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Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)  
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Thomas J. Danielsen (s) 
Leder kontrollutvalget   Lars Hansen  
   Sekretær for kontrollutvalget 
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SAK 26/22 

 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. aug 
2022  
 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. august 2022 
 

 
 
  
Bakgrunn for saken: 
Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.august 2022 godkjennes. 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG 
 
 
Møtedato: Onsdag 24.august 2022 kl. 10.00 – 14.30 
Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord 
Saksnr.: 21/22–25/22 
 
 
Til stede:  Forfall 
Thomas J. Danielsen, leder  Ingen 
Per Løken, medlem   
Torbjørn Hjertø, medlem 
Marit Alsaker Stemland, medlem 
 
 

 

Varamedlemmer: 
Edgar Johansen møtte som vara ettersom kommunestyret ikke har valgt nytt fast medlem fra 
opposisjonen.  
 
Øvrige: 

• Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth sakene 22-23/22  
• Helse- og omsorgsleder Jørgen Lundsveen, sakene 22-23/22 
• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy Salten kommunerevisjon IKS 
• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon 

IKS (Teams)  
• Adv Birthe M. Eriksen, ADI Advokater AS, sakene 22-23/22 (Teams) 
• Sekretariatsleder Lars Hansen og seniorrådgiver Ronny Seljeseth, Salten 

kontrollutvalgservice KO.  
 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste   
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.    
 
 
 
Merknader: 
Ingen merknader. 



 
SAKSLISTE 
Saksnummer Sakstittel 

21/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. juni 2022 
22/22 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til 

kontrollutvalget: «Varsel om kritikkverdig ledelse i Steigen kommune» 
23/22 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til 

kontrollutvalget: Bekymringsmelding til kontrollutvalget 
24/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 
25/22 Eventuelt 

 
 

 
21/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. juni 2022 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.juni 2022 godkjennes.  
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.juni 2022 godkjennes. 
 
 
 
22/22 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget: 

«Varsel om kritikkverdig ledelse i Steigen kommune» 
 
Kontrollutvalget drøftet spørsmålet om lukking av møtet, med bakgrunn i at saken berører  
tjenestemessige forhold for enkeltpersoner. Utvalget besluttet følgende: 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, annet ledd, vedtok kontrollutvalget å behandle sak 
22/22 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tjenestemessige forhold for 
enkeltpersoner. 
 
Saksbehandlingen 
Adv Birthe M. Eriksen, kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og helse- og omsorgsleder 
Jørgen Lundsveen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål under deler av 
saksbehandlingen. Kontrollutvalget fikk utdelt skriftlig svar fra kommunedirektøren på 
spørsmål om kommunens praksis når varsel behandles.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Omforent forslag til vedtak 
Kontrollutvalget har mottatt en redegjørelse for kommunens praksis når varsel behandles med 
bakgrunn i konkret varslingssak datert 19.05.2022. Administrasjonens redegjørelse har ikke 
trygget kontrollutvalget på at kommunen har tilfredsstillende praksis omkring behandling av 



varsler og redegjørelsen reiser nye spørsmål om behandling av ansatte når kritikkverdige 
forhold fremsettes.  
 
Utvalgsleder i samråd med sekretariatsleder utarbeider forslag til uttalelse som rettes til 
kommunestyret. Saken tas opp til endelig behandling i møte 12.september.  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget har mottatt en redegjørelse for kommunens praksis når varsel behandles med 
bakgrunn i konkret varslingssak datert 19.05.2022. Administrasjonens redegjørelse har ikke 
trygget kontrollutvalget på at kommunen har tilfredsstillende praksis omkring behandling av 
varsler og redegjørelsen reiser nye spørsmål om behandling av ansatte når kritikkverdige 
forhold fremsettes.  
 
Utvalgsleder i samråd med sekretariatsleder utarbeider forslag til uttalelse som rettes til 
kommunestyret. Saken tas opp til endelig behandling i møte 12.september.  
 
 
 
23/22 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget: 

Bekymringsmelding til kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget drøftet spørsmålet om lukking av møtet, med bakgrunn i at saken berører  
klientopplysninger. Utvalget besluttet følgende: 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, annet ledd, vedtok kontrollutvalget å behandle sak 
23/22 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår klientopplysninger.  
 
Saksbehandlingen 
Medlem Edgar Johansen tok opp spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i relasjon til part i 
saken. Utvalget besluttet å erklære Edgar Johansen inhabil med hjemmel i kommuneloven § 
11-10, jfr forvaltningsloven § 6. Edgar Johansen fratrådte behandlingen. Ingen vara innkalt.  
 
Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og helse- og omsorgsleder Jørgen Lundsveen møtte 
for å redegjøre og svare på spørsmål under deler av saksbehandlingen. Kontrollutvalget fikk 
utdelt skriftlig redegjørelse fra helse- og omsorgsleder.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Omforent forslag til vedtak 
Kontrollutvalget har mottatt administrasjonens redegjørelse for håndtering av arbeidsmiljø i 
miljøtjenesten i Steigen kommune og registrerer at Arbeidstilsynets pålegg i stor grad er fulgt 
opp.  
 



Kontrollutvalget registrerer videre at arbeidssituasjonen i tjenesten er krevende på tross av 
omfattende tiltak og derfor krever særlig oppmerksomhet fra ledelsen, også i en videre 
oppfølging. I den videre håndteringen av saken vil kontrollutvalget særlig minne om 
arbeidsgivers samordningsplikt ovenfor andre enn egne arbeidstakere, i henhold til 
arbeidsmiljølovens §2-2. Videre vil kontrollutvalget minne om arbeidstakers rett til 
medvirkning og drøfting ved endringer i arbeidsorganisering, jfr arbeidsmiljølovens §8-2. Vi 
vil her vise til at vernetjenesten og tillitsvalgte i sin henvendelse har fremmet konkrete forslag 
til avbøtende tiltak som bør vurderes.  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget har mottatt administrasjonens redegjørelse for håndtering av arbeidsmiljø i 
miljøtjenesten i Steigen kommune og registrerer at Arbeidstilsynets pålegg i stor grad er fulgt 
opp.  
 
Kontrollutvalget registrerer videre at arbeidssituasjonen i tjenesten er krevende på tross av 
omfattende tiltak og derfor krever særlig oppmerksomhet fra ledelsen, også i en videre 
oppfølging. I den videre håndteringen av saken vil kontrollutvalget særlig minne om 
arbeidsgivers samordningsplikt ovenfor andre enn egne arbeidstakere, i henhold til 
arbeidsmiljølovens §2-2. Videre vil kontrollutvalget minne om arbeidstakers rett til 
medvirkning og drøfting ved endringer i arbeidsorganisering, jfr arbeidsmiljølovens §8-2. Vi 
vil her vise til at vernetjenesten og tillitsvalgte i sin henvendelse har fremmet konkrete forslag 
til avbøtende tiltak som bør vurderes.  
 
 
 
24/22  Orienteringer fra revisjon og sekretariat.  
 
Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen: 

• Representantskap gjennomført i Salten kommunerevisjon og Salten 
kontrollutvalgservice.  Ordinære saker.  

• Nyttig veileder om hvordan man håndterer henvendelser til kontrollutvalget.  
• Høringsnotat endringer kommuneloven. Anses å berøre kontrollutvalget i liten grad. 

 
Regnskapsrevisjonen orienterte: 

• To regnskapsrevisorer på Fauske-kontoret slutter. Tilsetting ikke lyktes så langt. Løses 
med midlertidighet og avlastning fra Bodø-kontoret.  

 
 
 
20/22 Eventuelt 
 
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.  
 
 
 
 



 
 
Leinesfjord, den 24. august 2022 
 
 
 
Lars Hansen 
Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 
 
 
 
 
 
Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS 
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SAK 27/22 

 
 
Plan for eierskapskontroller 2022-2023 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg: 
• Overordnet analyse og plan for eierskapskontroller Steigen kommune 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver ansvar for å påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, såkalt eierskapskontroll. I henhold til 
kommuneloven §23-4 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 
 
Vedlagt saken ligger en analyse av kommunens eierskap som inneholder en enkel risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Analysen er utarbeidet av kontrollutvalgsekretariatet med basis i 
«Veileder i selskapskontroll» utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) høsten 
2018. Informasjon om kommunens eierskap er primært hentet fra kommunens siste 
eierskapsmelding og fra kommunens regnskap.  
 
 
Vurderinger: 
Analysen bør som minimum inkludere en fullstendig oversikt over kommunens eierskap og 
en vurdering av behovet for kontroll med hvert av disse. Den bør videre inkludere en 
gjennomgang av kommunens styringssystem for eierskapsutøvelse og vurdere risiko på 
bakgrunn av kjente erfaringer med dette. Det bør legges mest innsats i risikovurdering for de 



selskapene med høyest vesentlighet. Det kan i tillegg vurderes om gjennomgående 
kontrolltemaer kan være aktuelle i tillegg til kontroller i enkeltselskaper. 
 
Planen for selskapskontroll presenteres kontrollutvalg og kommunestyre mot slutten av 
valgperioden. Etter loven skulle dette vært gjort innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, men på grunn av kapasitetsproblemer har det ikke vært mulig å 
fremme saken før nå. Tidsaspektet gjør at kontrollutvalget ikke kan vedta en omfattende plan 
all den tid det gjenstår bare ett år av planperioden. Kontrollutvalgsekretariatet har derfor valgt 
å gjøre en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering som tilfredsstiller minimumskravene i 
veilederen. Det er prioritert å gi en oppdatert oversikt over relevante eierskap, en enkel 
vurdering av vesentlighet spesielt, og i noen grad risiko. Til slutt presenteres en 
oppsummering som drøfter selskaper og/eller tema som er mest aktuelle for kontroll. 
 
