et vedtektsfestet krav om utbetaling av utbytte for
overskudd generert fra næringsvirksomhet, vil man opptre i samsvar med
markedsinvestorprinsippet, gitt at man opptrer i samsvar med vedtektsbestemmelsen».
Deloitte har også vurdert en eventuell økning av utbytte for å kompensere lav markedsleie.
Deloitte og BDO gjør her samme vurdering. De mener begge at dette er to ulike ting og må
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vurderes adskilt. De legger også til grunn at husleien må tilfredsstille
markedsinvestorprinsippet.
Administrasjonene foreslo etter dette at alternativ tre skulle velges. Dette innebar å innføre
interne rutiner/policyer som skulle sikre at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til øvrig
virksomhet.
Administrasjonen i Iris Salten foreslo videre at deponiet kunne fortsette som en egen avdeling
i Iris Produksjon, men 90% av overskuddet fra avdelingsregnskapet (etter skatt) skulle tas ut
som utbytte til Iris Salten. På denne måten mente de å sikre at overskuddet fra deponidriften
føres bort fra IP sin drift.
I styresak nr. 21/12 for Iris Produksjon kommer det fram at administrasjonen har foreslått
endringer i rutiner og avtaler og at Styret i Iris Produksjon går inn for å gjennomføre disse
endringene i henhold til alternativ tre.
På bakgrunn av styrebehandlingen i Iris Produksjon og administrasjonens forslag til
endringer foreslår styret i Iris Salten i styresak 21/07 29.01.2021 å gjøre følgende endringer i
policy/avtaler/rutiner i Iris Produksjon:
•

Husleie for deponiet baseres på variabel leie

•

Det utarbeides dokumenterte fordelingsnøkler for fellestjenester/administrasjon basert
på faktisk time og ressursbruk

•

90% av resultatet fra «avdeling 1 – Deponi» betales ut som utbytte til Iris Salten IKS
uavhengig av resultatet fra øvrig virksomhet.
o Begrunnelsen for å beholde 10% av resultatet i Iris Produksjon vil være
knyttet til risikoen med bemanning, fellestjenester og lignende. Samtidig vil
det være insentiv til å skape mest mulig bærekraftig resultat for
deponivirksomheten.
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•

Innføring av slike rutiner/policyer er kort diskutert med selskapets revisor som ikke
hadde umiddelbare innvendinger til en slik løsning.

•

De økonomiske realiteter i forholdet mellom Iris Salten og Iris Produksjon bør tydelig
kommuniseres for å sikre åpenhet rundt avtalene og forutsetninger som legges til
grunn av tredjemann, som for eksempel banker og andre.

Styret i Iris Salten gjør deretter følgende vedtak:
«Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhold til alternativ 3. Styret
ber administrasjonen om å utarbeide de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i
samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omorganiseringen bør skje med
virkning fra 01.01.2021.»
Pengestrømmene mellom Iris Produksjon og de øvrige selskapene i Iris konsernet er av
virksomheten satt opp i figuren nedenfor.
De tre punktene nedenfor figuren er satt opp av virksomheten og beskriver forhold som
eventuelt kan være utfordrende i forhold til konkurransevridning og kryssubsidiering.
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Figur 6 – Pengestrømmer for Iris Produksjon mottatt fra Iris Salten IKS

•

At Iris Salten tar for lav leie (rød pil) som betyr at leveringskostnaden (blå pil) på
deponi er lavere enn markedspris.

•

At Iris Salten tar for lav leie betyr at Iris Service og Retura Iris kan levere til Iris
Produksjon på for gode betingelser.

•

For lav leie medfører at Iris Produksjon oppnår høyere marginer enn ellers. Dette
kan ikke brukes til å redusere renovasjonsgebyret for husholdningene, men kan føre
til at IP kan investere og fornye anlegget med billigere finansiering enn hva en
konkurrent har anledning til.

I et notat fra Kluge10 til Østbø 11.12.2020 angående Iris Service anskaffelse av avfallsmottak
gjøres følgende vurdering:

10

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar
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«Vi har heller ikke grunnlag for å foreta en vurdering av leieforholdet mellom Iris
Salten og Iris Produksjon. Som en generell betraktning påpeker vi imidlertid at
dersom leien ikke er på markedsmessige vilkår, vil dette kunne innebære ulovlig
kryssubsidiering i strid med statsstøttereglene, jf. over. Vi viser til sammenligning til
den statsstøttesaken EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har innledet vedrørende
Remiks-konsernet i Tromsø.
I referat fra styret sak nr. 20/46 22.06.2020 for Iris Salten IKS framgår følgende:
«Iris Service skal behandle alle tilbydere av forretningsrenovasjon likt. Det betyr at
dersom Iris Service selger en type tjeneste til Retura Iris, skal de på likelydende måte
selge samme tjeneste til andre kommersielle aktører.
Alle interne avtaler gås gjennom på nytt. Avtalene skal bygge på
markedsinvestorprinsippet. Avtalene skal være åpne.»
Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Utledede revisjonskriterier:
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.
2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.
3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.
4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
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Fakta:
Iris Service AS («Oppdragsgiver») samler inn husholdningsavfall i 9 kommuner i Salten på
oppdrag for Iris Salten IKS sine eierkommuner. All innsamling skjer i egenregi. Bodø
kommune er den største kommunen med ett innbyggertall i overkant av 52.000 personer.
Totalt sett samler Oppdragsgiver inn avfall fra ca. 37 500 husholdningskunder.
Oppdragsgiver drifter også 12 miljøtorg i de samme ni kommunene.
Iris Service kunngjorde høsten vinteren 2020-2021 en konkurranse om transport, mottak og
håndtering av avfallet som samles inn. Anskaffelsen var delt i to delkontrakter.
Delkontrakt 1 gjaldt avfall fra oppdragsgivers innsamlingsordning i Salten og avfall fra
oppdragsgivers miljøtorg. Dette var alt fra blandet papir og papp, matavfall,
husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk, blandet husholdningsplast og næringsplast,
komplekst jern/metall, inert avfall, tekstiler, hageavfall, urent trevirke til dekk osv. Den totale
avfallsmengden var på ca. 35.000 tonn.
Delkontrakt 2 gjaldt farlig avfall fra oppdragsgivers miljøtorg. Avfallet under Delkontrakt 1
leveres av oppdragsgiver ved tilbyders mottaksplass, foruten avfallet fra Miljøtorg Vikan som
skal hentes av tilbyder. Avfallet under Delkontrakt 2 må transporteres av tilbyder fra
Oppdragsgivers miljøtorg til tilbyders mottaksplass.
Det framgår av Anskaffelsesprotokollen som er utarbeidet av Deloitte at Iris Service AS har
et tydelig ønske om at tildelingskriteriene skal reflektere den tredelte bunnlinjen som
selskapet selv følger, herunder økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. På bakgrunn av
dette ble det besluttet at kontrakten tildeles til det tilbud som har det beste forholdet mellom
pris (35 %), kvalitet (35 %) og miljø (30 %).
Anbudet ble registrert 10.11.20 og kunngjort 13.11.20. Anbudsfrist var satt til 13.12.20, og
kontraktsoppstart ble til slutt utsatt fra 0101.2021 til 01.03.21. Avtaleperioden skulle være
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3 år i tillegg kommer opsjon 1+1 år. Det kom to tilbud på delkontrakt 2 og et tilbud på
delkontrakt 1. Iris Produksjon ble tildelt begge kontraktene.
I 2006 ble den første avtalen mellom Iris Salten og Iris Produksjon inngått. Avtalen regulerte
mottak og behandling av avfall fra omlastingsstasjoner og miljøtorg. I 2010 ble avtalen
fornyet med gyldighet fra 1. januar 2011 til 31. desember 2016. Avtalen ble i 2016 erstattet
av en ny likelydende avtale med gyldighet fra 1. januar 2017 til 31 desember 2021.
Avtalene ble inngått på denne måten ettersom Iris Produksjon har vært og er heleid av Iris
Salten. Iris Salten har dermed hatt full styringsrett over Iris Produksjon. Tildeling av oppdrag
har vært betraktet som egenregi.
I 2018 gjorde Deloitte Advokatfirma AS en vurdering av organiseringen av Iris Salten
konsernet. De leverte et notat 31.08.2018 (Juridisk vurdering knyttet til juridiske
rammebetingelser og organisering for Iris Salten IKS). Bakgrunnen for denne utredningen
skyldtes en pågående diskusjon på eiernivå i Iris Salten hvor en så det som nødvendig å
vurdere organiseringen av offentlig og konkurranseutsatt virksomhet.
Ved representantskapsmøtet 09.11.18 ble det protokollert at eierne mente tiden var inne for
en gjennomgang av strukturen i Iris Salten konsernet for å se på om det fantes alternative
løsninger for organisering av konsernet i fremtiden. Det ble deretter fattet vedtak om
bestilling av utredning om fremtidig organisering av Iris Salten IKS. Utredningen ble
innhentet fra Deloitte Advokatfirma AS v/adv. Geir A. Melby og adv.flm. Torgeir Overøye
og er datert 17.12.2018, men er oppdatert 21.01.2019.
Med bakgrunn i Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten IKS sin organisering ble konsernet
anbefalt å gjennomføre noen tiltak. Et av disse tiltakene hadde følgende innhold:
«Iris Produksjon AS har i dag avtale med Iris Service AS om mottak av avfall på
Vikan Avfallsplass. På grunn av omsetningskriteriet i Forskrift om offentlige
anskaffelser § 3-1 er det nødvendig å lyse denne avtalen ut på anbud. Iris Produksjon
AS vil dermed konkurrere om avfallsfraksjoner på lik linje med andre kommersielle
aktører.»
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«Det kan være nødvendig med visse endringer i ledelsen og styret i Iris Produksjon
AS for å rigge selskapet før anbudsprosessen. Det bør for eksempel være vanntette
skott mellom Iris Salten IKS/Iris Service som oppdragsgiver og Iris Produksjon som
tilbyder. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige styrer i de to selskapene, slik at Iris
Produksjon som tilbyder ikke får tilgang på uberettiget informasjon i prosessen. Det
kan også vurderes å utarbeide strategidokumenter for det tilfellet Iris Produksjon AS
ikke vinner den aktuelle kontrakten på anbud.»
Et og et halvt år etter Deloittes vurdering følger det av beslutningssak sak nr. 20/46 22. juni
2020 fra styret til Iris Salten IKS, at avfallsbehandlingen som tidligere har vært tildelt IP
skulle ut på anbud. Da hadde det blitt gjennomført samtaler med Mepex Consult AS11 og
Deloitte om gjennomføring av anbudsprosessen. Deloitte hadde blitt ansett å være den riktige
aktøren og oppdraget lå innenfor en rammeavtale Iris Salten hadde gjennom
Samfunnsbedriftene (KS-bedrift). Styret anbefalte videre at Iris Service som avtalepart skulle
gjennomføre anbudsprosessen med støtte av Deloitte. Det ble også oppgitt at avtalens verdi i
2019 var på kr 30.000.000,-.
Det følger videre av beslutningssaken at arbeidet med anbudet skulle starte omgående med
målsetning om å få det ut i august slik at ny avtale kunne iverksettes fra 01.01.2021.
Deloitte utarbeidet «Anskaffelsesprotokoll – forberedende fase – Iris Service AS».
Protokollen gjaldt etter sitt innhold den forberedende fase for planlegging av
konkurranseutsetting av avfall for Iris Service AS, det vil si frem til konkurransen kunngjøres
i sin helhet.
Formålet med protokollen, var at beslutninger og vurderinger for den forberedende fasen av
anskaffelsesprosessen fortløpende skulle inntas i protokollen. Protokollen skulle være et
verktøy når konkurransegrunnlaget skulle utarbeides. Inntil protokollen foreligger i signert
versjon er denne å anse som et utkast. Protokollen er datert 10. november 2020.

11

Mepex er et konsulentselskap med et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning.
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I protokollen er det gjort diverse vurderinger for å løse utfordringene med anbudsprosessen.
Det går blant annet fram at Iris Service har fått bistand fra Avfallsmegling Nord AS.
Oppdraget gikk ut på generelle betraktninger rundt nedstrømsløsninger i avfallsbransjen. Det
ble ikke gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet. Det framgår videre av protokollen at det
vurderes å være uproblematisk at Iris Salten eier 20 % av Avfallsmegling Nord AS, Dette
begrunnes av Deloitte med at dette «ikke er kontrollerende innflytelse og skal ikke medføre
risiko for at det tilflyter informasjon oppstrøms». Videre mener de bistanden kun var gitt på
generelt grunnlag uten direkte rådgivning for utformingen av anbudet.
Deloitte har også vurdert og gav anbefalinger for å ivareta habiliteten ved anbudsprosessen.
Daglig leder i morselskapet Iris Salten var også styreleder i både Iris Service og Iris
Produksjon. Dette så de på som en uheldig konstellasjon når Iris Service skulle lyse ut et
anbud hvor Iris Produksjon var en forventet tilbyder, i tillegg til at morselskapet Iris Salten
kunne ha eierinteresser i at Iris Produksjon skulle vinne anbudskonkurransen.
Det kommer frem av protokollen at det i overenstemmelse med forskrift om offentlige
anskaffelser § 7-5, ble gjennomført tiltak for å forebygge risikoen for inhabilitet. Styrelederne
i Iris Service AS gjennom anbudsprosessen, Leif Magne Hjelseng og Bjørn Ove Moum, ble i
saker som gjaldt denne anskaffelsen tilsidesatt. Steinar Vaag ble oppnevnt som stedfortreder.
På denne måten mente Deloitte Iris Produksjon skulle unngå å få utilbørlig informasjon om
anskaffelsen og konkurransen eller andre opplysninger som kunne gi Iris Produksjon en
fordel ved evaluering av tilbudene. Det ble også satt ut til ekstern rådgiver å utarbeide
konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier m.m., samt å overholde habilitet.
Deloitte har vurdert dette som egnede tiltak etter forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5.
Både den fungerende styrelederen i styret i Iris Service og fungerende daglig leder i Iris
Service (for saker som gjaldt anskaffelsen), har forklart at det ikke var kommunikasjon
mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to
personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte. Og det var daglig leder og
nestleder i Iris Service.
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På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før
dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.
Deloitte legger til grunn bruk av åpen anbudskonkurranse som anbefalt prosedyre og
anbefaler veiledende kunngjøring gjerne før sommerferien i henhold til forskrift om
offentlige anskaffelser §21-3 for i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §20-2 annet
ledd å oppnå større fleksibilitet for fastsettelse av tilbudsfrist.
I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 legger Deloitte til grunn det bør
foretas en oppdeling av anbudet i delkontrakter:
«Etter vår vurdering bør det foretas en viss oppdeling av anbudet. Det er lite
hensiktsmessig å samle alle avfallsfraksjoner i en kontrakt, og på sikt bør være en
målsetting for Iris Service AS om å ha ulike kontraktslengder for ulike
avfallsfraksjoner. Det er også et moment at en samling av alle fraksjoner i en kontrakt
vil kunne utad gi inntrykk av at konkurransen er designet for å være tilrettelagt for
Iris Produksjon AS, som inntil oppstart av ny kontrakt har håndtert alle
avfallsfraksjoner for Iris-konsernet.»
Deloitte har videre tilrådet en oppdeling i seks delkontrakter.
Iris Service argumenterer for mindre oppdeling av anbudet og de ender med følgende
begrunnelse for å ikke dele opp anskaffelsen:
«Oppdragsgiver har for denne konkurransen valgt ikke å dele opp anskaffelsen, jf.
FOA § 19-4. Dette begrunnes i oppdragsgiver egen behovsspesifikasjon og
risikovurdering. Særlig skyldes dette oppdragsgivers vurdering av risikoen for å at
enkelte avfallsfraksjoner ikke ville blitt inngitt tilbud på ved en eventuell oppdeling,
grunnet få aktører spredt over store geografiske avstander i regionen.»
Deloitte mener dette vil stå seg anskaffelsesrettslig ettersom FOA § 19-4 gir oppdragsgiver
stort skjønn i å vurdere oppdeling. De slår samtidig fast at det er det grunnleggende hensynet
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til prinsippet om konkurranse i Lov om offentlige anskaffelser § 4 som setter de reelle
begrensningene. Videre sier Deloitte:
«Oss bekjent foreligger det ikke praksis hvor oppdrags giver har blitt ansett for å
bryte prinsippet om konkurranse ved manglende oppdeling av en anskaffelse, så lenge
denne har blitt utlyst og utsatt for konkurranse i første omgang.»
Deloitte har også gjort oppmerksom på at det utad vil fremstå bedre med en viss oppdeling.
Deloitte har i Redegjørelse for anbudsprosessen som gjelder konkurransen «Transport,
mottak og sluttbehandling av avfall» datert 26.03.2021(Redegjørelse 26.03.2021) kommet
med følgende uttalelse om konkurransehensynet ved oppdeling av kontrakt:
«Det er ikke spesielt tvilsomt at jo flere kontrakter som lyses ut (altså en større
oppdeling), jo mer konkurranse vil en oppnå. Deloitte Advokatfirma AS vurderte det
slik at Iris Service AS sitt behov, mht. logistikk, drift, risikovurdering (mangel av
tilbydere f.eks.) og færrest mulig kontraktsparter, var av en såpass tyngde og saklig
begrunnet til at det ikke ble vurdert som nødvendig (altså for ikke å havne i brudd på
LOA § 4) å foreta ytterligere oppdeling.»
Iris Service AS besluttet å utlyse to delkontrakter, hvor én gjelder farlig avfall og den andre
gjelder øvrige avfallsfraksjoner.
Ut over dette belyser anskaffelsesprotokollen, for forberedende fase, alle de vanlige leddene i
anbudsprosessen og kommenterer der det er noe spesielt å ta hensyn til.
I redegjørelse 26.03.2021 skriver Deloitte at basert på denne beslutningen ble omfanget av
Delkontrakt 1 relativt omfattende. Det ble derfor for å gi markedet tilstrekkelig med tid til å
forberede seg på utlysningen av delkontraktene publisert en veiledende kunngjøring om
konkurransen. Denne ble publisert 03.07.2020. Målet var at interessenter kunne gjøre
nødvendig forberedelser, for f.eks. å kunne møte de tonnasjekrav som kom i konkurransen.
Denne veiledende kunngjøring ble også vurdert som hensiktsmessig for å styrke
konkurransen om kontraktene, i tråd med LOA § 4.
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Det framgår også av redegjørelsen at dette har vært utfordrende nybrottsarbeid for Iris
Service, både mht. typen anbud og innsikten i utformingen av anbudet. Arbeidsmengden har
sammen med en hektisk høst gjort at prosessen har tatt mer tid enn først forventet, og
kontraktsoppstart ble utsatt 2 mnd. Dette hadde i midlertidig ingen praktisk betydning for Iris
Service.
På bakgrunn av at Iris Service i liten grad valgte å dele opp kontrakten var de kjent med faren
for at dette kunne begrense konkurransen. På spørsmål fra revisor om Iris Salten på grunn av
dette hadde noen kommunikasjon med markedet for å sikre konkurranse svarte fungerende
daglig leder i Iris Service at de ikke hadde gjort undersøkelser opp mot markedet.
Advokatfirmaet Kluge har på oppdrag fra den eneste tilbyderen utenfor Iris konsernet av om
kravene i konkurransen om avfallshåndtering er konkurransebegrensende. Notatet er datert
11.12.2020.
Kluge skriver at det er satt opp et absolutt krav for delkontrakt 1:
«Tilbyder skal tilby mottaksplass for mottak av alt avfall i delkontrakt 1 i Bodø
Kommune – fortrinnsvis med kort avstand fra Oppdragsgivers renovasjonskjøretøy
sin oppstillingsplass på Vikan avfallsplass»
Kluge legger til grunn at Iris Produksjon i realiteten er alene om å kunne tilby et
konkurransedyktig tilbud i konkurransen om delkontrakt 1. Dette oppgir de fire grunner til.
For det første er det bare to aktører som har tillatelse til mottak av avfall i Bodø kommune.
Den ene er Iris Salten IKS som leier ut sitt anlegg til Iris Produksjon AS. Det andre er Østbø
AS.
For det andre framgår det av det absolutte kravet at «alt avfall» i delkontrakt 1 skal kunne
mottas, noe som innebærer at relevante tilbydere ikke bare må ha et anlegg, men må også
kunne ta imot alle typer avfall som faller inn under delkontrakt 1 og den totale mengden
avfall. Østbø har tillatelse for mottak av 20.000 tonn avfall i Bodø i dag, og kan følgelig ikke
håndtere de 35.000 tonnene som kontrakten omfatter i sitt anlegg alene. Anlegget til Østbø
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kan altså i prinsippet bygges ut til å ta tilnærmet dobbelt mengde, men de vurderer at det på
grunn av lang behandlingstid på mellom 3 måneder og et år hos statsforvalteren og tiden det
ville ta å utvide anlegget ikke er mulig å gjennomføre innen fristene satt i anbudet.
For det tredje er det tale om en kontraktsvarighet på ca. tre år, med opsjon for forlengelse i tre
år. Kontraktslengende umuliggjør derfor større anleggsinvesteringer som alene har som
formål at tilbyderne kan delta i kontrakten.
For det fjerde innebærer delkontrakt 1 i tillegg mottak av matavfall, som samles inn fra
husholdninger og næringskunder i regionen. Matavfallet kan ikke håndteres på Østbøs eget
anlegg. Dette innebærer at den som har hånd om komposteringsanlegget på Vikan i realiteten
har et regionalt monopol på håndtering av matavfall.
Kluge legger til grunn at kravene isolert sett kan antas å være saklige, men skriver:
«Dette er altså ikke bare momenter som premierer en lokal tilstedeværelse eller andre
forhold som er viktig for oppdragsgiver, men som utestenger andre aktører fullstendig
dersom de ikke er oppfylt. Mer sentralt er det imidlertid at kravene, om de hadde vært
stilt på en annen måte, kunne oppnådd samme formål uten å ha en
konkurransebegrenset effekt. Dersom håndteringen av avfallet i delkontrakt 1 var
splittet opp i flere delkontrakter ville det skapes konkurranse om i alle fall deler av det
totale kontraktsomfanget.»
«Sagt på en annen måte så er det tvilsomt om det foreligger «saklig grunn» til å ha all
håndteringen av avfall i en og samme kontrakt. Etter vårt syn ville det følgelig vært en
bedre, og mer rettslig sikker løsning, å dele kontraktene opp i flere delkontrakter.»
«Oppsummert er det mulig å anse ønskene om rask responstid og lokal tilstedeværelse
som forhold som har reell betydning for kvaliteten på ytelsene og som dermed isolert
sett er saklige. Samtidig kunne samme formål vært oppnådd dersom konkurransen
hadde vært strukturert på en annen måte.»
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Kluge kommer også med forslag om andre måter å gjennomføre anbudsprosessen på som
kunne gitt mer reell konkurranse og uttaler.
«Når ingen av de nevnte alternativene velges er det en stor risiko for at Iris Service
ender opp med å betale en pris som er høyere enn markedspris, noe som igjen vil få
direkte betydning for de renovasjonsgebyrene som betales av innbyggerne i
regionen.»
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3 Revisors vurdering
I dette kapittelet har vi satt opp problemstillingene med kriteriene som vi har satt opp for å
vurdere faktaene fra forrige kapittel opp mot.
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?

1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
Det er inngått avtaler mellom selskapene i alle forhold der det overføres midler fra et selskap
til et annet. Avtalene er relativt detaljerte gir mulighet for å beregne kostnadene nøyaktig. For
avtalene som gjelder den kontorstøtten de øvrige selskapene har fra Iris Salten ivaretar
konsernets revisor BDO at prisene sammenlignes med oppdaterte markedspriser på liknende
tjenester.
Når det gjelder leien Iris Produksjon betaler til Iris Salten for leie av deponiet har
virksomheten hatt en klar forståelse av at dette skulle leies ut til markedspris. Lav leie ville gi
selskapet fordel i konkurranse mot andre og utgjøre en form for statsstøtte. Det er imidlertid
vanskelig å avgjøre hva som er korrekt markedspris for denne leien.
For å forsikre seg om at denne leien er så nært markedspris de kan komme har Iris Salten
innhentet en vurdering fra Nord-Megler AS høsten 2021. Selv om vurderingen var ca 10%
høyere enn prisen Iris Produksjon har betalt tidligere gir dette en klar forståelse av at Iris
Salten ønsker å følge opp markedsinvestorprinsippet. Konserndirektøren har også forsikret at
leieprisen vil bli justert på bakgrunn av Nord-Meglers AS sin uavhengige vurdering.
For å sikre seg riktig gjennomføring av markedsinvestorprinsippet ble Deloitte engasjert for å
gjøre en vurdering av organiseringen av Iris Salten konsernet. Deloitte har etter revisors
skjønn gjort en grundig vurdering og kommet til at Iris Salten konsernet var godt tilpasset
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dette markedsinvestorprinsippet. Revisor ser dette som en planmessig og god tilnærming til
de utfordringene som Iris Salten har stått ovenfor de siste årene.
Det er også gjennomført en omorganisering av Iris Produksjon for å sørge for at det ikke kan
forekomme kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte. Avdelingsregnskap for deponiet og
overføring av 90% av overskuddet fra deponidriften til Iris Salten, er slik revisor ser det gode
tiltak for å forhindre kryssubsidiering og konkurransevridende virksomhet.
Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og minimere faren for
ulovlig statsstøtte.
Iris Salten konsernet har etter revisors vurdering fulgt markedsinvestorprinsippet.

2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i
all hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.

3. Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.
Det følger av selskapsavtalen til Iris Salten at forretningsmessig virksomhet av vesentlig
betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. Konsernet er i all hovedsak delt opp i
selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de som driver ikke økonomisk
virksomhet.
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For de tilfellene selskaper slik som Iris Produksjon driver med begge deler, har de meget
gode praktiske begrunnelser for dette. Det vil fort bli utfordrende og ikke minst lite effektivt å
skulle ha to eller flere adskilte selskaper til å gjøre den samme jobben med behandling av
avfall. Dette måtte i alle tilfeller ha blitt samordnet for å sørge for at ikke det ene selskapet
skulle ha fordel av det andres tilstedeværelse. Målet er jo tross alt at produksjonen skal være
så effektiv som mulig slik at selvkostgebyret til husstandene blir så lavt som mulig.
Revisors vurdering er at kriteriet i all hovedsak er oppfylt.

Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.
Iris Service har gjennomført en anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort i henhold til
kravene i forskrift om offentlige anskaffelser. De utgav en veileder på forhånd for å gi
eventuelle tilbydere bedre tid til å forberede eventuelle tilbud. De valgte også å dele opp
kontrakten for å åpne for mer konkurranse. Revisor mener dette som utgangspunkt er gode
tiltak for å ivareta konkurranseprinsippet.
Det ble ikke oppnådd reell konkurranse for delkontrakt 1. Iris Service ble rådet til å dele opp
kontrakten mer for å skape mer konkurranse, når de ikke gjorde dette og heller ikke satt inn
andre tiltak for å forsikre seg om at det ble konkurranse er dette litt uheldig. En metode som
kunne vært brukt er å kommunisere med markedet for å få en forståelse av
konkurransesituasjonen. Revisor mener ytterligere tiltak for å få til konkurranse kunne vært
forsøkt.
Kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
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veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Vurderingen av kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.
Revisor kommer samlet til at konkurranseprinsippet er fulgt.