Det poengteres at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en relativt enkel analyse som 
mangler inngående vurderinger av selskapene. Det er i liten grad vurdert kommunens formål 
med eierskapene og risiko sett opp måloppnåelse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag 
for å peke på hvilke selskaper som er mest aktuelle og således bør prioriteres for 
kontrollaktivitet.  
 
Ansvaret for kontroll med kommunens eierskap er skjerpet i den nye kommuneloven. Med 
dette bakteppet og med tanke på at kontrollutvalget bør ha kunnskap om kommunens formål 
med sine eierskap knyttet opp mot egne eierstrategimeldinger, anbefales en plan der man 
fremfor spesifikke selskapskontroller av enkeltselskap, heller foretar en generell 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om systemet for eierstyring. Dette er også et tema som 
ikke har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon etter at endringene i kommuneloven har tredd 
i kraft. Kunnskapen fra en slik revisjon vil kunne ha verdi i fremtidig utpeking av de mest 
relevante selskapene for kontroll i neste valgperiode.  En slik tilnærming understøttes også av 
NKRFs veileder som sier at systemet for eierstyring i seg selv – både utformingen og 
praktiseringen av det – i seg selv kan være aktuelle som prosjekt for selskapskontroll. 
Sekretariatet anbefaler derfor en eierskapskontroll som både gransker hvorvidt kommunen har 
en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller de nye kravene i kommuneloven og særlig 
fokuserer på om kommunen har et avklart formål med sine eierskap.  
 
Dersom kontrollutvalget og kommunestyret likevel finner det mer aktuelt med 
selskapsspesifikke eierskapskontroller, anbefales det at man peker ut selskap med 
moderat/høy vesentlighet og som ikke har vært gjennom kontroll siste to valgperioder.  
 
Planen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Kommunestyret 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
 
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 
2022-2023 med følgende prioriterte tema: 
 

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal 
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene 
i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med 
sine eierskap.   

 



Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret 
prosjekt innenfor utvalgt område i planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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1. Nærmere om eierskapskontroll 
Kommunene har stor grad av frihet når det gjelder organiseringen av den kommunale 

virksomheten og har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller. Organisering av 

kommunal virksomhet i egne rettssubjekter utfordrer de vanlige ansvars- og styringslinjene. 

For å avhjelpe denne utfordringen har kommuneloven egne bestemmelser om 

kommunestyrets tilsyn og kontroll med slik utskilt virksomhet. Kontrollutvalget skal føre det 

løpende tilsynet med kommunens forvaltning og én av oppgavene er å påse at kommunen 

fører tilsyn med sine interesser i selskaper – det vil si eierskapskontroll eller selskapskontroll. 

I dette dokumentet brukes disse begrepene om hverandre. Eierskapskontroll innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover, 

forskrifter og kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger. Analysen skal ta sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll i de ulike sektorer og med de ulike selskapene.  

 

Denne analysen er utarbeidet av Salten Kontrollutvalgservice sommeren 2022. Til grunn for 

dokumentet ligger «Veileder i selskapskontroll» utarbeidet av Norges 

kommunerevisorforbund høsten 2018. Informasjon om kommunens eierskap er primært 

hentet fra kommunens siste eierskapsmelding og fra kommunens regnskap. Det er utover dette 

ikke gjort omfattende informasjonsinnhenting omkring de ulike eierskapene, og vurderinger 

av risiko og vesentligheter må således betraktes som en relativt enkel subjektiv betraktning.  

 

1.1 Lovgrunnlaget 

Kontrollansvaret for kommunens eierskap er fastslått i kommuneloven. Det heter blant annet i 

§23-2 at kontrollutvalget som en av sine oppgaver skal påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll). Om eierskapskontroll i §23-4 står følgende: 

 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 
 

Det er verdt å merke seg at lovkravet om risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet til 

eierskapene er nytt i kommuneloven av 2018. Loven gir ingen konkret definisjon av «risiko- 

og vesentlighetsvurderinger», men departementet har gitt en utdypning av begrepet sett i 

sammenheng med tidligere kommunelov: «en vurdering av på hvilke områder av kommunens 

virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som 

er satt for virksomheten». Utover dette har sekretariatet basert analysearbeidet på NKRFs 

veileder.  

 

Ansvaret for ajourføring av kommunens eierskap er også innskjerpet den i nye kommunelov 

ved at det nå ligger krav om utarbeidelse eierskapsmelding, jfr §26: 

 
«Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 
c. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.» 
 

Samlet sett viser de nye bestemmelsene at ansvaret for kommunenes eierstyring overfor 

kommunalt eide selskaper mv. er styrket i det nye lovverket.  

 

1.2 Styring av utskilt kommunal virksomhet 

At virksomheter eller tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper innebærer at 

betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også politikerrollen, endres. 

Dette medfører at styringen vil være av en annen art enn den politiske styringen av 
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kommunens øvrige virksomhet. De mest brukte argumentene for å skille ut virksomhet i 

selskaper og foretak er knyttet til kostnadseffektivitet, tjenestekvalitet, konkurranseutsetting, 

oppgave- og ansvarsfordeling og oversiktlighet. Med en slik organisering får folkevalgte 

ansvar for å fastsette mål og å føre kontroll med måloppnåelse, mens selskapets styre og 

ledelse har ansvar for valg og bruk av virkemidler.  

 

Styringsvirkemidlene i en utskilt virksomhet er ikke de samme som for kommunens egen 

virksomhet. Ved at virksomheten legges til en enhet fristilt fra kommunens 

administrasjon mister kommunestyret sin rett til direkte instruksjon. Kommunestyret kan 

kun instruere den eller de representantene som opptrer i eierorganet på kommunestyrets 

vegne, for eksempel i et representantskap. Organer eller ansatte i selskapene kan 

ikke instrueres direkte.  

 

Kommunens egenkontroll består av administrasjonssjefens internkontroll og 

kontrollfunksjonene underlagt kontrollutvalget. Når virksomhet skilles ut i egne juridiske 

enheter er det ikke lenger administrasjonssjefen som har ansvaret for internkontrollen, 

men styret i den aktuelle virksomheten. Selskapsformer som bygger på annet lovverk 

enn kommuneloven, har ikke nødvendigvis de samme juridiske kravene til internkontroll 

som en kommune. For en offentlig eier er det likevel viktig å påse at styret har den 

nødvendige kontroll med virksomheten. Forvaltningsrevisjon med hjemmel i kommuneloven 

§ 23-3 dekker heller ikke virksomhet som er organisert som egne rettssubjekter. Dette 

erstattes av eierskapskontroll, som ifølge kommuneloven §23-4 gir adgang til å kontrollere 

utøvelse av kommunens eierskap.  

 

Kontrollmulighetene består med dette av to former: eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon i selskaper. Eierskapskontrollen går ut på å undersøke om kommunen har 

en forsvarlig forvaltning av sine eierinteresser i selskaper. Dersom selskapskontrollen skal 

omfatte selskapets virksomhet – spørsmål som krever innsyn i selskapets drift - må dette 

gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Det kan være en glidende overgang mellom kontroll 

av eierskapsutøvelsen og revisjon av selskapet (forvaltningsrevisjon). Et typisk eksempel er 

samfunnsansvar (f.eks. etikk, varsling og anskaffelser). Andre eksempler på tema som må 

undersøkes gjennom forvaltningsrevisjon, er regelverksetterlevelse (f.eks. anskaffelser og 

offentlighet), selvkost og annen måloppnåelse/gjennomføring av virksomheten. 
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1.3 Hvilke organisasjonsformer omfattes av selskapskontrollen 

Eier har i utgangspunktet ikke innsyn i selskapets interne anliggender, selv om det er 

kommunen som er eier av selskapet. I aksjeselskaper har for eksempel ikke eiere 

alminnelig rett til innsyn i selskapet, men må forholde seg til rapportering fra selskapets 

styre. Kontrollutvalget og revisor har imidlertid rett til innsyn i kommunens selskaper for å 

kunne drive kontrollvirksomhet, jfr kommuneloven §23-6 (utdrag): 

 

«Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 
kontroll, fra 
 
a. interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b. interkommunale politiske råd 
c. kommunale oppgavefellesskap 
d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 
aksjer. 
 
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 
første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 
kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det 
som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.» 
 

Det er utvilsomt at alle aksjeselskaper og interkommunale selskaper (IKS-loven) er 

omfattet av bestemmelsen. Vertskommunesamarbeid etter § 20 faller ikke inn under 

selskapskontrollen, likeledes kommunale foretak. Disse er ikke egne rettssubjekter og vil 

omfattes av den ordinære forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomhet. Det er kun de 

samarbeidene som kan anses som egne rettssubjekter som naturlig kan omfattes av 

selskapskontroll. 

 

Det eksisterer noe ulike tolkninger hva angår andre selskapsformer. Det kan vurderes om 

enkelte samvirkeforetak og foreninger også bør anses for å være et eierskap i tilfeller der 

de bedriver økonomisk aktivitet og kan sees på som en alternativ organisasjonsform til 
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for eksempel aksjeselskap. 

 

Stiftelser er ikke omfattet av selskapskontrollbegrepet. Stiftelser eies ikke av noen, og 

det er dermed ikke eierinteresser å føre kontroll med. Stiftelser er ment å være helt 

selvstendige fra stifterne, og stifterne kan ikke ha eierrådighet. Mange kommuner har 

opprettet stiftelser, alene eller sammen med andre, for å ivareta kommunale oppgaver. 

Disse stiftelsene har gjerne kommunalt oppnevnte styremedlemmer og/eller drives helt 

eller delvis ved hjelp av kommunale tilskudd. Kommunen kan ha et behov for kontroll 

med denne virksomheten, men kan ikke gjøre dette gjennom selskapskontroll. 

Kontrollutvalget kan eventuelt kontrollere kommunens egen oppfølging gjennom 

forvaltningsrevisjon. 

 

Oppsummert kan man si det slik om hvilke selskaper som omfattes av selskapskontrollen: 

 

Er omfattet av selskapskontroll: aksjeselskaper, interkommunale selskaper, interkommunale 

samarbeid som er organisert som egne rettssubjekter 

 

Kan være omfattet av selskapskontroll: Samvirkeforetak, foreninger 

 

Ikke omfattet av selskapskontroll: Stiftelser, kommunale foretak, interkommunale samarbeid 

som ikke er organisert som egne rettssubjekter.  

 

1.4 Innholdet i risiko- og vesentlighetsvurderingen 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut 

hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

 

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet med overordnet analyse. 

Analysen bør som minimum inkludere en fullstendig oversikt over kommunens eierskap og 

en vurdering av behovet for kontroll med hvert av disse. Det er en fordel å samordne arbeidet 

med overordnet analyse og forslag til plan der selskaper eies av flere kommuner sammen. 
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Analysen bør inkludere en gjennomgang av kommunens styringssystem for eierskapsutøvelse 

og vurdere risiko på bakgrunn av kjente erfaringer med dette. Det bør legges mest innsats i 

risikovurdering for de selskapene med høyest vesentlighet. Det kan i tillegg vurderes om 

gjennomgående kontrolltemaer kan være aktuelle i tillegg til kontroller i enkeltselskaper. 

 

Dette analysedokumentet og plan for selskapskontroll presenteres kontrollutvalg og 

kommunestyret i slutten av valgperioden. Etter loven skulle dette vært gjort innen utgangen 

av året etter at kommunestyret er konstituert. Kontrollutvalgsekretariatet har derfor valgt å 

gjøre en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, som tilfredsstiller minimumskravene i 

veilederen. Det er prioritert å gi en oppdatert oversikt over relevante eierskap, en enkel 

vurdering av vesentlighet spesielt, og i noen grad risiko. Til slutt presenteres en 

oppsummering som drøfter selskaper og/eller tema som er mest aktuelle for kontroll. 

 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen benyttes matrise med fargeskala som trafikklyssystem.  

Grønn farge angir: lav risiko/vesentlighet. Gul farge: moderat risiko/vesentlighet. Rød farge: 

høy risiko/vesentlighet.  
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2.  Steigen kommunes eierskap 
I henhold til kommuneloven §26 skal kommunen vedta en eierskapsmelding som sier noe om 

kommunens prinsipper for eierstyring, gi en oversikt over selskaper, foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har (eier)interesser i og formål med sine 

eierinteresser.  

 

I denne overordnede analysen belyses fem hovedspørsmål: 

- Hva eier kommunen? 

- Hvordan forvaltes kommunens eierskap? 

- Hvor vesentlig er det enkelte eierskap? 

- Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap? 

- Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll? 

 

2.1 Hva eier Steigen kommune.  

Steigen kommunestyre vedtok sitt eierskapsdokument i 2011. I tillegg er regnskapsdata 

benyttet som kilde. I henhold til bestemmelsen om hvilke selskaper som er aktuelle for 

selskapskontroll, jfr kap 1.3, gjengis her kun eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale 

selskaper, interkommunale samarbeid som er organisert som egne rettssubjekter, 

samvirkeforetak og foreninger.  

 

Kommune Selskap Selskapsform Kontrollert
Steigen Salten Kommunerevisjon Interkommunalt selskap nei
Steigen IRIS Salten Interkommunalt selskap ja
Steigen Salten Brann Interkommunalt selskap nei
Steigen Helse og miljøtilsyn Salten Interkommunalt selskap nei
Steigen Salten Kontrollutvalgsservice Interkommunalt samarbeid nei
Steigen RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Kommunalt oppgavefelleskap nei
Steigen Salten Regionråd Interkommunalt samarbeid under omnei
Steigen Saltens Bilruter Aksjeselskap nei
Steigen Nord Salten Kraft Aksjeselskap nei
Steigen Steigen Vekst Aksjeselskap nei
Steigen Salten IUA Kommunalt oppgavefelleskap nei
Steigen Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland Kommunalt oppgavefelleskap nei
Steigen Hurtigruten Aksjeselskap nei
Steigen Bogen Næringspark Aksjeselskap nei
Steigen Bodø Industri Aksjeselskap nei
Steigen Dyping fiskemottak Samvirke nei
Steigen Biblioteksentralen Samvirke nei
Steigen Steigen Investeringsselskap Aksjeselskap nei  
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I kolonnen lengst til høyre markeres hvorvidt selskapet har gjennomgått eierskapskontroll 

siste to valgperioder. Dette gjelder kun Iris Salten som både har hatt kontroller i 2019 og 

2022. Den første kontrollen gjaldt selvkost og offentlige anskaffelser og den andre var en 

forvaltningsrevisjon med tema statsstøtte og konkurranse ved anskaffelser. 

 

2.2 Hvordan forvaltes kommunens eierskap 

Hvordan kommunens eierskap forvaltes kan sies å være selve hovedproblemstillingen for 

selskapskontrollen, og det spørsmålet eierskapskontrollen er ment å gi svar på. I 

en overordnet analyse kan man prøve å danne seg en mening om hva vi 

allerede vet om dette. Steigen kommunestyre vedtok sin eierskapsmelding for mer enn 10 år 

siden. Den later til å ha gjennomgått noen revideringer i etterkant. Hvorvidt og hvordan denne 

anvendes er vanskelig å gi en objektiv vurdering av, uten ytterligere analyse, dybdeintervjuer 

og kontroll.  

 

Det varierer hvor systematisk kommunene jobber med eierstyring. Selv om en kommune har 

vedtatt en eierskapsmelding, eller andre styringsdokumenter, er det viktig å vurdere hvordan 

systemene for eierstyring fungerer i praksis. Veilederen peker på at dette i seg selv være et 

hovedfunn for selskapskontrollen og noe kontrollutvalgene kan ta tak i. Dersom dette er 

veldig tydelig kan det kanskje være noe kontrollutvalget kan påpeke allerede etter 

analyseprosessen.  

 

2.3 Hvor vesentlig er det enkelte selskap 

Det anbefales å begynne med vurderingen av vesentlighet. Dersom vi gjør 

dette kan vi styre ressursene til risikovurdering mot de selskapene vi oppfatter som 

vesentlige og gjøre analysen av risiko enklere for de som vurderes som mindre 

betydningsfulle og dermed uansett ikke vil være aktuelle til å tas med i planen for 

selskapskontroll. 

 

I korte trekk kan man oppsummere vesentlighetsmomenter med hvor alvorlig det er for 

kommunen dersom dens mål for eierskapet ikke oppnås. Det finnes mange mulige kriterier for 

hva som gjør et eierskap vesentlig. Noen eierskap har et finansielt formål, altså at man ønsker 

økonomisk utbytte, mens andre har et politisk formål, for eksempel at man ser det som en 
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hensiktsmessig måte å tilby en viktig tjeneste til innbyggerne, et bidrag til å utvikle 

arbeidsplasser i kommunen eller en måte å organisere andre kommunale oppgave på. 

 

Kommunens mål med eierskapet er ikke alltid klart uttrykt. Dersom kommunens formål 

med å eie ikke fremstår som tydelig så er det også vanskelig å vurdere konsekvensene av at 

mål ikke oppnås. I slike tilfeller kan det være på sin plass at kontrollutvalget påpeker dette. 

Uklare mål kan også gi dårlig styringsinformasjon til selskapet og være en risiko i seg selv. 

Det presiseres at dette ikke er vurdert i analysen, men kan være aktuell som tema som inngår i 

en eierskapskontroll.   

 

I dette kan følgende vesentlighetsmomenter legges til grunn: 

- Store økonomiske verdier 

- Hvorvidt selskapet utfører viktige kommunale oppgaver 

- Mottar vesentlige tilskudd fra kommunen 

- Betydning for lokalsamfunn/arbeidsplasser 

- Politisk interesse/prestisje 

 

Det er gjort en enkel subjektiv vesentlighetsvurdering uten omfattende innhenting av 

dokumentasjon. Vesentlighetsmomenter som er vurdert er i særlig grad om eierskapet 

omfatter en sentral del av kommunes tjenesteyting og/eller om det utgjør en viktig del av 

kommunens økonomi.  

 
Kommune Selskap Vesentlighet 
Steigen Salten Kommunerevisjon Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Steigen IRIS Salten Vesentlige kommunale oppgaver. Selvfinansierende, gebyrer. Lokalsamfunn/arbeidsplasser.
Steigen Salten Brann Vesentlige kommunale oppgaver. Store økonomiske overføringer. Lokalsamfunn/arbeidsplasser.
Steigen Helse og miljøtilsyn Salten Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Steigen Salten Kontrollutvalgsservice Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Steigen RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Steigen Salten Regionråd Ikke delegert myndighet.
Steigen Saltens Bilruter Mindre eierskap (1%). Betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser.
Steigen Nord Salten Kraft Vesentlig eierskapsandel (22%). Betydning for lokalsamfunn. Arbeidsplasser.
Steigen Steigen Vekst Heleid. Betydning for lokalsamfunn. Politiske interesse. Arbeidsplasser.
Steigen Salten IUA Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Steigen Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland Begrenset eierskap.
Steigen Hurtigruten Marginalt eierskap.
Steigen Torghuset Lavt eierskap 10%, liten omsetning. 
Steigen Bogen Næringspark En viss eierandel (13%). Begrenset økonomi.
Steigen Bodø Industri Liten eierandel. 
Steigen Dyping fiskemottak Marginal interesse.
Steigen Biblioteksentralen Marginal interesse.
Steigen Steigen Investeringsselskap Heleid. Null omsetning. Ingen ansatte.  
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2.4 Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap 

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at kommunen ikke oppnår sine intensjoner med 

eierskapet eller at andre betydelige problemer oppstår. En slik analyse for hvert enkelt selskap 

vil vanligvis være en ressurskrevende prosess. Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll 

bør man derfor foreta en overordnet helhetsvurdering av risikonivået knyttet til kommunens 

eierskapsutøvelse, og risiko i det enkelte selskap, særlig knyttet til eiernes styring og 

kommunenes målsetting med eierskapet. 