2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.
Det reises i faktagrunnlaget spørsmål om deler av kravspesifikasjonen er tilpasset Iris
Produksjon. Dette går i all hovedsak på kravene om lokal tilstedeværelse.
Iris Service har etter revisors vurdering begrunnet disse kravene godt. Vurderingen til Østbøs
Advokat er likevel at disse kravene gjør det vanskelig for andre enn Iris Produksjon å kunne
delta i konkurransen.
Iris Service kunne nok når en ser på dette i ettertid oppstilt disse kravene på en annen måte
eller rigget hele konkurransen annerledes for å unngå disse utfordringene. Også her kunne det
vært ønskelig med en prosess som i mindre grad åpnet for spekulasjoner. Det er imidlertid
vanskelig å påstå at de ved gjennomføring av konkurransen burde ha lagt større vekt på å
unngå disse utfordringene.
Revisor mener det finnes flere muligheter for eventuelle konkurrenter for å kunne ivareta
kravene om lokal tilstedeværelse og mottak av avfall. Iris Service sitt mål med konkurransen
var å anskaffe en tjeneste som i så stor grad som mulig ivaretok deres behov. Kravene
representerer et reelt behov hos Iris Service og det er dermed vanskelig å påstå at disse
kravene ikke var tilstrekkelig saklige.
Når det gjelder mottak av matavfall foreligger det i dag bare en godkjent mottaksplass for for
behandling av matavfall i Bodø-området. Denne ligger på Vikan og et leiet ut til Iris
Produksjon fra Iris Salten IKS. Dette er etter revisors vurdering en utfordring ettersom mottak
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av matavfall var en del av konkurransens delkontrakt 1. Likevel vil også en ekstern aktør
kunne inngå avtale om leveranse av matavfall til mottaket på Vikan. Alternativet er å opprette
et nytt mottak for matavfall. På grunn av tidsutfordringen kunne kanskje løsningen vært en
kombinasjon av de to. Revisor legger likevel til grunn at det absolutte kravet om mottak av
matavfall lokalt som del av delkontrakt 1 vanskeliggjør deltagelse for andre aktører enn Iris
Produksjon. Revisor mener det er sannsynlig at det kunne vært inngått en avtale med Iris
Produksjon om behandling av matavfallet. Det er likevel vanskelig å påstå at kravet utelukker
andre leverandører fra å kunne delta i konkurransen.

Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.

3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.
Iris Service benyttet Deloitte som konsulent for å gjennomføre anbudskonkurransen. Deloitte
vurderte at kontrakten burde deles i seks delkontrakter for å skape bedre konkurranse. Iris
Service gikk likevel for en todeling der den ene delen var så stor at ingen andre lokalt hadde
kapasitet i anlegget til å motta så mye avfall. Iris Service var gjort oppmerksom på dette fra
sin konsulent. Deloitte har likevel lagt til grunn at denne oppdelingen en innenfor regelverket.
Iris Service begrunnet sitt valg om to deling med en fare for at oppdelingen kunne fordyre
den samlede kontrakten. Noen av disse delkontraktene ville være så lite attraktive at de sto i
fare for å ikke få tilbydere. En seksdeling åpnet for større risiko for at deler av tjenesten de
etterspurte kunne falle mellom to stoler. I tillegg mente de at det var vanskelig å beregne hvor
store kostnader de selv ville få med å forholde seg til og å samkjøre alle disse aktørene.
Av veilederen til regelverket om offentlige anskaffelser12 framgår at hverken KOFA eller
domstolene kan overprøve begrunnelsen. Revisor har derfor valgt å ikke gå inn på noen

12

Punkt 30.3 nederst side 218.
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nærmere vurdering av begrunnelsen. På bakgrunn av erfaringen fra denne saken med å oppnå
liten konkurranse bør kanskje Iris Service vurdere å dele opp kontrakten mer i framtiden.
Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.

4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
Iris Service har rådført seg med Deloitte for å ivareta habiliteten i ved gjennomføringen av
denne anbudskonkurransen. De har også benyttet Deloitte som rådgiver og konsulent
gjennom hele prosessen slik at de hadde noen utenfra til å gjøre som gjennomførte det meste
av prosessen. Det å sette ut det meste av prosessen til en utenforstående konsulent vil etter
revisors vurdering ha meget god effekt for å sikre objektivitet og habile avgjørelser i
prosessen.
Etter råd fra Deloitte ble det innhentet en person utenfra som styreleder i Iris Service i alle
saker som hadde med anskaffelsen å gjøre. Dette var for å sikre at det ikke kunne tilflyte Iris
Produksjon informasjon om denne prosessen. Både den fungerende styrelederen i Styret i Iris
Service og fungerende daglig leder i Iris Service, har forklart at det ikke var kommunikasjon
mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to
personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte.
På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før
dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.
Det har vært stilt spørsmål ved bruken av Avfallsmegler Nord som konsulent i denne saken.
Deloitte har imidlertid vurdert at oppdraget deres var å gi en generell beskrivelse av
nedstrømsløsninger i bransjen, uten at det ble gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet.
Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått dokumentet som var levert av Avfallsmegler
Nord og kan ikke se at Iris Saltens 20% eierandel i virksomheten skulle være egnet til å
påvirke innholdet.
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Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.

5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
Iris Service fikk selv utfordringer med å følge tidsskjemaet de satte opp for gjennomføringen
av anbudskonkurransen. Dette førte til en utsettelse på to måneder i forhold til opprinnelig
plan. Dette gir et inntrykk av at det ikke var gitt spesielt god tid for tilbyderne til å sette seg
inn konkurransen i og forberede et tilbud.
For å gi eventuelle tilbydere så god tid som mulig ble det utgitt en veileder på sommeren
2020 med alle opplysninger tilbyderne skulle trenge for å kunne forberede tilbud. Det at
denne kom ut på sommeren når tilbyderne ikke hadde folk på jobb til å begynne å arbeide
med dette, er selvfølgelig uheldig og gjør at fordelen med veilederen ikke ble så stor som
ønsket. For eventuelle tilbydere som ønsket å gi tilbud ville dette uansett utgjøre en vesentlig
forlengelse av tiden de hadde til rådighet. Innholdet i veilederen var etter revisors vurdering
tilstrekkelig til at eventuelle tilbydere kunne forberede tilbudene sine så snart de hadde
mulighet etter at veilederen var lagt ut. Dette gjør at veilederen likevel var et viktig verktøy
for å gi tilbyderne nødvendig tid.
Fra konkurransen ble lagt ut, til tilbudsfrist var det en måned. Dette er minstefristen etter
anskaffelsesforskriften §20-2. Revisor vurderer at det kanskje burde vært gitt forlenget frist
for en kontrakt på dette nivået.
Når en tar hensyn til kompleksiteten i kontrakten er det etter revisors vurdering veilederen
som kom 4 måneder før konkurransegrunnlaget, som gjør at fristene likevel må anses å være
innenfor regelverket. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er vanskelig å si at
den ikke følger regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
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3.1 Konklusjon og anbefaling

3.1.1 Konklusjon
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?

Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren
for ulovlig statsstøtte.
Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 fant vi at disse regnskapene i all
hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.
Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de
som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.
Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille
mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.
Konklusjon:
Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i
statsstøtteregelverket.
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Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.
Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris
Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal
tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil likevel samlet kunne vanskeliggjøre
deltakelse for de aller fleste konkurrenter. Vi mener likevel at kravene ikke utelukker
konkurranse.
Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.
Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne
utfordringer og behov. Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.
Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.
Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom
anskaffelsesprosessen.
Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
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Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten
fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er
vanskelig å si at den ikke følger regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
Konklusjon:
Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021.

3.1.2 Anbefalinger

1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet
ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at deres krav i deres konkurransegrunnlag ikke
vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i
framtiden.
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4 Konserndirektørens kommentar
4.1 Bemerkninger til konserndirektørens kommentar

Revisor mottok etter avtale høringssvar fra konserndirektøren i Iris salten IKS 07.01.2022.
Konserndirektøren stiller seg positiv til rapporten og gir utrykk for at konsernet, med
henblikk på problemstilling 1, vil fortsette å arbeide med å sikre etterlevelse av
statsstøtteregelverket gjennom å ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige.
For problemstilling 2 legger konserndirektøren til grunn at evalueringen gir god læring og
gode korrektiver til neste anbudsrunde for behandling av avfall.
Til slutt bekrefter konserndirektøren at rapporten vil bli gjennomgått av deres ledelse og at
rapportens innspill vil bli tatt til etterretning.
Høringssvaret har ikke gitt grunnlag for endringer i rapporten og er vedlagt rapporten i
vedlegg 1.
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•

Styredokumenter Iris Salten 2019-2021
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Styredokumenter Iris Produksjon 2019-2021

•

Styredokumenter Iris Service 2019-2021

Figuroversikt
Figur 0 – Forsiden, Organisasjonskart Iris Salten IKS fra Iris Salten IKS
Figur 7 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS
Figur 8 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS
Figur 9 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service
Figur 10 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon
Figur 11 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra konserndirektøren
«Temaene som Kontrollutvalgene ønsker vurdert er av en meget høy kompleksitet både ut fra
en praktisktilnærming, men også en teoretisk og juridisk betraktning. Det vil derfor være
utfordrende å få belyst alle sider i de ulike problemstillingene.
Rapportens «faktadel» og delen «revisors vurderinger» gir en god beskrivelse av
problemstillingene som Kontrollutvalgene ønsker skal vurderes.
Når det gjelder konklusjonene i delkontrakt 1 «hvorvidt vi etterlever kravene i
statsstøtteregelverket», vil konsernet fortsatt arbeide for å sikre at dette etterleves gjennom å
ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige. Dersom driften endres, skal endringene
evalueres i forhold til statsstøtteregelverket.
For delkontrakt 2 «anbudskonkurransen», er et anbud på behandling av avfall et nytt område
for Iris Service, som har sin kompetanse innenfor innsamling av avfall og drift av miljøtorg.
En slik evaluering gir god læring og gode korrektiver til neste anbudsrunde på behandling av
avfall.
I denne konkurranse er vektet i forhold til tredelt bunnlinje, dvs. at prisaspektet kun er vektet
med 35%, mens øvrige vektig er 35% på Kvalitet og 30% på Miljø. En oppdeling i færre
delkontrakter er ikke ensbetydende at kontraktsprisen i sin helhet har blitt lavere, da
tilbyderne også må levere innenfor Kvalitet og Miljø.
Rapporten vil bli gjennomgått av vår ledelse og innspill tatt til etterretning.
Avslutningsvis vil jeg berømme revisor for sin gode evne til å sette seg inn i særdeles
komplekse og utfordrende fagområder.»
Bodø/07.01.22
Bjørn Ove Moum
Konserndirektør Iris Salten IKS
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?
Offentlig støtte defineres i EØS-avtalen artikkel 61:
«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater
eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer
med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte
varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker
samhandelen mellom avtalepartene.»
I veilederen til regelverket om offentlig støtte er dette formulert som seks vilkår som alle må
være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte.
1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller
tjenester
5. Støtten kan virke konkurransevridende
6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene
Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av
vilkårene ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte.
Alle typer overføring av økonomisk fordel fra Iris Salten IKS eller Iris Service AS til Iris
Produksjon vil slik revisor ser det som utgangspunkt oppfylle disse seks vilkårene.
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For å forhindre kryssubsidiering og dermed offentlig støtte må de derfor iverksette tiltak som
er egnet til å forhindre dette.
Et anerkjent virkemiddel for å unngå kryssubsidiering er å følge markedsinvestorprinsippet.
Prinsippet er innført via EF-domstolen13 og EØS-retten, og kommer til anvendelse når det
offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om tilførselen i slike
tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller
på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal
være gjennomført på markedsvilkår.
ESAs14 retningslinjer for statsstøtte beskriver de konkrete vurderingene som må foretas for å
avgjøre om støtten er lovlig. Analysen som skal foretas etter markedsinvestorprinsippet
(markedsinvestortesten), skal:
1. Identifisere hvilke hensyn som er relevante ut fra en privat investors synsvinkel.
Spørsmålet blir hvilke av de hensyn som det offentlige skal ivareta det er tillatt å
tillegge vekt når et foretak tilføres midler. Utgangspunktet når det offentlige
investerer i foretak som driver virksomhet på markedet, er at det må være utsikter til
markedsmessig avkastning på kapitalen.
2. På bakgrunn av tillatte markedsøkonomiske hensyn, avgjøre om den konkrete
transaksjon er markedskonform. Spørsmålet blir om en privat investor av

13

Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.

14

EFTAs (Det europeiske frihandelsforbundet) overvåkingsorgan, som ble opprettet i 1992.
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sammenlignbar størrelse, ville ha overført tilsvarende midler til et foretak i
tilsvarende situasjon. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at investeringen ikke vil være
tapsbringende.
Tidspunktet for vurderingen av om en transaksjon er markedskonform etter
markedsinvestorprinsippet, er investeringstidspunktet. Det er ikke avgjørende om
avkastningen i ettertid viser seg å bli for lav. Dersom det offentlige foretok en forsvarlig
analyse i tråd med markedsinvestorprinsippet på investeringstidspunktet, vil investeringen
dermed ikke være i uoverensstemmelse med statsstøttereglene.
Styret i Iris Salten har vedtatt at konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
På bakgrunn av dette setter vi opp følgende kriterie:

1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
Det er slått fast i en rekke saker fra ESA og EU-kommisjonen15, at separate regnskaper
mellom selvkost og økonomisk aktivitet er egnede tiltak for å redusere risikoen for
kryssubsidiering. Avfallsforskriften §15-4 oppstiller et krav om at det skal føres separate
regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktivitet.
En annen metode for å forhindre kryssubsidiering er i henhold til statsstøtteregelverket å
foreta et selskapsmessig skille mellom næringsvirksomhet og ikke økonomisk virksomhet.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterier:

15

EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet

(tidligereMinisterrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd.
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2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
3. Iris Salten konsernet bør sørge for selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.

Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Kravet om konkurranse i ved offentlige anskaffelser finner vi i lov om offentlige
anskaffelser16 §4, med presiseringer i forskrift om offentlige anskaffelser 17.
I veilederen til reglene om offentlige anskaffelser18 er konkurranseprinsippet redegjort for på
følgende måte.
«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse.
Bestemmelsen etablerer et generelt «konkurranseprinsipp». Konkurranser anses som et egnet
virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige.
Konkurranseprinsippet fremkommer også i EU/EØS-retten.
Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet
av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.