 

Økonomien vil alltid være en viktig risikofaktor. Et selskap som går konkurs er naturlig 

nok ikke i stand til å oppnå noen mål. Momenter som kan være aktuelle å legge vekt på kan 

være fornuftig nivå på egenkapital, tilstrekkelig likviditet og avkastning i tråd med formålet. 

Negativ utvikling over tid er særlig et faresignal. 

 

Selv om et selskap har god økonomi, betyr ikke det at det oppfyller de målene 

kommunen har med eierskapet. Dersom eierskapet ikke er rent finansielt motivert er det 

også nødvendig å vurdere andre former for måloppnåelse. En konkret vurdering av 

måloppnåelsen ligger imidlertid i større grad til selve selskapskontrollen enn til den 

overordnede analysen og er derfor i liten grad vurdert her.  

 

Oppsummert kan eksempler på risikomomenter være: 

-  Negativ økonomisk utvikling (EK, likviditet, avkastning) 

- Negativ medieoppmerksomhet 

- Store endringer (organisasjon, lederskifter, målsettinger, marked) 

- Komplisert/uklar organisering 

- Rollekonflikter (for eksempel sentrale politikere i styrer) 

- Svak eierstyring 

- Manglende etiske retningslinjer og anitkorrupsjonsarbeid 

- Urealistiske eller uklare mål 

- Politisk kritikk 

 

En grundig risikovurdering krever innhenting av dokumentasjon fra selskap og eier, i tillegg 

til at det kan være nyttig med andre kilder, så som revisjon, media og andre interessenter. I 

likhet med vesentlighetsvurderingene har man her gjort enkle subjektive vurderinger. Det vi 
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særlig har basert vår vurdering på er om selskapet er i en utsatt markeds- og 

konkurransesituasjon og tilgjengelig regnskapsinformasjon. 

 
Kommune Selskap Selskapsform Risiko
Steigen Salten Kommunerevisjon Interkommunalt selskap Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen IRIS Salten Interkommunalt selskap God økonomi. En viss utskfiting i ledelse. Noe kritikk (tidligere selskapkontroller).
Steigen Salten Brann Interkommunalt selskap Presset økonomi. Store potensielle driftsendringer, jfr politisk sak brannordning.
Steigen Helse og miljøtilsyn Salten Interkommunalt selskap Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen Salten Kontrollutvalgsservice Interkommunalt samarbeid Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Kommunalt oppgavefelleskap Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen Salten Regionråd Interkommunalt samarbeid under o Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen Saltens Bilruter Aksjeselskap God økonomi, stabil organisasjon. Varierende markedsområder.
Steigen Nord Salten Kraft Aksjeselskap God økonomi. Konkurranseutsatt.
Steigen Steigen Vekst Aksjeselskap God økonomi. Skiftende rammevilkår. 
Steigen Salten IUA Kommunalt oppgavefelleskap Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland Kommunalt oppgavefelleskap Stabil organisasjon og økonomi.
Steigen Hurtigruten Aksjeselskap Ikke risikovurdert.
Steigen Torghuset Aksjeselskap Eiendomsdrift.
Steigen Bogen Næringspark Aksjeselskap Ikke risikovurdert.
Steigen Bodø Industri Aksjeselskap Ikke risikovurdert.
Steigen Dyping fiskemottak Samvirke Ikke risikovurdert.
Steigen Biblioteksentralen Samvirke Ikke risikovurdert.
Steigen Steigen Investeringsselskap Aksjeselskap Ikke risikovurdert.  

 

2.5 Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll 

Formålet med denne analysen er å identifisere selskaper, bransjer og tema som kan være 

aktuelle for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.  

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen gir en oversikt over kommunens eierskap som 

utgangspunkt for selskap som kan inngå i en kontroll. Denne viser blant annet at det har vært 

få selskap som har vært gjennom kontroller siste perioder. Videre sorterer den i noen grad på 

hvilke eierskap som er vesentlig for kommunene og i så måte bør være mest aktuell for 

kontroll. Samtidig er dette en relativt enkel analyse som mangler inngående vurderinger av 

selskapene, og da særlig knyttet til kommunens formål med eierskapene og risiko vs 

måloppnnåelse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag for å peke på hvilke selskaper som 

bør inngå i en kontroll.  

 

Det er tidligere poengtert at ansvaret for kontroll av kommunens eierskap er skjerpet i den nye 

kommuneloven. Det kan derfor være aktuelt for kontrollutvalget å anbefale en generell 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om kommunens eierstyring fremfor selskapsspesifikke 

kontroller. Dette understøttes også av veilederen som sier at systemet for eierstyring – både 

utformingen og praktiseringen av det – i seg selv kan være aktuelle som prosjekt for 

selskapskontroll. Kunnskapen om en slik revisjon vil kunne ha verdi i fremtidig utpeking av 

eierskap som bør granskes nærmere. 
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Dersom kontrollutvalget og kommunestyret likevel finner det mer formålstjenlig å gjøre en 

spesifikk selskapskontroll, anbefales det at man peker på selskap med moderat/høy 

vesentlighet og som ikke har vært gjennom kontroll siste to valgperioder.  
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3 Oppsummering 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen gir her en grov og forenklet oversikt over kommunens 

eierskap som utgangspunkt for selskap som kan inngå i en kontroll. Denne viser blant annet at 

det har vært få selskap som har vært gjennom kontroller siste perioder. Videre sorterer den i 

noen grad på hvilke eierskap som er vesentlig for kommunen og i så måte bør være mest 

aktuell for kontroll. Matrisen gir en oppsummering av risiko og vesentlighet.  

 
 

Fig.1. Risiko- og vesentligheter, Steigen kommunes eierskap 

 

Det poengteres at dette er en relativt enkel analyse som mangler inngående vurderinger av 

selskapene, og da særlig knyttet til kommunens formål med eierskapene og risiko vs 

måloppnnåelse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag for å peke på hvilke selskaper som 

er mest aktuelle og således bør prioriteres for kontroll. Av den grunn anbefales det at man 

fremfor å gå for selskapsspesifikke kontroller, heller foretar en generell 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om kommunens system for eierstyring.  

 

 



  
              KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 

   Vår dato:  Jnr ark  Saksbehandler  
   05.09.2022  22/859 418-5.3  Ronny Seljeseth  

 
  
 
 
SAK 28/22 

 
Nummerert brev nr 2 / Revisors uttalelse etter forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Selvkost- 
feiing 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
• Salten kommunerevisjon IKS 3. juni 2022: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 

om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
• Salten kommunerevisjon IKS 3. juni 2022: Nummerert brev nr 2 
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Bakgrunn for saken:  
Kommuneloven § 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens økonomiforvaltning, ut over 
den kontroll som skjer ved ordinær regnskapsrevisjon: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 



Revisors undersøkelser foretas med grunnlag i revisjonsstandarden RSK 301 Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Punkt 17 i denne standarden krever at 
«Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget i  
nummerert brev.» 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 «påse at 
regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt 
opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget.» (24-7: Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 
(nummererte brev), 24-8: Revisjonsberetning, og 24-9: Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen) 
 
Formålet med kontrollen er å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale  
bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen.  
 
Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsåret 2021, og revisor skal rapportere resultatet fra 
sin etterlevelseskontroll innen 30. juni 2022. I kontrollutvalgets sak 36/21 Dialog med 
revisor, ble utvalget informert om at revisor hadde valg ut selvkost av gebyrområde for feiing 
som tema for etterlevelseskontroll.  Vedlagt saken er revisors uttalelse datert 22. juni 2022 
etter gjennomført etterlevelseskontroll.  
 
Kort om selvkost: 
For en del kommunale tjenester er det gjennom lov og forskrift stilt krav om selvkost, altså at 
kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales 
gebyr for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader. Kostnader som 
påløper uavhengig av tjenesten, skal ikke inngå i selvkost. Inntekter som knytter seg til 
kostnader som omfattes av selvkost, skal trekkes fra. (selvkostforskriften § 2).  
 
Sentralt i vurderingen av selvkost er generasjonsprinsippet: at brukerne av dagens tjenester 
betaler det som dagens tjenester koster. Begrunnelsen er at dagens innbyggere verken skal 
subsidiere eller bli subsidiert av framtidige innbyggere, men at gebyrene som den enkelte 
betaler i året, så langt som mulig skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere tjenesten 
til denne innbyggeren. 
 
Krav om selvkost gjelder for de kommunale tjenestene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, 
oppmåling og reguleringsplaner.  
 
Revisors funn: 
Revisor opplyser i uttalelsen at de har kontrollert om det: 
 

• utarbeides budsjettkalkyle for selvkost på feiing hos Salten Brann IKS?  
• utarbeides budsjettkalkyle for selvkost på feiing hos Steigen kommune?  
• beregnes renter iht lov/forskrift?  
• handteres over/underskudd på feiing iht lov/forskrift? 

 
Det er gjennom kontrollen ikke avdekket funn som gir grunn for omtale vedrørende de tre 
første punktene. Det er imidlertid avdekket andre forhold, blant annet om over-
/underskuddhåndtering, men også forhold som ikke har vært gjenstand for 
etterlevelseskontrollen og som har resultert i nummerert brev til kontrollutvalget: «Salten 
Brann IKS har i sin selvkostkalkyle beregnet for boligeiere en pris for feiing på kr 289 pr år 



(…) Steigen kommune fakturerte boligeiere kr 410 i 2021. Påslaget til boligeierne på kr 121,- 
eller 41,9 % høyere enn vedtatt sats, fremstår som høyt. Selvkostregnskapet på feiing har da 
også gått med overskudd de siste 5 år (2016-2020). Feiegebyr som utferdiges bør følge Salten 
Brann sin «selvkostberegning» med et påslag av indirekte kostnader jfr pkt 7.2 i veileder H-
2465.» 
 