16

LOV-2016-06-17-73

17

FOR-2016-08-12-974

18

P-2017-933 (P-933
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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.
Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren
derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. Avvik fra
prinsippet kan for eksempel være tillatt der det kun foreligger én leverandør i markedet og
oppdragsgiveren kan anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren.
På denne bakgrunn har vi satt opp følgende kriterie:
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.

Når det gjelder kravspesifikasjonen fremgår det av Nærings- og fiskeridepartementets
veileder til anskaffelsesregelverket (Punkt 20); «Det er særlig viktig at kravspesifikasjonen
utformes med et bevisst forhold til konkurransesituasjonen på markedet. Kravspesifikasjonen
skal ikke medføre diskriminering eller forfordeling av enkelte leverandører, og kravene må
heller ikke utformes på en måte som virker konkurransebegrensende uten at dette kan
begrunnes på en saklig og objektiv måte. Dersom kravspesifikasjonene reelt sett har en
diskriminerende virkning, kan dette utgjøre et brudd på likebehandlingsprinsippet»
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.

Oppdeling av kontrakt er regulert i anskaffelsesforskriften §19-4. Av veilederen framgår det
at formålet med bestemmelsen er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i
konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om
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oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore
bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.
I forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 første ledd framgår det at oppdragsgiver kan
velge å dele opp kontrakten og bestemmer selv størrelsen og innholdet i delkontraktene. Av
bestemmelsens annet ledd framgår et krav til skriftlig begrunnelse i anskaffelsesdokumentene
dersom oppdragsgiver velger å ikke dele opp kontrakten.
Av Veilederen framgår det at begrunnelsen ikke kan overprøves, verken av KOFA eller
domstolene.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.

For å ivareta habilitet ved offentlige anskaffelser følger av forskrift om offentlige anskaffelser
§ 7-5 at ved gjennomføring av en anskaffelse som er omfattet av forskriften, gjelder reglene
om habilitet i forvaltningsloven § 6 til § 10 og kommuneloven § 40 nr. 3.
For oppdragsgivere som ikke er omfattet av forvaltningsloven, gjelder forvaltningsloven § 6
til § 10 tilsvarende. Av bestemmelsens §7-5 annet ledd følger det at oppdragsgiveren skal
treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.

For anskaffelser etter forskriften del III er det fastsatt minimumsfrister som oppdragsgiveren
må forholde seg til. Minimumsfristene varierer etter hvilken anskaffelsesprosedyre som er
valgt. Minimumsfristene har blitt redusert i nytt regelverk for å sikre større fleksibilitet for
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oppdragsgiveren. Kortere frister gir oppdragsgiveren større fleksibilitet til å gjennomføre
raskere anskaffelser der dette er mulig og hensiktsmessig.
Ved fastsettelsen av frister skal oppdragsgiveren ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud, jf. § 20-1 første ledd.
Denne bestemmelsen er likelydende i forskriften del II og III og gjelder generelt for alle
anskaffelsesprosedyrene. I veilederen er følgende sagt om dette punktet. Tilbudsfristen kan
være kortere dersom det skal anskaffes "hyllevarer" enn ved mer komplekse anskaffelser, som
for eksempel store bygg- og anleggsarbeider og kompliserte IKT-kontrakter, der
leverandørene har behov for å gjøre grundigere undersøkelser for å kunne utarbeide et
tilbud.
Av anskaffelsesforskriften §20-2 første ledd følger det at i en åpen anbudskonkurranse skal
fristen for mottak av tilbud være minst 30 dager regnet fra den dagen den alminnelige
kunngjøringen sendes til TED-databasen. I bestemmelsens annet ledd a) følger det at fristen
kan forkortes til 15 dager dersom oppdragsgiveren har publisert en veiledende kunngjøring
etter § 21-3 tidligst 12 måneder og senest 35 dager før kunngjøringen, og b) den veiledende
kunngjøringen inneholder alle opplysningene som skal fylles ut i kunngjøringsskjemaet for
veiledende kunngjøringer, så langt disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet.
Oppdragsgiveren kan ikke fastsette kortere frister enn minimumsfristene som gjelder for den
konkrete anskaffelsesprosedyren han skal bruke. Oppdragsgiveren står imidlertid fritt i alle
tilfeller til å fastsette lengre frister enn minimumfristene.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
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Forvaltningsrevisjon: Bodø kommune
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Rapport februar 2022

Bodø kommune – Økonomisk styring og internkontroll i Barnevernet

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 (RSK 001).
Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 3. juni, saksnummer 36/21 å gjennomføre
en forvaltningsrevisjon på økonomistyring i Bodø barnevern. Formålet med prosjektet er å
finne ut om økonomistyringen i vertskommunesamarbeidet er tilfredsstillende med henblikk
på budsjettering, interkontroll, ansvarsområder, rapportering, oppfølging av avtaler etc.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av
undersøkelsen har vært forvaltningsrevisorer Kai Andre Blix.
Bodø, den 17.02.2022

Kai André Blix

Bjørn Vegard Gamst

Forvaltningsrevisor

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon om økonomistyring i
Barnevernet i Bodø og vertskommunesamarbeidsavtalen mellom kommunene. Formålet med
prosjektet er å finne ut om økonomistyringen i vertskommunesamarbeidet er tilfredsstillende
med henblikk på budsjettering, interkontroll, ansvarsområder, rapportering og oppfølging av
avtaler.
Problemstillingen for undersøkelsen har vært:
I hvilken grad ivaretar Bodø kommune økonomisk oppfølging og økonomisk
internkontroll av samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten «Barnevern»?
For å besvare problemstillingen har vi utledet revisjonskriterier i 3 forskjellige temaer som
vurderes. Disse temaene er:
•

Budsjett, økonomiplan og rapportering

•

Internkontroll og rutiner

•

Oppfølging av samarbeidsavtalene

Vi har i tillegg tatt med litt statistisk tallmateriale for å vise hvordan Bodø kommune gjør det
opp imot sammenlignbare kommuner, og hvor det er de største kostnadene påløper. Disse
tallene er hentet fra KOSTRA. Revisjonen har fått bemerkninger fra Barnevernet i Bodø om
at tallmaterialet i KOSTRA inneholder feil slik at bruttotall vises istedenfor nettotall.
Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med relevante
informanter. Vi har analysert dokumenter og statistikk, gjennomgått rutiner og planer.
Våre funn som er beskrevet nærmere i rapporten er:
Revisors vurdering er at Bodø kommune ikke oppfyller kriteriet om at det årlig skal legges
frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de
inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
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Bodø kommune har oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret
forslag til realistisk økonomiplan for de neste fire årene.
Gjennom budsjettåret legges det frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i
inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Tertialrapportene skal fremmes
for kommunestyret i juni, og i oktober hvert år, men ønsker at det tas med endringer i budsjett
og regulert budsjett i tertialrapportene.
Administrasjonen har oppfylt kriteriet om å gi melding til kommunestyret dersom det skjer
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag.
Revisor legger til grunn at Bodø kommune har nødvendige rutiner for å ha tilstrekkelig
internkontroll i Barnevernstjenesten i Bodø, men rutinene må oppdateres.
Samarbeidsavtalen mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet er etter sitt innhold ikke i
henhold til kommuneloven § 20-4.

Som svar på problemstillingen:
Bodø kommune ivaretar i god grad økonomisk oppfølging og økonomisk internkontroll av
samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten «Barnevern».

Med bakgrunn i våre funn er revisors anbefalinger at Bodø kommune:
1. Skal utarbeide realistiske budsjett for Barnevernet i Bodø
2. Bør utarbeide oppdaterte rutinebeskrivelser økonomihåndbok og ta med
vertskommunesamarbeid i disse oppdateringene.
3. Bør oppdatere verskommunesamarbeidsavtalene, det bør også henvises til eksterne
avtaler om fordeling av kostnader hvis dette foreligger.
4. Bør jobbe videre med å avklare hva som ligger til grunn for KOSTRA rapportering, slik
at statistikk kan brukes hensiktsmessig.
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1 INNLEDNING
Vertskommunesamarbeid om barnevern
Barneverntjenestens viktigste oppgave er å sikre at barn og unge får god omsorg og trygge
oppvekstsvilkår ved å tilby riktig hjelp til rett tid til barn og familier som har behov for det1.
Det blir flere og flere kommuner i Norge som samarbeider om barneverntjenester. På oppdrag
fra statsforvalteren gjennomførte NIVI Analyse i 2020 en kartlegging av det formaliserte
interkommunale samarbeidet i Nordland. I kartleggingen er det registrert 38
samarbeidsordninger innenfor sosialtjenesten, åtte av disse er interkommunale
barneverntjenester.2
Det er ulike typer samarbeid mellom kommuner som reguleres noe ulikt i kommuneloven.
Det finnes administrative vertskommunesamarbeid, og vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemd. Verskommunesamarbeidet om barnevern mellom Bodø kommune og
kommunene: Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen og Værøy er et administrativt
vertskommunesamarbeid.
I kommunelovens § 20-2 står det at en kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en
annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe
avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller saker som
ikke er av prinsipiell betydning. Delegasjon av myndighet skjer ved at kommunestyret gir
instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i
vertskommunen.3
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sitt saksbehandlingsrundskriv påpeker følgende4:
«Ansvaret for oppgaven og myndighetsutøvelsen ligger fortsatt hos kommunen som
har delegert myndigheten, selv om myndighet og utførelse av lovpålagte oppgaver
gjennomføres av vertskommunen.»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019B)
NIVI Rapport 2020:3
3
Kommuneloven §20-2
4
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019B), punkt 2.2
1
2
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For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale5.

1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune
2019-2023, vedtok kontrollutvalget i Bodø kommune i møte 3. juni 2021, saksnummer 36/21
å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på økonomistyring i Barneverntjenesten. Formålet
med prosjektet er å finne ut om økonomistyringen i vertskommunesamarbeidet er
tilfredsstillende med henblikk på budsjettering, interkontroll, ansvarsområder, rapportering
og oppfølging av avtaler.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Med bakgrunn i bestillingen og formålet med forvaltningsrevisjonen, er følgende
overordnede problemstilling besvart:
1.2.1 Problemstilling
I hvilken grad ivaretar Bodø kommune økonomisk oppfølging og økonomisk internkontroll av
samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten «Barnevern»?
1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen skal vurderes mot.
Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det foreligger
avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Denne rapportens revisjonskriterier bygger hovedsakelig på disse autoritative kildene:

5

•

Kommuneloven 2018.

•

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

•

NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Kommuneloven §20-4
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•

Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

•

Forskrift 15.12.2000 nr.1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
(budsjettforskriften).

•

COSO-rapport1: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven.

•

Bodø kommune sitt: Årsregnskap, Årsbudsjett, Årsmeldinger, Økonomiplan og
Økonomimeldinger/tertialrapporter 2018-2019-2020.

I og med at denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden 2018-2020, det vil si før
ny kommunelov er tredd i kraft, vil revisjonskriteriene knyttet til dette prosjektet i stor grad
forholde seg til regelverket i gammel kommunelov. Når det kommer til revisjonens
anbefalinger så vil disse forholde seg til de endringer som er vedtatt i ny kommunelov.
Interkontrollparagrafene i kapittel 25 i ny kommunelov skal etter planen trådte i kraft
01.01.2021.
Revisjonskriteriene vi har utledet for problemstillingen gjengis innledningsvis før
vurderingene under hvert emne i kapitel 2 som de brukes i. Hvordan disse kriteriene er
utledet finnes som vedlegg 2 til rapporten.
Kriteriene blir vurdert etter følgende gradsystem:
1. I svært stor grad
2. I stor grad
3. I noen grad/varierende grad
4. I liten grad
5. I svært liten grad

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.
Kommunedirektørene ble ved oppstartbrevet 03.06.2021 informert om kontrollutvalgets
bestilling. Oppstartsmøte ble gjennomført 25.06.2021.
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Alle fakta som brukes i rapporten er enten hentet fra skriftlig materiale som revisor har fått
seg forelagt, eller gjennom muntlig overleverte fakta som er verifisert av kilden.
I undersøkelsen har vi gjennomgått dokumenter som er innhentet fra kommunene på
bakgrunn av vårt oppdrag fra kontrollutvalget. Vi har gått gjennom politiske saker om
barneverntjenesten og vertskommunesamarbeidet, kommunenes planer, statistikk og interne
rutiner. Innsamlingen av data baserer seg også på intervju med Controller i barnevernet i
Bodø kommune.

Vår kontaktperson i denne undersøkelsen har vært Controller for Barnevernet i Bodø. Vår
samlede vurdering av metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig
grunnlag for å svare på problemstillingene.
1.3.1 Dokumentanalyse
Revisjonen har innhentet og analysert relevant dokumentasjon knyttet til den overordnede
økonomiske styringen av vertskommunesamarbeidet og barnevernet i Bodø kommune, samt
dokumentasjon tilknyttet rutinebeskrivelser for interkontroll økonomi og generell
økonomistyring.
Dokumentene har blitt benyttet som bakgrunnsinformasjon, og som grunnlag for vurdering av
styring og oppfølging av økonomisk styring i barnevernet. Det er i tillegg innhentet
kommunestyrevedtak, årsregnskap, årsbudsjetter, tertialrapporter, økonomiplaner,
samarbeidsavtaler o.l. for årene 2018-2020. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp
mot revisjonskriteriene.
Revisjonen har hatt korrespondanse med Controller ved forskjellige spørsmål og utredninger.
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1.3.2 Verifiseringsprosesser
Faktadelen i rapporten ble sendt til kontaktperson/Controller for verifisering, som grunnlag
for justering av eventuell fakta og vurderinger før utsendelse av høringsutkast.
Kommunedirektøren har fått rapporten til gjennomgang og gitt sin uttalelse.
Kommunedirektørens uttalelse ligger i sin helhet som vedlegg 1 i rapporten.