Videre har revisor observert at det ikke er utarbeidet lokal forskrift om brannforebygging, og 
skriver: «Kommunen skulle i løpet av 2017 ha utarbeidd ny forskrift for feiegebyr, blant annet 
på bakgrunn av at det er innført plikt til feiing/tilsyn også med fyringsanlegg i fritidsboliger. 
Dette har en ikke klart å prioritere, og oppgaven går derfor videre til 2021» Revisor 
konkluderer derfor med følgende: «For boliger med fyringsanlegg er det da, etter revisors 
oppfatning, krevd inn feiegebyr uten hjemmel i egen lokal forskrift for Steigen kommune. For 
fritidsboliger med fyringsanlegg er det etter revisors oppfatning ikke krevd inn feiegebyr. Hvis 
man legger til grunn at egen lokal forskrift må være vedtatt for å hjemle innkreving av 
feiegebyr vil innkrevingen kunne sies å utgjøre en vesentlig feil ettersom det i så fall gjelder 
en lengre periode (2016-2021). Revisor anbefaler kommunen å innhente en juridisk 
betraktning på lovligheten av innkreving av feiegebyrer fra ny forskrift om brannforebygging 
ble innført 1.1.2016.» 
 
Revisors konklusjon: 
Grunnlag for konklusjon med forbehold 
Kontrollen avdekket at kommunen ikke handterer overskudd/underskudd korrekt, jfr 
selvkostforskriftens § 8 1. og 2.ledd. 
 
Konklusjon med forbehold 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag 
for konklusjon med forbehold» grunn til å anta at Steigen kommune i det alt vesentlige ikke 
etterlever bestemmelsene angitt i kommunelovens kapittel 15 med tilhørende forskrift for 
«selvkost- feiing». 
 
Som et ledd i kontrollutvalgets behandling er det i brev 02.09.2022 til kommunedirektøren 
bedt om en skriftlig uttalelse med kommunedirektørens kommentar til det nummererte brevet. 
Videre er det bedt om at kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, 
møter i utvalget kl 10.30, for å redegjøre om oppfølgning av det nummererte brevet, samt 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
I etterkant av anmodningen til kommunedirektøren har sekretariatet i mail av 02.09.2022 
mottatt kopi av kommunenes svar til revisjonen på de nevnte forholdene. Kommunen 
kommenterte avvikene i brev av 30.06.2022. Brevet er lagt ved innkallingen.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 03. juni 2022 fra revisor etter at denne i 
samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor 
det er undersøkt etterlevelse av økonomiforvaltningen når det gjelder selvkostområdet feie- og 
tilsynstjenester. Etterlevelseskontrollen avdekket at kommunen ikke handterer 
overskudd/underskudd korrekt, jfr selvkostforskriftens § 8 1. og 2.ledd. 
 
Kontrollutvalget har videre mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor datert 03. juni 2022. 
Bakgrunnen for brevet er forhold som er avdekket gjennom etterlevelseskontrollen. I tillegg 



til at kommunen ikke håndterer overskudd/underskudd korrekt, er det avdekket at Steigen 
kommune ikke har fått utarbeidet og vedtatt en egen lokal forskrift for innkreving av 
feiegebyr.  
 
Kontrollutvalget registrerer følgende om administrasjonens oppfølgning av forhold revisor har 
tatt opp i nummerert brev nr 3:…… 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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Til kontrollutvalget i  
Steigen kommune 
 
 

 

 
 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 

 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Steigen kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen. 

 

I vår risiko- og vesentlighetsanalyse har vi definert «selvkost- feiing» med størst risiko for manglende 

etterlevelse. Kontroll av etterlevelse av reglene for «selvkost-feiing» er derfor gjennomført 

 

Følgende er undersøkt av revisor: 

• Utarbeides budsjettkalkyle for selvkost på feiing hos Salten Brann IKS?  JA 

• Utarbeides budsjettkalkyle for selvkost på feiing hos Steigen kommune? JA 

• Beregnes renter iht lov/forskrift? JA 

• Handteres over/underskudd på feiing iht lov/forskrift? NEI 

 

Dette innebærer dog at revisor ikke har undersøkt selve grunnlaget for selvkostberegningen hos Salten 

Brann IKS. 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester) har Salten kommunerevisjon IKS et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 
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dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet 

i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 

moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet 

etterlevelseskontroll. 

 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Grunnlag for konklusjon med forbehold 

Kontrollen avdekket at kommunen ikke handterer overskudd/underskudd korrekt, jfr 

selvkostforskriftens § 8 1. og 2.ledd. 

 

Konklusjon med forbehold 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag for 

konklusjon med forbehold» grunn til å anta at Steigen kommune i det alt vesentlige ikke etterlever 

bestemmelsene angitt i kommunelovens kapittel 15 med tilhørende forskrift for «selvkost- feiing»  

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påse-ansvar med økonomiforvaltningen og til Steigen kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 

egnet til andre formål. 

 

 

 
Rune Borøy 
oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Steigen kommune 
 
 
unntatt offentlighet jfr offentlighetslovens §5 
 

Nummerert brev nr. 2 
 
Salten kommunerevisjon har med hjemmel i kommunelovens § 24-9 gjennomført forenklet 
etterlevelseskontroll i Steigen kommune. 

For regnskapsåret 2021 har revisor valgt å kontrollere «selvkost- feiing» jfr. Kommunelovens kapittel 15 
og tilhørende forskrift. 

I gjennomføringen av forenklet etterlevelsekontroll ble det avdekket flere forhold ved «Selvkost- feiing» 
som i utgangspunktet ikke var gjenstand for etterlevelseskontrollen men som blir nærmere omtalt i 
dette nummerte brevet. 

§ 15-1.Beregning av selvkost 

Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større 
enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd. 

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten. 

Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper: 
a. Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost. 
b. Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekostnader. 
c. Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra 
tredje ledd. 

Salten Brann IKS har i sin selvkostkalkyle beregnet for boligeiere en pris for feiing på kr 289 pr år og 
følgende står i veileder til selvkostforskriften H-2465.  

«Hvis kommunen har satt ut hele eller deler av tjenesten til et interkommunalt selskap, et kommunalt 
oppgavefellesskap som er eget rettssubjekt eller til et kommunalt eid aksjeselskap, og dette er gjort ved 
utvidet egenregi etter lov om offentlige anskaffelser § 3-1 (i motsetning til å være satt ut på anbud), vil 
reglene om beregning av selvkost også gjelde for beregningen av hva som er selskapets selvkost, på 
samme måte som om kommunen selv hadde produsert tjenesten». 
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Steigen kommune fakturerte boligeiere kr 410 i 2021. Påslaget til boligeierne på kr 121,- eller 41,9 % 

høyere enn vedtatt sats, fremstår som høyt. Selvkostregnskapet på feiing har da også gått med 

overskudd de siste 5 år (2016-2020). Feiegebyr som utferdiges bør følge Salten Brann sin 

«selvkostberegning» med et påslag av indirekte kostnader jfr pkt 7.2 i veileder H-2465. 

 

Etterlevelseskontrollen avdekket at kommunen ikke handterer overskudd/underskudd korrekt, jfr 

selvkostforskriftens § 8 1. og 2.ledd. 

  

 

Krav til forskrift for innkreving av feiegebyr. 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 

Kapittel 6- (Brann- og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd, hjemler adgang til å gjennomføre gebyr til 

dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Se også Forskrift om brannforebygging. 

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel VII. Om forskrifter. 

Forskrifter kan få stor betydning for dem som blir berørt. Forvaltningsloven kapittel VII inneholder 

derfor egne saksbehandlingsregler som kommunen må følge når den utarbeider forskrifter. Kapitlet 

inneholder krav om forsvarlig saksforberedelse, høring og kunngjøring. Regelverket skal betegnes som 

forskrift. Forskrifter som legger plikter på private, må ha hjemmel i lov eller i en forskrift som har 

hjemmel i lov. 

 

Steigen kommune har ikke utarbeidet og vedtatt en egen forskrift for innkreving av feiegebyr på 

byggverk med fyringsanlegg i kommunen. Etter revisors oppfatning må en slik forskrift på plass før det 

er anledning å kreve inn feiegebyr på byggverk/boliger/fritidsboliger jfr. Forskrift om brannforebygging. 

 

Den 1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Forskriften erstattet forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. Den nye forskriften krevde en annen måte å utføre feiing og tilsyn 

på. 

Det ble foreslått at eier av byggverket med ett eller flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- 

og tilsynstjenesten, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra 

gebyrplikt må fyringsanlegget være tilfredsstillende sikret mot bruk, alternativt må det fysisk plomberes.  

 

Revisor er kjent med at Salten Brann sendte epost med varsel om at kommune(r) måtte utarbeide 

forskrift om feiing- og tilsynstjenester høsten 2016. Også Steigen kommune har med stor sannsynlighet 

mottatt denne eposten all den tid dette sto i saksfremlegg til sak 37/20 i kommunestyret 16.des 2020.  

 

Kommunen skulle i løpet av 2017 ha utarbeidd ny forskrift for feiegebyr, blant annet på bakgrunn av at 

det er innført plikt til feiing/tilsyn også med fyringsanlegg i fritidsboliger. Dette har en ikke klart å 

prioritere, og oppgaven går derfor videre til 2021 
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Etterlevelseskontrollen viser at Steigen kommune ikke har fått utarbeidet og vedtatt en egen lokal 

forskrift for innkreving av feiegebyr pr utgangen av 2021. 

 

 

Revisors oppsummering og konklusjon 

 

Kommunens innbyggere må kunne legge til grunn at Steigen kommune opptrer iht. lover og forskrifter 

når de pålegger innbyggerne økonomiske forpliktelser. 

 

For boliger med fyringsanlegg er det da, etter revisors oppfatning, krevd inn feiegebyr uten hjemmel i 

egen lokal forskrift for Steigen kommune. For fritidsboliger med fyringsanlegg er det etter revisors 

oppfatning ikke krevd inn feiegebyr.  