1.3.3 Avgrensning
Det er kun driftsbudsjett til Barnevernet i Bodø revisjonen har sett på. Revisjonen har ikke
sett på kvaliteten på tjenestene som tilbys eller hvilke interne og eksterne krav eller pålagte
krav som stilles til tjenestene. Undersøkelsesperioden er 2018 til 2020 med hovedvekt på
2019 og 2020.
Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å besvare
problemstillingen.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022

11

Bodø kommune – Økonomisk styring og internkontroll i Barnevernet

2 Revisjonskriterier, fakta og vurderinger
I dette kapitelet starter vi med hvordan barnevernet er organisering og statistikk fra
Barnevernet Bodø, før vi tar for oss hvert av temaene der vi har utledet revisjonskriteriene
som utgjør grunnlaget for å svare ut problemstillingen. Vi har deretter presentert fakta som
skal gjenspeile praksis og videre har vi foretatt en vurdering etter hvert tema. Utledning av
revisjonskriterier ligger som vedlegg 2 i rapporten.
Problemstilling:
➢ I hvilken grad ivaretar Bodø kommune økonomisk oppfølging og økonomisk
internkontroll av samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten
«Barnevern»?
For å besvare problemstillingen har vi utledet revisjonskriterier i 3 forskjellige temaer som
vurderes. Disse temaene er:
•

Budsjett, økonomiplan og rapportering

•

Internkontroll og rutiner

•

Oppfølging av samarbeidsavtalene

Det er i tillegg tatt med litt statistisk tallmateriale for å vise hvordan Bodø kommune gjør det
opp imot sammenlignbare kommuner, og hvor de største kostnadene påløper. Disse tallene er
hentet fra KOSTRA.
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Organiseringen av Barneverntjenesten i Bodø

Figur 1 Organisasjonskart

Barneverntjenesten Bodø består av Bodø som vertskommune og Steigen (2018), Gildeskål
(2019), Hamarøy (2020), Rødøy (2021), Røst 2017) og Værøy (2016) som
samarbeidskommuner6. Tjenesten skal serve til sammen i overkant av 62 000 innbyggere.
Her under en barnebefolkning på til sammen 12 272 barn og unge under 18 år. Fra og med
2021 er også Rødøy med. Antallet barn er da økt til om lag 12 530 barn, ifølge Årsrapport
2020/tilstandsrapport pr 01.03.21.
Barnevernstjenesten er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten er inndelt i
følgende seksjoner:

6

•

Mottak/vakt

-Alle aldersgrupper

•

Omsorgsseksjonen

-De som bor i fosterhjem og noen i institusjon

Oppstartsår for samarbeid i parentes
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•

Ungdomsseksjonen

-De fra 12 år og oppover

•

Barneseksjonen

-Fra 0 og opp til ca. 12 år

•

Ressursteamet

-Forebygging og foreldreveiledning

•

Bo- og nærmiljø

-Etterverntiltak, Foyer og DUE7

•

Stab/ støtte

- Merkantil, systemansvarlig, jurist og økonomi

Statistikk8
Bodø brukte 2.195 kroner per innbygger til barnevern i 2020. Det er 176 kroner mer per
innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør ca. 9,2 millioner
kroner. Når vi ser på landet i snitt, ligger Bodø bare 20 kroner mer per innbygger og
forskjellen er ca. 1 millioner kroner.
Bodø er fra og med 2020 i KOSTRA gruppe 11. Dette er hensyntatt i tallmaterialet og
figurene vi har laget.
Utgiftene til barnevern i Bodø har imidlertid gått ned med rundt 85 kroner per innbygger
siden 2019, noe som utgjør ca. 4,5 millioner kroner. (se figur 2)

Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har
behov for hjelp og veiledning. “Der ungdommen er“(DUE).
8
Tall er hentet fra KOSTRA og utgangspunktet for innbyggertall i Bodø er satt til 52 500 innbyggere, 912 barn
var i kontakt med barnevernstjenesten i 2020.
7
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Figur 2 – Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger

Det er tiltak utenfor hjemmet (252) som avgjør kostnadsnivået i barnevernet. Dette er de
tunge tiltakene som for eksempel plassering i institusjon eller fosterhjem, og utgjorde i 2020
ca. 60 millioner kroner brutto. I årsmelding for 2020 framgår det at det er 131 barn som har
plassering i institusjon eller fosterhjem i løpet av året.
Hvis vi sammenlikner gjennomsnittet for landet med KOSTRA gruppe 13 er det en forskjell
på 71000 kroner brutto per barn. Dette utgjør ca. 9,3 millioner kroner (se figur 3).
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Figur 3 – Brutto driftsutgifter per bern plassert av barnevernet

Funksjon 244 omfatter driften av barnevernskontoret, og funksjon 251, hjelpetiltak i
hjemmet.
Sammenliknet med landsgjennomsnittet ligger Bodø 11.627 kroner høyere i netto
driftsutgifter per barn i barnevernet for samlet funksjon 244, 251 og 252. Dette gir en
forskjell på 10,6 millioner kroner. Sammenliknet med KOSTRA gruppe 13 er forskjellen ca.
200.000 kroner (se figur 4).
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Figur 4 – Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

I KOSTRA er det store forskjeller på sammenligningskommunene og Bodø når det gjelder
Bruttotall. Revisjonen har etterspurt kommentar til disse rapporteringene.
Angående KOSTRA tall sier Controller dette:
«Vi har gitt tilbakemelding om at barneverntjenesten hadde en stor endring i 2017 og
2018 hvor vi fra 2018 i større grad har sørget for mer korrekte posteringer på art,
mens vi fra 2019 implementerte lønnsmodulen i Familia. Bodø kommune sine tall i
KOSTRA er derfor korrekte, men kan inneholde en feilkilde*. Vi kan ikke svare for
andre kommuner, men når vi gjorde korrigeringer i 2017 avdekket vi svært mange feil
med våre posteringer på artskoder, og det er nærliggende å tenke at Bodø Kommune
ikke er så veldig unike, og at den måten vi registrerte på før 2017 er noe andre
kommuner er tilbøyelig til å gjøre, med andre ord stoler vi ikke helt på KOSTRA
tallene og finner det vanskelig å bench-marke oss mot disse tallene. Dette har vi gitt
tilbakemeldinger på. For eksempel har andre kommuner både mottak/vakt og/eller
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jurister utenfor art 244,251,252.
*Vi frykter at det er brutto og ikke nettotall som rapporteres til KOSTRA fra Bodø
kommunes regnskap. Dette medfører da følgelig at kost ID 2078 blir rapportert som
en del av Bodø Kommune sine Barnevernskostnader på art 244,251 og 252, og gir ett
alvorlig feil bilde. Det er svært viktig at man avklarer om KOSTRA tallene er Bodø
kommunes brutto tall på art 244,251 og 252 eller nettotall. Hvis det er nettotall, er
tallene i KOSTRA korrekte.»

2.1 Budsjett, økonomiplan og rapportering
Revisjonskriterier
Kommuneloven § 14-3 pålegger kommunestyret å vedta rullerende økonomiplan for
minimum de fire neste årene én gang i året. Det følger videre av kommuneloven § 14-3 til §
14-5 at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår som
omfatter hele kommunens virksomhet. Det følger av kommuneloven § 14-5 at dersom det
skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal kommunedirektøren gi melding til kommunestyret. Dersom en
overskridelse etter kommunedirektørens vurdering ikke kan dekkes inn i løpet av året, skal
kommunedirektøren legge frem sak om budsjettendring til kommunestyret. Det kommer også
frem av kommuneloven § 14-5 at kommunedirektøren gjennom budsjettåret skal legge fram
minst 2 rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og
utgifter og utbetalinger sammenlignet med det vedtatte årsbudsjettet.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier:
➢ Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
økonomiplan for de neste fire årene.
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➢ Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan
forvente i budsjettåret.
➢ Kommunedirektøren skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for
kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt
årsbudsjett. Tertialrapportene skal fremmes for kommunestyret i juni, og i oktober
hvert år.
➢ Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i
løpet av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er
rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås
nødvendige tiltak.

Fakta
Revisjonen har fått tilsendt regnskap tilknyttet Barnevernstjenesten Bodø for årene 2018,
2019 og 2020. Vi har også hentet økonomiplaner og Kommunedirektørens forslag til budsjett
som gjelder årene 2019 – 2025.9
I figur 5 ser vi i økonomiplanperioden 2019-2022 en markant lavere budsjettering i forhold til
de fremtidige økonomiplanene i perioden 2020 – 2024 og 2021-2025, som ligger på rundt
110 millioner kroner.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og budsjett på Bodø kommune sin hjemmeside:
https://bodo.kommune.no/kommunedirektorens-forslag-til-okonomiplan-og-budsjett/
9
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Figur 5 – Økonomiplan Barnevern lagt frem for bystyret 2019-2025

I årsbudsjettene som blir fremlagt er det som regel gjort endringer i form av nedtrekk for
besparelse. Slik det går frem av diagrammet under har det vært merforbruk hvert år.
Merforbruk:
•

2018 – 13,5 millioner kroner

•

2019 – 12,8 millioner kroner

•

2020 – 7,5 millioner kroner

Resultatet på barnevern har ligget mellom 107 millioner kroner og 113,5 millioner kroner i
perioden 2018-2020.
Budsjettforslaget med endringer har ligget på 101 millioner kroner de siste 2 årene. Uten
endringer i 2020 så hadde barnevern gått med et mindreforbruk på 1,325 millioner kroner,
slik det vises i tabell 1.
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Figur 6 – Budsjett Barnevern 2018-2020

Budsjettår

Avvik fra endelig
budsjett

2018
2019
2020

-13491
-12844
-7470

Avvik fra
rådmannens
forslag
-11426
-15042
1325

Tabell 1 - Avvik mellom budsjett og resultat 2018-2020

Tertialrapporteringer
Tertial 1 og 2 – 2019
T1
I tertialrapporten kommer det frem at det forventes at tjenesten vil gå med underskudd.
Foreløpig prognose er et merforbruk på 11 millioner kroner som skyldes økte utgifter til tiltak
utenfor hjemmet, altså plasseringer på institusjon og i fosterhjem. Reelt sett utgjør det
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prognostiserte merforbruket en budsjettoverskridelse på 6 millioner kroner hensyntatt den
administrativt vedtatte utvidelsen av budsjettrammen med 5 millioner kroner for 2019. Av
hensyn til tjenestens økonomiske utfordringer har man internt i oppvekst og kultur avdelingen
valgt å skjerme barnevernet for ytterligere nedtrekk i form av effektiviseringstiltak. Av
samme årsak er det også vedtatt å ikke overføre tjenestens andel av fjorårets underskudd i
henhold til reglementet.
Det er også rapportert om endring i lønnsvilkår for avlastere10 i besøkshjem, på 1,1 millioner
kroner. Prognosen for barnevernet per T1 forutsetter at bystyret vedtar å bevilge midler til
dekning av de økte pensjonsutgiftene på 1,1 millioner kroner.
T2
I T2 er det samme årsak til merforbruk som i T1. Årsaken til merforbruket skyldes
hovedsakelig også her utgifter til tiltak utenfor hjemmet, dvs. fosterhjems og
institusjonsplasseringer. Hittil i år er det registrert flere barn med tiltak, men til tross for dette
har tjenesten klart å redusere det totale antall tiltak.
Tjenesten har klart å redusere antall fristbrudd og på rapporteringstidspunktet er det registrert
færre enn 10 brudd på 3 måneders fristen.
Positivt i denne sammenheng er at prognosen for barnevernet fra 1. termin er uendret, noe
som kan tyde på at man har kontroll på kostnadene til tjenesten. Samtidig har man klart å
redusere antall fristbrudd betydelig og man synes å ha fått kontroll også her.

Avlaster skal du bidra til at nære omsorgspersoner får nødvendig hvile og fritid. Det kan være familier som
trenger bistand slik at omsorgsmottaker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig. Felles er at familien er i en
situasjon med et særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger pusterom for å ivareta andre barn eller for å kunne
ha et aktivt liv utenfor hjemmet.
10
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Tertial 1 og 2 – 2020
Barnevernet har ingen endringer i prognosen for 2020 for T1. Årsaken til merforbruket er
også her hovedsakelig utgifter til tiltak utenfor hjemmet. Tjenesten melder om økt
arbeidsmengde som følge av en økning i antall meldinger de antar økningen har en
sammenheng med korona-situasjonen.
Det forventes at tjenesten også 2020 vil gå med underskudd. Foreløpig prognose indikerer et
merforbruk på 6 millioner kroner som skyldes kostnader i tilknytning til tiltak utenfor
hjemmet.
I motsetning til foregående driftsår er ikke barnevernet skjermet for ytterligere nedtrekk i
form av effektiviseringstiltak. I tillegg får også tjenesten med seg sin andel av fjorårets
underskudd i henhold til reglementet. Samlet utgjør dette en rammereduksjon på 2,28
millioner kroner.

Vurderinger
Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til årsbudsjett for alle de
undersøkte årene. For alle de undersøkte årene, har driftsutgiftene vært større enn i
opprinnelig budsjett. For alle de undersøkte årene var også driftsutgiftene større enn i revidert
budsjett. Av forarbeidene til kommuneloven fremgår det at det er viktig at utgifter ikke
underbudsjetteres11.

11

Ot. prp. nr. 42 s. 292
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Nettoresultatet på barnevern har ligget mellom 107 millioner kroner og 113,5 millioner
kroner i perioden 2018-2020. I samme periode har merforbruk i forhold til regulert budsjett
ligget på:
•

2018 – 13,5 millioner kroner

•

2019 – 12,8 millioner kroner

•

2020 – 7,5 millioner kroner

Dette er over 10% avvik sammenlignet med regulert budsjett i 2018 og 2019 og over 7%
avvik i 2020. Hadde ikke budsjettet i 2020 fått nedtrekk i budsjett, ville budsjettet vært
nærmere balanse.
Hvorvidt budsjettet kan sies å være basert på urealistiske inntekter og utgifter vil bero på en
konkret vurdering. Merforbruk skyldes i all hovedsak økte utgifter til tiltak utenfor hjemmet,
altså plasseringer på institusjon og i fosterhjem.
Ved utarbeidelse av budsjett vil det imidlertid være naturlig å se hen til resultat og erfaringer
fra det foregående året. Med mindre man forventer endringer i organisasjonen med
betydninger for inntekter og utgifter, er resultatet fra foregående år en klar indikator på hvilke
inntekter og utgifter som kommunen kan forvente også i det kommende året. Når Bodø
kommune for de undersøkte årene har fastsatt et driftsbudsjett som er lavere enn faktiske
regnskapsførte driftsutgifter det foregående året, så er dette et moment som etter revisors syn
kan tale for at årsbudsjettene har vært urealistiske.
I alle de undersøkte budsjettene har kommunen fastslått at den økonomiske situasjonen er
krevende, og av alle budsjettene fremgår det også at det må gjøres kutt i flere enheter for å
oppnå økonomisk balanse. For at årsbudsjettene for de ulike årene skal kunne sies å være
realistiske, er det nødvendig at dette også gjelder de foreslåtte tiltakene som skal skape
innsparinger. Det er ikke oppgitt hvilke konkrete tiltak det er som tenkes gjennomført, og i
hvilken størrelsesorden dette er tenkt å gi i besparelser.
❖ På bakgrunn av de ovenstående momenter er revisors vurdering at Bodø
kommune ikke oppfyller kriteriet om at det årlig skal legges frem for
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kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de
inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
2.2.2 Økonomiplan
Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til økonomiplan for alle de
undersøkte årene 2018, 2019 og 2020. Økonomiplanene viser beregninger av
inntektsforutsetninger og utgiftsforutsetninger. Dette vises blant annet ved at det hensyntas
anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling, justering av betalingssatser samt
lønnsvekst i kommunal sektor. Økonomiplanene gir videre oversikt og informasjon om status
i det enkelte samhandlingsområdet. De finansielle måltallene er tatt med i økonomiplanen.
❖ På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Bodø kommune har oppfylt
kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret forslag til realistisk
økonomiplan for de neste fire årene.
2.2.3 Økonomiske rapporteringer og budsjettreguleringer
Revisor har funnet at administrasjonen for alle de undersøkte årene har lagt frem for
kommunestyret tertialrapporteringer per 30. april og 31. august. Kriteriet om at
administrasjonen skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i
inntekter og utgifter sammenlignet med årsbudsjettet, og at slike rapporteringer skal
fremlegges pr. 30. april og 31. august, vurderes derfor som oppfylt. Revisor har fått
informasjon og vedtak som tilsier at det er konkrete hendelser som administrasjonen har
varslet kommunestyret om og det er lagt fram forslag til budsjettreguleringer i
tertialrapporteringene.
❖ Vår delkonklusjon er dermed at det gjennom budsjettåret legges frem rapporter
for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet
med vedtatt årsbudsjett. Tertialrapportene skal fremmes for kommunestyret i
juni, og i oktober hvert år.
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Budsjettreguleringer gjøres på bakgrunn av at kommunen ser at det på grunn av senere
inntrufne forhold, er behov for å gjøre endringer i opprinnelig budsjett. Spørsmålet videre blir
om Bodø kommune, i de tilfeller der det er meldt om merforbruk, har foreslått konkrete og
egnede tiltak. I de undersøkte rapporteringene der det meldes om merforbruk i en eller flere
enheter, har rådmannens innstilling vært at enhetene må gjøre nødvendige tiltak for å holde
budsjettbalanse, eller at enhetene bes innrette driften etter enhetens rammer. Revisjonen har
fått bekreftet at det har vært foreslått konkrete tiltak for å regulere budsjettet.
Det går frem av tertialrapportene avvik på forbruk på de enkelte virksomhetene, men ikke
hva som er opprinnelig budsjett eller regulert budsjett.
Når det gjelder tertialrapporteringer så viser ikke disse endringer i budsjettreguleringer eller
opprinnelig regulert budsjett. Dette gjør det vanskelig å kontrollere om det har blitt foretatt
endringer imellom tertialrapportene.
❖ På bakgrunn av dette er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt
kriteriet om å gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet
av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag.
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2.2 Interkontroll og rutiner
Revisjonskriterier
Kommunedirektørens internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til
kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.
Etter loven er hensikten med internkontroll å sikre at lover og forskrifter følges. Lovkravet til
internkontroll angir en avgrensning av hva det kan føres tilsyn med. Bestemmelsene i § 25-1
tydeliggjør kommunedirektørens ansvar både for å ha tilstrekkelig kontroll, og et krav om en
prosess for å sikre kontroll. Sammenliknet med tidligere kommunelov gis det mer utfyllende
bestemmelser om hensikt, innhold og omfang, men kravet er likevel forholdsvis overordnet.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie:
➢ Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner for å ha tilstrekkelig økonomisk
internkontroll for Barneverntjenesten Bodø
Fakta:
Bodø kommune har rutiner og internkontroll gjennom systemet styrhuset og kvalitetslosen.
Generelt har rutinene datering, og siste revisjon er redegjort for. Det er eksempler på rutiner
som ikke er datert, og der det er lenge siden de har blitt revidert. Controller forteller at
internkontroll og rutiner er under kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring.
Barneverntjenesten i Bodø har utarbeidet en egen økonomihåndbok datert 05.11.15 og sist
oppdatert 17.01.16. Økonomihåndboka er et samledokument for tjenestens økonomiske
retningslinjer. Nestlederen for barneverntjenesten sier den egentlig er en tiltaks- og
økonomihåndbok. Økonomihandboka inneholder følgene kapitler:
•

Fullmakt og ansvar, beslutning og vedtak
o Barnevernsleder har bl.a. budsjettansvar og skal følge opp økonomiske pålegg
fra kommunestyret og andre styrende organer
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o Fagledere har bl.a. delegasjon til å kunne godkjenne vedtak og dokumenter i
Familia, på vegne av barnevernleder.
o Merkantil og ekspedisjonen har ifølge økonomihandboka et særskilt ansvar for
å følge med, ta stikkprøver, og etterse at rutiner og retningslinjer ift. økonomi
følges opp av alle ansatte. Dette innebærer også et ansvar for å melde ifra til
barnevernleder og fagledere om avvik som oppstår.
•

Barnevernstjenestens inntekter
o Barnevernstjenesten består i hovedsak av kommunale midler og refusjoner.

•

Om utgifter og dokumentasjon

•

Barnevernstjenestens regnskapsopplysninger, art, funksjon osv.

•

Betalingsinformasjon

•

Innkjøp til barnevernstjenesten
o innkjøpsavtaler

•

Utgifter til barnevernsundersøkelser
o Honorar leger/psykologer

•

Fylkesnemndssak/rettsak

•

Tiltak og andre utgifter
o Om diverse utgifter som dekkes og skal føres i Familia

Det er ikke nevnt noe om hvordan et vertskommunesamarbeid skal gjennomføres.
Revisjonen har fått forelagt et dokument som heter «Oversikt dokumentasjon Økonomi12».
Dette er et oppslagsverk for de vanlige typene av tiltak og utgifter i barneverntjenesten.
Oversikten viser hvilke registreringer og dokumenter som skal opprettes i forhold til det
enkelte tiltak / utgift, og hva som må foreligge av dokumentasjon for at innkomne faktura og
regninger, timelister og kjørelister, arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning kan betales.

12

Baserer seg på Økonomihåndboken Sist oppdatert 08.12.2015
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Revisjonen har undersøkt om kostnadsfordelingen mellom kommunene i
barnevernsamarbeidet har vært i tråd med forutsetningene i samarbeidsavtalen. I
gjennomgangen har vi i hovedsak hatt søkelys på kostnader knyttet til Bodø kommune. Da
revisjonen foretok kontrollen, var de siste tilgjengelige regnskapene 2018, 2019 og 2020 som
ligger til grunn for undersøkelsen.
Regnskapsutskriften revisjonen har fått fra Barnevern er satt opp slik:
•

Områdekode 26 som er barnevern

•

Virksomhetsområde 280,282 osv.

•

Ansvarsområde 2070

•

Art. hvilke utgifter / kostnader o.l.

•

Funksjon 244,251,252, etc hvilke områder hos barnevernet kostnaden ligger

•

Prosjekt som er den enkelte kommune. F.eks. Meløy har prosjektnummer 15179

Fakturering
Bodø har vertskommune avtale med Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy
kommune om barnevern. Alt relatert til vertskommune avtalene føres på ID2078 og et
prosjektnummer13 og de respektive kommunene faktureres kvartalsvis. I tillegg til lokale
ansatte, drift og klientkostander deler vertskommunene på noen fellesfunksjoner; jurist,
merkantil og veileder som er lokalisert i Bodø. Bodø Kommune har verken kostnader eller
inntekter på dette samarbeidet.
Revisjonen har fått tilsendt en prismodell som viser fordeling av kostnadene til hver enkelt
samarbeidskommune.

13

Hver kommune har eget prosjektnummer
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Ifølge Controller er fellesfunksjonene kostnader som leder, merkantil, systemansvarlig osv.
Det sto ingenting i avtalen om dette, men Controller har forklart at de har tatt 3 stillinger, en
merkantil, en juridisk og en veiledningsressurs og delte disse på kommunene, fordelt etter
innbyggerne, med en brøk fordelt. Stillingene er da fordelt etter prosent på de respektive
kommunene.
Disse ressursene er ikke fordelt etter faktiske kostnader, men en fordeling etter at alle har en
jevn fordeling av kostnader. Dette begrunnes i at selv om de ikke har de faktiske kostnadene,
f.eks. med juridisk bistand, så har de en beredskap som kan brukes og den brukes mot
fagressurser, og de mener det kan forsvares.
Når det gjeler brukerlisensen for Familia har Bodø kommune tatt 50 % av kostnadene og
fordelt resten på de andre samarbeidskommunene.
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, registreres denne inn i barnevernets
saksbehandlingssystem, Familia. Mottaksansvarlig har tilgang til folkeregisteret og legger inn
bokommune på grunnlag av dette. Dette bidrar til å sikre at utgifter knyttet til barnet blir
belastet riktig kommune.
Ifølge Controller har de god kontroll på klient kostnader, lønnings kostnader, lokale
kostnader og felleskostnader/ressurser. Fakturaer som kommer er den mest kritiske faktoren,
det krever at bestiller vet hvordan id og prosjektnummer fakturaen skal settes på, og at den
som får fakturaen inn vet hvor den skal videre. Hvis eksempelvis Steigen kommune bestiller
en advokat, id 2078 sender de bestillingen til regnskapskontoret som sender den til merkantil
for attestasjon før den skal anvises av Barnevernsleder.
Controller går igjennom utgiftene som står på Bodø, og sjekker de store postene, sjekker
budsjettet. Er det overforbruk, går Controller inn i entreprise og sjekker overforbruk. Hvis det
da finnes feil, legges den på kvartalsregningen til vertskommunen.
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Saksbehandler legger inn faktura, fagleder kontrollerer og merkantil effektuerer. Regninger
betales hver dag, mens lønn går via lønnssystemer.
Kvalitetssikring utføres av Controller før det leveres tertialrapporter.

Innkjøp
Bodø kommune bruker Ajour innkjøp, Controller er fornøyd med Ajour, men ønsker mer
oppføling av innkjøpskontoret på innkjøpspolitikken i Bodø Kommune.

Kompetanse
Det blir gitt opplæring i de forskjellige systemer, men Controller kunne ønske seg mer
inngående kunnskap om hvordan de kan klare å utnytte systemene bedre til økonomikontroll,
slikt som Fremsikt.

Rapporteringer
Ifølge Controller er de offisielle rapporteringene tertialrapportene og årsrapporten, men det
rapporteres også månedlig internt.
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Årsrapport
Stortinget vedtok i 202014 å innføre krav om årlig rapportering om barnevernet til
kommunestyret. Formålet er at den politiske ledelsen skal få god kunnskap om tilstanden i
egen barnevernstjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres.
Revisjonen har fått tilsendt tilstandsrapport for Barnevernstjenesten i Bodø, som ble
utarbeidet 01.03.21.
Rapporten inneholder oppsummering av året 2020 innen Barnevernstjenesten Bodø.

Tertialrapporter
Det skal rapporteres hvert tertial. Revisor har mottatt tertialrapport for 1. og 2. tertial 2020 fra
Barnevernet. Tertialrapportene omfatter rapportering på økonomi, der merforbruk og avvik
fra budsjett er kommentert. Videre omfatter den status på virksomheten, prioriteringer videre
og informasjon om kommende utfordringer.

Månedsrapporter
De månedlige rapporteringer foregår på e-post som følger samme streng som blir
sammenslått måned for måned.