 

Hvis man legger til grunn at egen lokal forskrift må være vedtatt for å hjemle innkreving av feiegebyr vil 

innkrevingen kunne sies å utgjøre en vesentlig feil ettersom det i så fall gjelder en lengre periode (2016-

2021). 

 

Revisor anbefaler kommunen å innhente en juridisk betraktning på lovligheten av innkreving av 

feiegebyrer fra ny forskrift om brannforebygging ble innført 1.1.2016. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Rune Borøy 
oppdragsansvarlig revisor 
 
 
KOPI: kommunedirektøren i Steigen kommune 



 

Postadresse: Epostadresse: Telefon: 
Myklebostad 1 postmottak@steigen.kommune.no 75 77 88 00 
Besøksadresse: Web adresse: Org.nr: 
Myklebostad 1 www.steigen.kommune.no 962 299 385 

 

 

 

Salten kommunerevisjon  

 

 

  

Offl. § 5 1. ledd 

Vår ref Deres ref Saksbehandler Dato 
2021/804-15  Tordis Sofie Langseth 

Kommunedirektør 
30.06.2022 

Tilbakemelding til revisor ang. forenklet etterlevelseskontroll 

Jeg beklager at revisor ikke har fått tilbakemelding som etterspurt i mail av 02.03.22. 

Steigen kommune har ikke vedtatt egen forskrift for innkreving av feiegebyr.  Vi har vært klar 
over behovet for å få dette på plass, men har ikke klart å prioritere denne oppgaven slik vi 
burde ha gjort. 

Selvkostregnskapet for feiing viste overskudd i årene 2016-2020. På bakgrunn av det ble 
feiegebyret redusert fra 483,- kr. til 410,- kr. for 2020. For 2021 viste selvkostregnskapet 
underskudd. 

For å tilbakeføre det framførte overskuddet til abonnentene, slik selvkostveilederen 
anbefaler, har kommunestyret vedtatt å ikke kreve inn feieavgift for 2022. Med dette 
tilbakeføres en stor del av det framførte overskuddet på selvkostområdet. 

Arbeidet med å utarbeide lokal forskrift for feiing i Steigen er satt i gang, med formål om å ha 
forskriften vedtatt innen utgangen av 2022. Gebyr for feiing i både boliger og fritidsboliger 
kan da fastsettes av kommunestyret i desember 2022 for innkreving i 2023. 
Gebyrfastsettelsen må da baseres på Salten Branns beregnede selvkost, indirekte kostnader 
hos kommunen samt forventa status for eventuelt gjenstående framført overskudd ved 
utgangen av 2022. 

Angående revisors anbefaling om å innhente en juridisk betraktning på lovligheten av 
innkreving av feiegebyr fra 2016: 

- Som nevnt tar kommunen sikte på å få på plass lokal forskrift innen utgangen av året. 
- Steigen kommune krever ikke inn feieavgift i 2022. 
- En stor del av framført overskudd tilbakeføres gjennom underskuddet i 

selvkostområdet som vil oppstå i 2022. 
- Gebyrene som er betalt av boligeiere opp igjennom årene er betaling for en tjeneste 

de har mottatt. Vi anser det ikke som en feil at de har betalt gebyr, feilen er at 
kommunen ikke har utarbeidet lokal forskrift før nå. 



På denne bakgrunn kan vi ikke se at det er nødvendig med ytterligere juridiske avklaringer 
for å rette opp i forholdene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tordis Sofie Langseth         
    

Kommunedirektør         

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
              KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 

   Vår dato:  Jnr ark  Saksbehandler  
   05.09.2022  22/860 418-5.3  Ronny Seljeseth  

 
  
 
 
SAK 29/22 

 
Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser 
 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
• Salten kommunerevisjon IKS, juni 2022: Forvaltningsrevisjon Steigen kommune. 

Offentlige anskaffelser.  
 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 12/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023. 
Kommunestyret ga samtidig kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen. Den 
vedtatt planen er som følger i prioritert rekkefølge: 
 

1. Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø 
2. Offentlige anskaffelser 
3. Grunnskole 
4. Pasientregnskap 
5. Renovasjon 
6. Eiendomsforvaltning 
7. Åpenhet og innsyn 

 
Rapport ledelse/styring og sykefraværsoppfølging jfr pkt 1 er gjennomført. Punkt 2 på planen 
er Offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for prosjektet i sak 35/21 
og vedtok da følgende: 
 
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Offentlig  
anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 6.12.2021. Utvalget ber revisor ha fokus 
på anskaffelser over terskelverdi (kr 1,3 mill). 
 



Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.  
 
Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om 
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger. 
 
Det er blitt endret to kriterier fra den opprinnelige planen. Utgangspunktet er det samme, men 
revisor har vurdert at dette blir en mer juridisk korrekt tilnærming. Kontrollutvalget er i brev 
datert 01.04.2022 blitt orientert om endringene. 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å belyse om Steigen kommune overholder 
regelverket på anskaffelsesområdet. Ut fra dette er det avledet følgende konkrete 
problemstilling: I hvilken grad følger Steigen kommune regelverket om offentlige 
anskaffelser? 
 
Innsamlingen av data baserer seg på intervju med innkjøpskoordinator i Steigen kommune, og 
som har vært revisjonens kontaktperson. I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått 
skriftlig dokumentasjon om leverandørreskontro for årene 2020-2021, 
anskaffelsesprotokoller, vurderinger av anskaffelser og andre relevante dokumenter. Det er 
foretatt et utvalg på 12 anskaffelser i perioden 2020-2021. 
 
Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som 
undersøkes av revisjonen), er utledet fra kommuneloven, forvaltningsloven, lov om offentlige 
anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, veileder til regelverket 
om offentlige anskaffelser, kommunens egne rutiner for behandling av offentlige anskaffelser 
og kommunens etiske retningslinjer. 
 
For å besvare problemstillingen er det satt opp følgende revisjonskriterier. 
 
1. Steigen skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 
a) Steigen skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i forskriften og 

dokumentere vurderingen. 
b) Steigen kommune skal dokumentere alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser med anslått verdi fra kr 100.000,-. 
c) Steigen skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for anskaffelser over 

kr 500 000,-. 
d) Steigen skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema og innhente 

dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 
e) Steigen skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi over 

nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin2. 
f) Steigen skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi over 

EØS-terskelverdi gjennom TED3. 
g) Steigen skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 

løsninger ved sine anskaffelser. 
h) Steigen kommune bør begrunne juridisk utfra unntaksbestemmelsene i 

anskaffelsesregelverket og kunne dokumentere dette dersom anskaffelser unntas fra 
regelverket om offentlige anskaffelser 

i) Steigen skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen. 



j) Steigen skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt konkurranseutsettes etter 
regelverket om offentlige anskaffelser (OA). 

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

habilitet. 
a) Steigen skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe tilfeller av 

inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 
anskaffelsesprosessen. 

 
Revisors funn 

• Av 12 anskaffelser var det fem saker som ikke var vurdert konkurranseutsatt. Disse 
sakene er ikke i samsvar med anskaffelsesregelverket krav til konkurranse. 

• Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert beregning 
av anskaffelsesverdi i fire av åtte saker. Der det foreligger beregning av 
anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. 

• Ved gjennomgang av dokumentene i sakene revisjonen hadde plukket ut fant man at 
det manglet dokumentasjon av konkurranse i fire av åtte saker. Syv av 12 hadde ikke 
anskaffelsesprotokoll. 

• Tre av åtte saker mangler skatteattest. 
• For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema. 

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

• Av de anskaffelsessakene revisor har undersøkt og der det har vært konkurranse, så 
har konkurransene gjennomført på riktig nivå. 

• Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker der det foreligger dokumentasjon. 
• Av de 12 sakene som ble plukket ut var sju av dem direkteanskaffelser. I 2 av disse 

sakene var det vedlagt en begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til 
direkteanskaffelse og benyttet unntaksbestemmelsene i regelverket for offentlig 
anskaffelser. I de andre sakene foreligger det noen begrunnelse, men ikke av slik 
karakter at revisjonen vurderer at disse kommer inn under unntak om regelverket om 
offentlig anskaffelser. 

• 1 av 4 saker inneholder ikke åpningsprotokoll.  
• Steigen kommune har ikke en fast standard for når og hvordan de skal skrive en 

habilitetsvurdering og hvordan den skal lagres for å sørge for å ivareta regelverket. 
 
Revisors vurdering 
Revisor vurderer at i de største anskaffelsene som er gjort er alt veldig bra dokumentert og 
gjennomført. Der kommunens ansatte ikke har gjennomført anskaffelsene via fagsystemer er 
det mangelfull dokumentasjon av konkurranse i anskaffelsen. 
 
Det er også mangelfull dokumentasjon av hvorfor kommunen unnlater å bruke regelverket om 
offentlig anskaffelser på direkteanskaffelsene. 
 
Det er også ved forenklet etterlevelseskontroll påpekt at anskaffelser kunne vært 
systematisert/dokumentert bedre ved lagring/arkiv. Dokumentasjon ved innkjøp/anskaffelse 
og oppbevaring av slik dokumentasjon samlet gir bedre oversikt av anbudsprosessen, 
bekrefter de faktiske forhold og betyr at oppdragsgiveren i ettertid slipper å produsere 
argumenter som beviser at regelverket er fulgt. Slik oppfylles kravet til etterprøvbarhet i 
anskaffelsesprosessen jfr § 7-1 i forskriften. 
 



Revisors konklusjon og anbefalinger 
Revisor konkluderer i rapporten at Steigen kommune i liten grad følger regelverket om 
offentlige anskaffelser for anskaffelser under 1,3 mill. For anskaffelser over 1,3 mill. er de i 
stor grad gjennomført i samsvar med regelverket.  
  
Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser gjennomgangen 
at det forekommer flere brudd på lovgivningen for anskaffelser under 1,3 mill. 
 
Ut fra dette kommer revisor med følgende anbefalinger: 
 

1. Sikre at anskaffelser følger gjeldende krav i anskaffelsesregelverket. 
2. Sørge for å dokumentere anskaffelsen samt skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften ut fra anskaffelsens verdi. 
3. Sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi for alle sine 

anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 
4. Sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 
5. Sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i alle saker i 

henhold til anskaffelsesforskriften. 
6. Sørge for å kunne dokumentere en juridiskbegrunnelse for alle unntak fra regelverket 

om offentlig anskaffelse. 
7. Lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 
8. Sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres ved anskaffelser. 

 
Kommunedirektørens kommentar 
Kommunedirektørens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten. Kommentarene 
kommenteres av revisor i rapportens kapittel 6 og har ikke ført til endringer i rapportens 
konklusjoner og anbefalinger.  
 
Vurdering: 
Salten kommunerevisjon har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport som 
gjelder offentlige anskaffelser i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Rapporten vurderes å ha 
besvart kontrollutvalgets problemstillinger og får frem forbedringsmuligheter. Der hvor dette 
er relevant har revisor gitt konkrete anbefalinger til slike forbedringer. 
 
Rapporten forelegges kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. I henhold til 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon §5 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 
vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp. Det vil derfor være naturlig for 
kontrollutvalget med oppfølgingssak etter en viss tid for å vurdere fremdriften i oppfølgingen.  
 
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i 
Steigen og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem ………. 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om 

forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av 
rapporten gjøres i løpet 2023.  

 
 



 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy. Meløy, 

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

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

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

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

erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

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

forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, 

myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, 

eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK1).  

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

gjennomføre en forvaltningsrevisjon på offentlig anskaffelser. Formålet med prosjektet er belyse om 

Steigen kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, følger regelverket og egne rutiner ved innkjøp av 

varer og tjenester til kommunen. I tillegg har vi sett på om Steigen kommune har rutiner for å ivareta 

habilitetsutfordringer.  

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av 

undersøkelsen har vært forvaltningsrevisorer Kai Andre Blix.  

Bodø, den 24.06.2022 

         

_______________     ________________________ 

Kai André Blix     Bjørn Vegard Gamst 

Forvaltningsrevisor      Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Sammendrag 

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom virksomhetens 

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

kommune overholder regelverket på anskaffelsesområdet. 

Ved undersøkelsen forsøker vi å besvare følgende problemstilling: 

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

Innsamling av data baserer seg på kontakt med innkjøpskoordinator som også har vært 

revisjonens kontaktperson. I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått diverse 

skriftlig dokumentasjon. Undersøkelsen retter seg mot perioden 2020-2021. Revisjonen har 

plukket ut 8 anskaffelser og vurdert disse opp imot regelverket til offentlig anskaffelser, 

revisjonen har også i tillegg sett på 4 direkteanskaffelser, totalt 12 anskaffelser. 

 

Funn:  

• Av 12 anskaffelser var det fem som ikke var vurdert konkurranseutsatt, dette var Man 

Truck, Kooperativ bemanning, Strand Mo Gård, Arve Johansen og Vesterålen 

kjøkkenservice 

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

beregning av anskaffelsesverdi i fire av åtte saker. Der det foreligger beregning av 

anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. 

• Ved vår gjennomgang av utvalgte saker fant revisjonen at det manglet 

anskaffelsesdokumenter i 4 av 8 saker. 7 av 12 anskaffelser hadde ikke anskaffelses 

protokoll. 

• 3 av 8 anskaffelser manglet dokumentert skatteattest. 

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

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

anskaffelsesprotokollen. 

• Av de anskaffelses sakene revisor har undersøkt og der det har vært konkurranse, så 

har konkurransene gjennomført på riktig nivå.  

• Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker der det foreligger dokumentasjon.  
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• Av de 12 sakene som ble plukket ut var 7 av dem direkteanskaffelser. I 2 av disse 

sakene var det vedlagt en juridisk begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde 

gått til direkteanskaffelse og unntatt anskaffelsen for konkurranse. I de andre sakene 

foreligger det noen begrunnelse, men disse er ikke knyttet til unntaksbestemmelsene i 

regelverket om offentlig anskaffelser. 

• 1 av 4 saker inneholder ikke åpningsprotokoll. Den ene som er Bedsys, mangler det 

dokumentasjon.  

• Steigen kommune har ikke en rutine/prosedyre for hvordan de skal vurdere en 

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

 

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

kommunens ansatte ikke har gjennomført anskaffelsene via Mercel, Doffin eller SIIN (Ajour) 

er det mangelfull dokumentasjon av konkurranse i anskaffelsen.  

 

Det er også mangelfull dokumentasjon av hvorfor kommunen unnlater å bruke regelverket 

om offentlig anskaffelser på direkteanskaffelsene. 

 

Det er også ved forenklet etterlevelses kontroll påpekt at anskaffelser kunne vært 

systematisert/dokumentert bedre ved lagring/arkiv. Dokumentasjon ved innkjøp/anskaffelse 

og oppbevaring av slik dokumentasjon samlet gir bedre oversikt av anbudsprosessen, 

bekrefter de faktiske forhold og betyr at oppdragsgiveren i ettertid slipper å produsere 

argumenter som beviser at regelverket er fulgt. Slik oppfylles kravet til etterprøvbarhet i 

anskaffelsesprosessen jfr § 7-1 i forskriften. 

 

 

Konklusjon: 

Steigen følger i liten grad regelverket om offentlige anskaffelser for anskaffelser under 1,3 

mill. For anskaffelser over 1,3 mill. er gjennomført i stor grad i samsvar med regelverket om 

offentlige anskaffelser  
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Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer flere brudd på lovgivningen for anskaffelser under 1,3 

mill. 

 

Anbefalinger: 

Revisor anbefaler Steigen kommune å: 

1. sikre at anskaffelser følger gjeldende krav i anskaffelsesregelverket. 

2. sørge for å dokumentere anskaffelsen samt skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften ut fra anskaffelsens verdi. 

3. sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi for alle sine 

anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

5. sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i alle saker i 

henhold til anskaffelsesforskriften. 

6. sørge for å kunne dokumentere en juridiskbegrunnelse for alle unntak fra regelverket 

om offentlig anskaffelse. 

7. lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 

8. sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres ved anskaffelser. 
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1 Innledning 

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

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

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

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

lov om offentlig anskaffelse. For anskaffelser fra kr 100.000, - jf. anskaffelsesloven § 21 

gjelder de grunnleggende prinsippene. 

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

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

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

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

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

konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. 

 

Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper har forskjellig opphav. Dels springer de 

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

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

avtalen, anskaffelsesdirektivene og forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig 

saksbehandling. 

 

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

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

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

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

grunnleggende prinsippene som momenter ved tolkningen av enkeltbestemmelser i 

anskaffelsesregelverket.» 

 

1 Loven gjelder når oppdragsgivere som nevnt i annet ledd inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og 

anleggskontrakter, herunder konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en 

anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift 
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Hentet fra: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2017, kapittel 7. 

1.1 Formål 

Formålet med prosjektet er belyse om Steigen kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, 

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

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

 

1.2 Problemstilling 

Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 

 

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

 

1.3 Avgrensninger 

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

(SIIN).  

Begrunnelsen for dette er at en undersøkelse av SIIN vil bli en undersøkelse av praksisen til 

SIIN som ligger under Bodø kommune, og ikke Hamarøy kommune sitt system for offentlige 

innkjøp. Det er derfor innkjøpene utenfor SIIN som er avgjørende for om Steigen kommunes 

innkjøpssystem er i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

Revisjonen har likevel gjort en avgrenset vurdering av SIIN sitt innkjøpsregelverk opp mot 

anvendelsen som innkjøpsrutine for Steigen kommune. 

 

1.4 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  
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Innsamlingen av data baserer seg på intervju med seniorrådgiver (heretter kalt 

innkjøpskoordinator) som er innkjøpskoordinator for innkjøp i Steigen kommune, og har vært 

revisjonens kontaktperson. 

 

I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått skriftlig dokumentasjon om 

leverandørreskontro for årene 2020-2021, anskaffelsesprotokoller, vurderinger av 

anskaffelser og andre relevante dokumenter. Det er foretatt et utvalg på 12 anskaffelser i 

perioden 2020-2021. 

 

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

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

 

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

I denne delen har vi tatt et strategisk utplukk av 8 anskaffelsessaker (2020-2021) fordelt på 

forskjellige anskaffelsesnivåene med hovedvekt på anskaffelser over 1,3 mill. Disse er 

gjennomgått for å undersøke om de dokumentene våre kriterier krever skal være 

dokumentert, er dokumentert i saksmappene. Det er i tillegg sett på 4 direkteanskaffelser i 

2021. 

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

 

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende, og det vil innenfor rammen av denne 

undersøkelsen ikke være mulig å foreta en gjennomgang av alle aspekter som er relevante i 

anskaffelsesprosessen og vi har avgrenset gjennomgangen knyttet til de utvalgte 

revisjonskriterier. Revisor har ikke vurdert arkivlovens krav knyttet til oppbevaring av 

anskaffelsesdokumentasjon i denne undersøkelsen.  

 

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

problemstillingene. 

 

Alle faktaopplysninger er verifisert av innkjøpsrådgiver ved at hen har fått endelig rapport for 

gjennomlesning, og mulighet for kommentar til rapporten. 
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Problemstillingene blir målt etter grad slik som vist i figuren under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Endringer i Prosjektplan 

 
Det er blitt endret 2 kriterier fra den opprinnelige planen. Utgangspunktet er det samme, men 

dette blir en mer juridisk korrekt tilnærming. 

Kriterier som endres i prosjektplan datert 06.12.2021 

b) endres fra:  

Steigen kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelser i en 

anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser med anslått verdi fra 

 kr 100.000,-. 