Vurderinger

Prop. 84 L (2019 2020), Innst. 310 L (2019 2020), Lovvedtak 128 (2019 2020)
https://www.stortinget.no/no/Saker og publikasjoner/Saker/Sak/?p=79472
https://www.bufdir.no/Barnevern/reform/de_konkrete_endringene/andre_endringer/
14
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Bodø kommune har gode rutiner og internkontroll gjennom systemet Styrhuset og
Kvalitetslosen, men noen av rutinene er klare for oppdateringer.
Barneverntjenesten Bodø har en økonomihåndbok som er et samledokument for tjenestens
økonomiske retningslinjer. De har også et dokument som heter «Oversikt dokumentasjon
økonomi» som er et oppslagsverk for de vanlige typene av tiltak og utgifter i
barneverntjenesten. Samtidig gir dokumentet en oversikt over hvordan tiltakene skal
registreres i Familia. Det er ikke nevnt i dokumentet hvordan et eventuelt
vertskommunesamarbeid skal gjennomføres, men revisjonen har fått dette forklart og vist.
Økonomirutinene viser fordeling av roller og ansvar på områder for økonomisk internkontroll
i barnevernet. Disse dokumentene gir informasjon om rutiner som skal sikre at samme person
ikke attesterer og anviser utgifter/betalinger. De gir også informasjon om kontroller som skal
gjennomføres, hvordan disse skal utføres, og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.
Økonomisystemet har sperrer for at en og samme person kan anvise og attestere.
Regnskapet i Barnevernet i Bodø er satt opp slik at alle direkte kostnader blir belastet den
kommunen som har disse kostnadene. Det er også noen felleskostnader der de har tatt 3
stillinger, en merkantil, en juridisk og en veiledningsressurs og delte disse på kommunene.
Kostnaden av stillingene er fordelt etter etter en brøk beregnet ut fra antall innbyggerne pr
kommune. De mener dette kan forsvares. Revisjonen ser ikke noen problem med en slik
fordeling og det virker både hensiktsmessig og fornuftig.
Det rapporteres i årsrapporter, tertialrapporter og månedsrapporter. Revisjonen har inntrykk
av at det jobbes godt med rapporteringene, og årsrapport for 2020 inneholder en god
beskrivelse av tilstanden i Barnevernstjenesten Bodø. Når det gjelder månedsrapportering så
må disse arkiveres på en bedre måte en på en e-post streng.
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❖ På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Bodø kommune har nødvendige
rutiner for å ha tilstrekkelig internkontroll i Barnevernstjenesten i Bodø, men
rutinene må oppdateres.

2.3 Oppfølging av samarbeidsavtalene
Kriterier
I henhold til kommuneloven § 20-4 skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom
deltakerne i vertskommunesamarbeidet, når et vertskommunesamarbeid opprettes.
Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om:
a) deltakerne i samarbeidet
b) hvem av deltakerne som er vertskommune
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen
d) når oppgaver og myndighet skal overføres
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og
vertskommunen skal foregå
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h) hvordan samarbeidet skal oppløses
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale
På grunnlag av ovenstående gjennomgang av relevante kilder utleder vi følgende
revisjonskriterier:
➢ Bodø kommune skal ha en god skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i
vertskommunesamarbeidet i henhold til Kommuneloven § 20-4.
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Fakta
Bodø kommune har fått vedtatt avtalene med alle samarbeidskommunene i Bystyret.
Samarbeidsavtalene mellom Bodø kommune og de enkelte samarbeidskommunene er nesten
identiske, men med små forskjeller. De er satt opp etter samme mal. Revisjonen har
gjennomgått alle avtalene og har gjengitt punktene i avtalene under og delvis tatt med innhold
under disse punktene som ikke er helt selvforklarende.
Avtalene inneholder ca. 15 punkter:
1.

Hvem som er part i avtalen

2.

Formål med avtalen
o Bodø kommune skal ha ansvaret for og oppfølgningen av barneverntjenester i
samarbeidskommunen etter lov om barneverntjenester (barnevernloven).

3.

Organisering av tjenesten
o Her kommer det momenter som går på delegering av rettigheter og plikter

4.

Bodø kommunes plikter
o Skal overta driften av barnevernstjenesten i henhold til barnevernsloven,
tilgang på saksbehandlere i kommunen

5.

samarbeidskommunes plikter
o Informere egen kommune om samarbeidet, stille kontorplasser til disposisjon,
møterom osv.

6.

Kostnader
o Antall årsverk. For arbeid etter avtalen fakturerer Bodø kommune,
samarbeidskommunen alle utgifter i forbindelse med saksbehandling,
oppfølgning og kontroll. Dette innbefatter også reiseutgifter, utgifter i
forbindelse med fylkesnemdsaker/rettssaker og utgifter i forbindelse med
fosterhjemsplassering/institusjonsplassering, eventuelt andre tradisjonelle
barneverntiltak, samt andel av fellesadministrative ressurser for
vertskommunesamarbeidet utfra en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall.
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Det opprettes eget kostnadssted hos Bodø kommune der kommunen får info
omkring økonomiske oversikter og rapporter.
7.

Søksmål/krav
o Rutiner om krav om rettsbehandling i barnevernssaker

8.

Rapportering
o Bodø kommune skal utarbeide årlige rapporter. Rapporten skal som et
minimum inneholde det samme som rapporteres til Fylkesmannen. Bodø
kommune kan møte for å orientere direkte i kommunestyret dersom dette er
ønskelig.

9.

Avtalens varighet

10.

Oppsigelse

11.

Mislighold

12.

Evaluering
o Avtalen og samarbeidet evalueres en gang hvert år. Det kreves enighet for å
endre avtalen.

13.

Tvister

14.

Henvendelser mv.

15.

Forbehold om kommunestyrets godkjennelse

Samarbeidsavtalen er enkelt satt opp og inneholder i liten grad av spesifikasjoner og hvilke
kostnader Bodø kommune skal dekke, utover at Bodø kommune skal ha ansvaret for og
oppfølgningen av barneverntjenester i samarbeidskommunen etter lov om barneverntjenester
(barnevernloven). Det er heller ikke nevnt i avtalen der de henviser til andre vedtak eller
rutiner som kan redegjøre for konkrete kostnadsfordelinger. I avtalene er det dermed stor
forskjell på hva som er oppført under kostnader. Controller bekrefter i intervjuet et ønske om
mer redegjørelse av kostnader i avtalene. Det er ikke tatt høyde for administrasjonskostnader
som leder, merkantil, systemansvarlig.
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I en av avtalene er det forskjell på faktisk antall stillingshjemler som kommunen får og det
som er oppgitt i avtalen. I en annen avtale er det ikke nevnt hvordan det økonomiske
oppgjøret skal foregå, eller hvordan kostnadene skal fordeles.
Vurdering
Vertskommuneavtalene inneholder et minimum av det de skal inneholde. Når det gjelder krav
om oppdatering eller endring av avtalene som bør gjøres, så er ikke dette blitt gjort. Når det
gjelder kostnadsfordelingen så mener revisjonen den er mangelfull og gitt liten
oppmerksomhet i avtalen. Det står heller ingenting i avtalen om henvisning til rutiner eller
andre avtaler som viser en mer konkret kostnadsfordeling mellom kommunene. I henhold til
kommuneloven § 20-4 står det ingenting om nøyaktighet til beskrivelse til kostnadsfordeling
som skal være med i avtalen, men revisjonen mener det som kommer frem i avtalen om
kostnader ikke er godt nok.

❖ Bodø kommune ikke har en god nok skriftlig samarbeidsavtale mellom
deltakerne i vertskommunesamarbeidet.
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3 Konklusjon og anbefaling
3.1. Konklusjon
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon om økonomistyring i
Barnevernet i Bodø og om vertskommunesamarbeidsavtalen mellom kommunene. Formålet
med prosjektet er å finne ut om økonomistyringen i vertskommunesamarbeidet er
tilfredsstillende med henblikk på budsjettering, interkontroll, ansvarsområder, rapportering
og oppfølging av avtaler.
Problemstillingen for undersøkelsen har vært:
I hvilken grad ivaretar Bodø kommune økonomisk oppfølging og økonomisk
internkontroll av samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten «Barnevern»?
For å besvare problemstillingen har vi utledet revisjonskriterier i 3 forskjellige temaer som
vurderes. Disse temaene er:
•

Budsjett, økonomiplan og rapportering

•

Internkontroll og rutiner

•

Oppfølging av samarbeidsavtalene

Vi har i tillegg tatt med litt statistisk tallmateriale for å vise hvordan Bodø kommune ligger
an på dette området sammenliknet med andre kommuner, og hvor det er de største
kostnadene påløper. Disse tallene er hentet fra KOSTRA. Revisjonen har fått bemerkninger
fra Barnevernet i Bodø om at tallmaterialet i KOSTRA inneholder feil slik at bruttotall vises
istedenfor nettotall.
Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med relevante
informanter. Vi har analysert dokumenter og statistikk, gjennomgått rutiner og planer.
Våre funn som er beskrevet nærmere i rapporten er:
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Revisors vurdering er at Bodø kommune ikke oppfyller kriteriet om at det årlig skal legges
frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de
inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
Bodø kommune har oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret
forslag til realistisk økonomiplan for de neste fire årene.
Gjennom budsjettåret legges det frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i
inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Tertialrapportene skal fremmes
for kommunestyret i juni, og i oktober hvert år, men ønsker at det tas med endringer i budsjett
og regulert budsjett i tertialrapportene.
Administrasjonen har oppfylt kriteriet om å gi melding til kommunestyret dersom det skjer
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag.
Revisor legger til grunn at Bodø kommune har nødvendige rutiner for å ha tilstrekkelig
internkontroll i Barnevernstjenesten i Bodø, men rutinene må oppdateres.
Samarbeidsavtalen mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet er etter sitt innhold ikke i
henhold til kommuneloven § 20-4.

Som svar på problemstillingen:
Bodø kommune ivaretar i god grad økonomisk oppfølging og økonomisk internkontroll
av samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten «Barnevern».

3.2 Anbefalinger
Med bakgrunn i våre funn er revisors anbefalinger at Bodø kommune:
1. Skal utarbeide realistiske budsjett for Barnevernet i Bodø
2. Bør utarbeide oppdaterte rutinebeskrivelser økonomihåndbok og ta med
vertskommunesamarbeid i disse oppdateringene.
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3. Bør oppdatere verskommunesamarbeidsavtalene, det bør også henvises til eksterne
avtaler om fordeling av kostnader hvis dette foreligger.
4

Bør jobbe videre med å avklare hva som ligger til grunn for KOSTRA rapportering, slik
at statistikk kan brukes hensiktsmessig.
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4 Kommunedirektørens uttalelse
Kommunedirektørens kommentar ble mottatt 07.03.2022 og ligger som vedlegg 1 til denne
rapporten.
Revisjonen har ingen kommentarer til Kommunedirektørens uttalelse

Salten kommunerevisjon IKS - 2022

41

Bodø kommune – Økonomisk styring og internkontroll i Barnevernet

5 Litteratur og kildereferanser
Lover og forskrifter
•

Kommuneloven

•

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

•

NOU 2016: 4 Ny kommunelov

•

Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

•

Forskrift 15.12.2000 nr.1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
(budsjettforskriften)

•

COSO-rapport1: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven

•

Norges Kommunerevisorforbund: “Kommunal revisjonsmetodikk” (3.utgave 2005)

•

Kommunal- og regionaldepartementet R 5992 “Internkontroll i norske kommuner” av
Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008

Dokumenter
•

Bodø kommune sitt:
o Årsregnskap 2018-2019-2020
o Årsbudsjett 2018-2019-2020
o Årsmeldinger 2018-2019-2020
o Økonomiplan 2018-2019-2020
o Økonomimeldinger 1 og 2 - årene 2018-2019-2020

•

Rutinebeskrivelse for årshjulet

•

Samarbeidsavtalene om vertskommunesamarbeidet mellom Bodø kommune og:
o Røst
o Værøy
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o Gildeskål
o Steigen
o Hamarøy
o Rødøy
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren
Kommunedirektørens uttalelse
Uttalelse til Forvaltningsrevisjon barnevernet i Bodø
Det vises til oversendt forvaltningsrevisjonsrapport av 17.02.2022 til kommunedirektørens uttalelse.

Kommunedirektøren vil innledningsvis takke for en grundig og god rapport. Den gir en god oversikt
over status, og konkretiserte anbefalinger. Som revisjonen sikkert er kjent med har
kommunedirektøren iverksatt et større økonomiprosjekt Oppdrag Grønn økonomi fra siste
nyårsskifte. Denne rapporten vil med sin gjennomgang av status og anbefalinger kunne nyttiggjøres i
dette arbeidet. Oppdrag Grønn økonomi tar for seg 30 ulike tiltak for å forbedre kommunens
økonomiske situasjon, flere av dem generelle og noen helt spesifikke. Ett av tiltakene er en
gjennomgang av barnevernet sin økonomi.

Barnevernsleders uttalelse:
-

Barnevernleder registrerer at det konkluderes med at vi ligger høyere på tiltakskostnader
enn sammenlignbare kommuner, på samme tid er det påpekt behov for å finne mere ut hva
slags utgifter bodø kjører over barnevernsbudsjettet kontra andre deler av budsjettet. Helt
konkret har vi foreløpig funnet at Skien og Tønsberg ikke kjører sine barnevernsvakter over
barnevernsbudsjettet. På samme tid har vi ei avdeling i Bo og Nærmiljøtiltak (Foyer og Due)
som de andre ikke har. Revisor konkluderer også med at det er behov for å sjekke ut
hvorvidt kostnadene til samarbeidskommunene ligger på vårt regnskap i kostrasammenheng..

Kommunedirektørens innspill:
1. Kommunedirektøren tar revisjonsrapportens statusgjennomgang til etterretning. Den gir et godt
oversiktsbilde for de aktuelle budsjettår.
Kommunedirektøren viser til innspill fra barnevernsleders innspill samt de anbefalinger som
forvaltningsrevisjonsrapporten gir. Rapporten beskriver på en god måte økonomistyringen i
barnevernet.
2. KOSTRA rapportering: kommunen har gode rutiner for KOSTRA rapportering, men det må satses
på mer opplæring i innholdet til rapporteringen. KOSTRA tall er ikke feil, det er informasjon
kommunen selv har meldt inn som er feil.
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3. Ad revisors konklusjoner om realistisk budsjett: Vurderingen er at kommunen budsjetterer med
realistisk budsjett, utfordringen har vært at Bodø kommune ikke klarer å ta ned driftsnivå til
gjennomsnitt gruppe 11. Dette begrunnes at merforbruket er redusert i de siste årene, men det tar
tid å snu skuta.
4. Kommunedirektøren viser til anbefalingene som følger av rapporten, og vil følge opp disse som
skissert. Parallelt med dette gjennomføres Oppdrag Grønn økonomi som også omfatter og
inkluderer en systematisk gjennomgang av tjenestestrukturen i barnevernet.

Mvh

Kjell Hugvik
Kommunedirektør

Elin Eidsvik
Avd.direktør
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Vedlegg 2. Utledning av revisjonskriterier
Problemstilling:
➢ I hvilken grad ivaretar Bodø kommune økonomisk oppfølging og økonomisk
internkontroll av samarbeidsavtalene om salg av virksomhetstjenesten
«Barnevern»?
For å besvare problemstillingen har vi utledet revisjonskriterier i 3 forskjellige temaer som
vurderes. Disse temaene er:
•

Budsjett, økonomiplan og rapportering

•

Internkontroll og rutiner

•

Oppfølging av samarbeidsavtalene

Utledning av revisjonskriterier Barnevern
Kriterier:
Kommunedirektørens internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til
kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.
Etter loven er hensikten med internkontroll å sikre at lover og forskrifter følges. Lovkravet til
internkontroll angir en avgrensning av hva det kan føres tilsyn med. Bestemmelsene i § 25-1
tydeliggjør kommunedirektørens ansvar både for å ha tilstrekkelig kontroll, og et krav om en
prosess for å sikre kontroll. Sammenliknet med tidligere kommunelov gis det mer utfyllende
bestemmelser om hensikt, innhold og omfang, men kravet er likevel forholdsvis overordnet.

Det administrative sjefsansvaret som påhviler kommunedirektøren omfatter også
økonomiforvaltningen, herunder å sørge for at det etableres tilfredsstillende rutiner for
økonomistyringen. Økonomistyring tar utgangspunkt i sentrale dokumenter som rapportering,
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årsbudsjett og økonomiplan. Disse må være realistiske for at kommunen skal ha god
økonomistyring i tråd med regelverket.
Økonomiplan og årsbudsjett
Kommuneloven § 14-3 pålegger kommunestyret å vedta rullerende økonomiplan for
minimum de fire neste årene én gang i året. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens
virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og
prioriterte oppgaver i planperioden. Av dette utleder vi at kommunedirektøren skal legge
frem for kommunestyret forslag til realistisk økonomiplan for de neste fire årene.
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet. Det følger videre av
kommuneloven § 14-3 til § 14-5 at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for
kommende kalenderår som omfatter hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet er en
bindende plan for kommunens midler og bruken av disse i budsjettåret, og kommunen kan
som hovedregel ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter som ikke er innarbeidet i
budsjettet. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Av dette utleder vi at
kommunedirektøren skal fremlegge forslag til realistisk årsbudsjett for Bodø kommune som
fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
Det følger av kommuneloven § 14-5 at dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som
kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal
kommunedirektøren gi melding til kommunestyret. Dersom en overskridelse etter
kommunedirektørens vurdering ikke kan dekkes inn i løpet av året, skal kommunedirektøren
legge frem sak om budsjettendring til kommunestyret. Det kommer også frem av
kommuneloven § 14-5 at kommunedirektøren skal gjennom budsjettåret legge fram minst 2
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og
utbetalinger sammenlignet med det vedtatte årsbudsjettet. Bestemmelsen angir også at
dersom kommunedirektøren finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige
avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret
foreslås nødvendige tiltak. Av merknadene til denne bestemmelsen fremkommer det at med
«tiltak» siktes det ikke alene til justeringer i de oppførte inntekter og bevilgninger for å
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sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak innenfor
budsjettrammene. Det eksemplifiseres med justering av måltall, tjenesters innhold osv.
Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til hvordan rapporteringen skal gjennomføres, og
den praktiske løsningen er derfor opp til den enkelte kommune. Bodø kommunes
økonomireglement har bestemmelser om økonomisk rapportering. Økonomireglementet ble
vedtatt i kommunestyret i møte 16.06.2021. Ifølge kapittel om reglement for
økonomirapportering skal tertialrapportene fremmes for kommunestyret i juni, og i oktober
hvert år. For 1. tertial og 2. tertial i året skal rådmannen utarbeide rapporter med
regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområdene og for kommunen
samlet. Det skal rapporteres på samme nivå som det budsjettet ble vedtatt på.
Ifølge økonomireglementet skal tertialrapportene beskrive den økonomiske utvikling og
utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner.
Tertialrapportene skal gi en helhetlig oversikt over den økonomiske status, inklusive
prognose for budsjettåret. Det skal rapporteres både på driftsbudsjettet og
investeringsbudsjettet. Dersom det ligger an til avvik både i drift og investering, skal dette
forklares, og forslag til nødvendige mottiltak skal komme frem ifølge økonomireglementet til
Bodø kommune

På grunnlag av ovenstående gjennomgang av relevante kilder utleder vi følgende
revisjonskriterier for temaet budsjett, økonomiplan og rapportering

➢ Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
økonomiplan for de neste fire årene.
➢ Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk
årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan
forvente i budsjettåret.
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➢ Kommunedirektøren skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for
kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt
årsbudsjett. Tertialrapportene skal fremmes for kommunestyret i juni, og i oktober
hvert år.
➢ Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i
løpet av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er
rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås
nødvendige tiltak.

Utledning av revisjonskriterier for temaet interkontroll og rutiner.
Kommunens plikt til å ha økonomisk internkontroll utledes også av kommuneloven § 25-1.
og 2. ledd. Som tidligere nevnt pålegges kommunedirektøren i denne bestemmelsen å sørge
for at administrasjonen driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og
at den er gjenstand for betryggende kontroll. I samme bestemmelse pålegges
kommunedirektøren å påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig
utredet, og at vedtak blir iverksatt. God internkontroll bidrar til å sikre realisering av målene
for kommunens virksomhet. Internkontrollen skal også sikre kommunen mot uønskede
hendelser og uutnyttede muligheter.
Lovverket inneholder imidlertid ingen klare autorative krav til innholdet i internkontrollen,
herunder hva som er gode rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll. Vi må
derfor utlede en foretrukket praksis som kan anses egnet for å sikre etterlevelse av
kommuneloven § 25-1. og 2. ledd om betryggende kontroll. Opp mot denne foretrukne
praksisen kan vi så vurdere Bodø kommunes økonomiske internkontroll.
I utledningen av foretrukket praksis på området, tar vi utgangspunkt i den såkalte COSOmodellens definisjon av intern kontroll, som Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) i
“Kommunal revisjonsmetodikk” har oversatt til:
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“Intern kontroll er en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og
ansatte. Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse innen følgende
områder:
•

Målrettet og kostnadseffektiv drift

•

Pålitelig ekstern regnskapsrapportering

•

Overholdelse av gjeldende lover og regler”

Internkontroll er i henhold til COSO-modellen rettet mot oppnåelse av målsettinger, den er et
middel for å nå et mål, den utøves av mennesker på alle nivå i organisasjonen, den kan
tilpasses virksomhetens struktur og den kan gi rimelig grad av sikkerhet til virksomhetens
ledelse. COSO- modellen beskriver fem integrerte komponenter som til sammen kan gi god
internkontroll:
•

Internt kontrollmiljø, som omfatter standarder, prosesser og strukturer som danner
grunnlaget for å ivareta internkontroll. Organisasjonens - og menneskenes
individuelle - egenskaper og integritet, etiske verdier, holdninger og kompetanse er
avgjørende for kontrollmiljøet.

•

Risikovurdering, som omfatter kartlegging, analyse og handtering av risikoen for at
organisasjonen ikke vil nå målene for virksomheten og aktivitetene. Risikovurdering
er en dynamisk og gjentakende prosess, og en forutsetning for risikovurdering er at
det er etablert målsettinger for virksomheten.

•

Kontrollaktiviteter, som er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer
som, når de blir iverksatt, bidrar til å redusere risiko og øke sannsynligheten for
måloppnåelse.

•

Informasjon og kommunikasjon, som dreier seg om systemer for å fange opp og
utveksle nødvendig informasjon for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens
aktiviteter

•

Overvåking (oppfølging), som skal se til at fastsatte prosedyrer og rutiner følges, slik
at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført
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Den 15.12.2009 la ei arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet
(KRD) fram rapporten fra sitt arbeid med å foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i
kommuner og fylkeskommuner. Arbeidsgruppa på ti medlemmer bestod av ordførere,
rådmenn, kontrollutvalgs- ledere, fagdirektør DnR3, daglig leder NKRF4, seniorrådgiver
KRD/kommunalavdelinga og førsteamanuensis HiO5. Fire medarbeidere fra KRD utgjorde
sekretariatet. Arbeidsgruppa og sekretariatet representerer stor faglig tyngde, og revisor
legger til grunn deres rapport fra arbeidet som en autoritativ kilde i dette prosjektet.
Rapporten “85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” viser til COSOs definisjon
av intern kontroll og kommer med 27 forslag som vedrører kommunedirektørens
internkontrollansvar. Vi bruker noen av arbeidsgruppas forslag for å utlede revisjonskriterier
til forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll.
På grunnlag av ovenstående, og med spesiell henvisning til tilrådingene 14, 16-20, 27-29, og
31-32 i rapporten “85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane”, legger vi til grunn at
kommunenes skriftlige rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll bør oppfylle
følgende “krav” for å anses som tilstrekkelige.
Kommunen bør formalisere kontrollene og i stor grad dokumentere internkontrollen skriftlig.
Dette forstår revisor som ei tilråding om å lage rutinebeskrivelser som angir hvilke konkrete
kontrollhandlinger som skal utføres og på hvilket stadium i prosessene, samt at de viktigste
av de faktisk utførte kontrollhandlingene bør dokumenteres skriftlig. Av viktige kontroller
som etter revisors vurdering bør dokumenteres, er avstemminger av balansekonti, og mellom
økonomi- systemet og forsystemer, f. eks innafor lønn og fakturering. Kommunen tilrås også
å basere sine interne kontrollaktiviteter på risikovurderinger. Med risiko forstår vi i denne
sammenhengen sannsynlighet for at det oppstår feil på et område, med manglende eller
mangelfull måloppnåelse, uønskede hendelser og/eller uutnyttede muligheter som mulige
konsekvenser.
Kommunen bør ha oppdaterte dokumenter som viser roller og ansvar, herunder
kontrollansvar på området økonomisk internkontroll. Det er også nødvendig å sikre
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arbeidsdelinga ved utforming og utføring av kontrollene, dvs. at en og samme person ikke
skal utføre både aktiviteten og kontrollen. Dette innebærer bl.a. å fordele ansvar og
myndighet for attestasjon og anvisning av utgifter og utbetalinger på kommunens vegne.
Revisjonen ser det også som en god etisk praksis og god forvaltningsskikk å se til at de
ansvarlige for aktiviteten og kontrollen/attestasjon og anvisning ikke står i inhabilitetsforhold
til hverandre. Konkrete habilitetsspørsmål blir ikke gjenstand for vurdering i denne rapporten,
og revisor begrenser seg til å undersøke hvorvidt kommunen har rutiner for å sikre at det ikke
oppstår habilitetsproblematikk i forbindelse med den økonomiske internkontrollen.
Når det gjelder innkjøpsområdet spesielt, bør kommunen ha skriftlige retningslinjer som viser
hvilke anskaffelsesprosedyrer som er tillatt avhengig av verdien på anskaffelsen og gjeldende
terskelverdier i regelverket. Retningslinjene bør inneholde tydelige definisjoner på ansvar og
roller i anskaffelsesprosessen, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i hvilke
tilfeller rådmannens stabs-/støttefunksjoner må involveres, enten med gjennomføring av
anskaffelsen eller som rådgiver overfor enhetene. Ansvaret for kontrollaktiviteten i
innkjøpsprosessen må også inngå i de skriftlige retningslinjene. Kommunen bør ha et system
for kontraktsoppfølging som kan handtere endringsordre og tilleggsarbeid, med særskilte
krav knyttet til kontrollaktiviteter. Kommunen må videre ha skriftlige rutiner for
kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling, blant annet slik at fakturaer
kontrolleres mot kontraktsvilkår, bestilling og faktisk levering. Arbeidsdelinga må sikres i de
skriftlige rutinene på en måte som forhindrer at samme person mottar varen og kontrollerer
mot bestilling, attesterer og/eller anviser faktura.
Også AGENDA-rapporten “Internkontroll i norske kommuner” vektlegger klar
ansvarsdeling. Rapporten refererer funn fra undersøkelser om bl.a. rådmenns forståelse og
praktisering av begrepet “betryggende kontroll” i kommuneloven § 23 nr. 2. Her er et tydelig
delegasjonssystem fremhevet som viktig, med system for attestasjon mv. Når det gjelder
utforming av regelverk og rutiner som skal utgjøre et godt grunnlag for kontroll, vektlegger
intervjuede kommuner at de interne reglene skal være enkle og operative. Med dette forstår
revisor at de skriftlige rutinene bør være enkle og gi konkrete og praktiske anvisninger på
hvilke kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og på hvilke stadier i prosessene.
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På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for temaet
internkontroll og rutiner:
Bodø kommune bør:
➢ Ha oppdaterte dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar, herunder
kontrollansvaret på området økonomisk intern kontroll, som er egnet til å sikre at:
•

Samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen

•

Samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling

➢ Ha skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir hvilke konkrete
kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og når på områdene:
•

Utgifter

•

lønn

•

kjøp av varer og tjenester

•

overføringer til andre

•

Inntekter

•

fakturering av varer og tjenester

•

oppfølging av fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner)

Utledning av revisjonskriterier for temaet vertskommunesamarbeidsavtaler
I henhold til kommuneloven § 20-4 skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom
deltakerne i vertskommunesamarbeidet, når et vertskommunesamarbeid opprettes.
Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om:
a) deltakerne i samarbeidet
b) hvem av deltakerne som er vertskommune
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen
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d) når oppgaver og myndighet skal overføres
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og
vertskommunen skal foregå
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h) hvordan samarbeidet skal oppløses
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale
På grunnlag av ovenstående gjennomgang av relevante kilder utleder vi følgende
revisjonskriterier til temaet samarbeidsavtaler:
➢ Bodø kommune skal ha en god skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i
vertskommunesamarbeidet i henhold til Kommuneloven § 20-4.
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