Endres til: 

Steigen kommune skal dokumentere alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser med anslått verdi fra kr 100.000,-. 

h)  endres fra:   

Figur 1 - Gradsystem 
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Steigen kommune bør begrunne og kunne dokumentere dersom anskaffelser unntas fra 

regelverket om offentlige anskaffelser. 

Endres til: 

Steigen kommune bør begrunne juridisk utfra unntaksbestemmelsene i 

anskaffelsesregelverket og kunne dokumentere dette dersom anskaffelser unntas fra 

regelverket om offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget er blitt orientert i brev datert 01.04.2022 om endringene. 

1.6 Tidligere revisjoner 

Siste revisjon på offentlige anskaffelser var en forenklet etterlevelseskontroll fra 

regnskapsrevisjonen. Det ble sett på anskaffelser mellom kr 100.000,- og kr 1,3 mill. i året 

2020, Funn var i all hovedtrekk manglende dokumentasjon av anskaffelsen ved 

anskaffelsesprosessene. 

1.7 Revisjonskriterier 

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

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

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

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

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

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Lov om offentlige anskaffelser 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

• Offentlighetsloven 

• Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser 

• Kommunens egne rutiner for behandling av offentlige anskaffelser 

• Kommunens etiske retningslinjer 
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For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier. 

 

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

forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

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

dokumentere vurderingen. 

b. Steigen kommune skal dokumentere alle vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelser med anslått verdi fra kr 100.000,-. 

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

anskaffelser over kr 500 000,-. 

d. Steigen skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema og 

innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 

e. Steigen skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi 

over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin2. 

f. Steigen skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi 

over EØS-terskelverdi gjennom TED3. 

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

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

h. Steigen kommune bør begrunne juridisk utfra unntaksbestemmelsene i 

anskaffelsesregelverket og kunne dokumentere dette dersom anskaffelser 

unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser  

i. Steigen skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

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

etter regelverket om offentlige anskaffelser (OA). 

 

 
2 Den nasjonale databasen for kunngjøring av anbudskonkurranser 

3 Den Europeiske databasen for kunngjøring av anbudskonkurranser 
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2. Innkjøpspersonalet i Steigen skal ha god kjennskap til, å praktisere regelverket om 

habilitet. 

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

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

anskaffelsesprosessen. 

 

 

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

2.1 Rutiner for offentlige anskaffelser  

I følge innkjøpskoordinator er Steigen kommunes rutiner for offentlige anskaffelser er 

dessverre mangelfulle. Steigen har per i dag ikke et vedtatt anskaffelsesreglement. 

Økonomireglementet for Steigen kommune som ble vedtatt 16.02.2000 inneholdt et 

innkjøpsreglement som er foreldet.  

Et nytt økonomireglement ble vedtatt av Steigen kommunestyre 16.12.2020. Dette 

reglementet er laget i samsvar med den nye kommuneloven. Kapittel 10 Internkontroll viser 

blant annet til at det skal utarbeides et administrativt reglement for anskaffelser og kapittel 11 

Etikk og antikorrupsjon, viser til at det skal utarbeides reglement for å forhindre korrupsjon 

og økonomiske misligheter. 

Et nytt reglement for anskaffelser ble arbeidet med våren 2021 og skulle etter planen fullføres 

tidlig på høsten. Langvarig sykemelding hos innkjøpskoordinator hindret imidlertid 

ferdigstillelsen. Arbeidet er nylig tatt opp igjen og i følge innkjøpskoordinator er det forventet  

fullført i løpet av 1. halvår 2022  

2.2 Organisering av innkjøpsavdeling 

Steigen kommune har ikke en egen innkjøpsavdeling. Kommunen deltar i 

innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland med Bodø kommune som vertskommune. 

Mange av innkjøpsavtalene de bruker inngås derfor av innkjøpskontoret (SIIN) i Bodø 

kommune.  

Ifølge innkjøpskoordinator utfører Steigen kommune anskaffelser på litt forskjellige måter, 

utifra anskaffelsens omfang, kompleksitet og mulighet for tilbydere. SIIN kan være med 

behjelpelig med bl.a. veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk om offentlige 

anskaffelser. Ajour innkjøp er en innkjøpsportal som benyttes av godkjente bestillere i 

kommunen for å gjøre innkjøp på rammeavtaler i SIIN. 

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

jobbet med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på 

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

vertskommune utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt innkjøpssamarbeid i 

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

til Samordna Innkjøp i Nordland. 

Aksess Innkjøp AS forteller på sine nettsider at de har opparbeidet seg en lang og bred 

erfaring med kunnskap om suksess og risikofaktorene ved implementering av digitale 

innkjøpsløsninger i over 10 år.  

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

steg fra utlysning til og med handel. I mars 2020 ble Ajour oppkjøpt av Mercell-gruppen. 

Innkjøpskoordinatoren har ansvar for å koordinere kontakten med Bodø kommune, gi 

veiledning og støtte til innkjøpere i Steigen kommune og gjennomføre anbudskonkurranser 

på oppdrag fra kommunedirektør og kommunalledere.  

Ansvaret for innkjøp er delegert til kommunallederne, som selv vurderer hvem i eget 

tjenesteområde som skal gjennomføre den enkelte anskaffelse. Det finnes derfor ikke et 

samletregister over alle som gjennomfører offentlige anskaffelser fra kr 100 000,-  i Steigen 

kommune. Revisjonen har fått forelagt en liste med oversikt over de som har foretatt slike 

anskaffelser i 2021. 

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over anskaffelser over kr 100 000,- fra 2021, og 

revisjonen har fått tilsendt alle anskaffelsene over 1,3 mill. kroner i 2020.  

2.3 System for lagring av dokumenter 

Steigen kommune bruker Elements som digitalt saks- og arkivsystem. Systemet gir mulighet 

for å lagre alle typer dokumenter knyttet til anskaffelser. Enkelte anskaffelser gjennomføres i 

anskaffelsessystemene Ajour Innkjøp og Mercell CTM KGV4. Dokumenter knyttet til disse 

anskaffelsene vil da være lagret i anskaffelsessystemene.  

 
4 Mercell CTM er et effektivt verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og gjør innkjøp og 

anbudskonkurranser enklere og mer korrekte. 
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2.4 Rutiner for habilitetsvurderinger 

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

at de skal følge loven og interne retningslinjer og reglementer. Steigen kommunes 

arbeidsreglement5 inneholder etiske retningslinjer for ansatte ikapittel 3. I retningslinjene er 

det inntatt et punkt om interessekonflikter og habilitet, blant annet følgende sitat:  

 

 

 

 

 

Reglene gjelder alle saker ansatte arbeider med, og omfatter derfor også anskaffelser. I det 

etiske regelverket henvises det også til reglene om habilitet i forvaltningsloven i følge 

innkjøpskoordinatoren. 

I det nye anskaffelsesreglementet for Steigen kommune som er under utarbeidelse, vil det 

være et eget avsnitt om habilitet og interessekonflikter i følge innkjøpskoordinator. 

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

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

i stor grad være ivaretatt gjennom dette.  

I samtale med innkjøpskoordinator så er kommunen klar over en del manglende 

dokumentasjon på enkelte anskaffelser, men de er opptatt av å overholde lov om offentlig 

anskaffelser.  

Ved avvik fra lov om offentlig anskaffelser så skal dette særskilt juridisk begrunnes og 

dokumenteres. Dette har kommunen begrunnet og dokumentert. 

 

 
5 Sist oppdatert 05.01.16 

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig 

ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med 

overordnede. 
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2.5 Anskaffelser fra kr 100.000,- og mindre enn 1,3 mill.  

Anskaffelse 1  

 

Dokumentasjon/data 

Revisjonen har blitt forelagt e-post med en tilbudsforespørsel på I-pad til 5 leverandører. Der 

foreligger det et word brev med bl.a.  kravspesifikasjoner til I-padene og tastaturene, antall og 

frist for innlevering av tilbud.  

Tidligere IT-konsulen i Steigen kommune som hadde ansvaret for å gjennomføre anskaffelse 

av iPads og tastaturer til skolene, har nå sluttet i Steigen kommune. Ifølge 

innkjøpskoordinator så kan synes som om viktige dokumenter i denne anskaffelsen kun 

fantes på IT-konsulentens e-post, og kan ikke finne dokumentasjon på anbudsåpning eller på 

evaluering av tilbudene.  

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kravet om etterprøvbarhet innebærer at Steigen kommune må kunne dokumentere hva som 

har foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den 

Revisjonen anser dokumentasjonen om anskaffelsen bare er dokumentert på e-post og ikke 

lagt i et system som svært uheldig. 

Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Bedsys i 

samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

  

Bedsys ( Ipad skoler) 

• kr 292.100,-

Revisjonen har plukket ut en del anskaffelser fra årene 2020-2021 for å 

undersøke hvordan disse anskaffelsene er anskaffet i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser. 
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Anskaffelse 2  

 

Dokumentasjon/data 

Opprinnelig anskaffelse ble gjort i 2013 

De nye lønnsmodulene på digital sykemelding, fravær og refusjon ble gjort i 2021 som følge 

av at gamle løsninger i systemet ble utfaset og at fortsatt bruk ville kreve mye manuelt arbeid. 

Det var ikke aktuelt å anskaffe et helt nytt lønnssystem. En direkteanskaffelse fra Evry ble 

derfor valgt etter at tilbudet var vurdert. Det finnes ikke dokumentasjon for vurderingene som 

ble gjort i forbindelse med anskaffelsen, men den er godt kjent blant de som deltok i 

anskaffelsen (økonomileder, lønnsmedarbeider, personalsjef og IT-konsulent). Tilbud og 

avtale for modulene er forelagt revisjonen.  

Det er manglende dokumentasjon av bruk av unntaksbestemmelsene fra regelverket for 

offentlige anskaffelser i denne saken.  

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Selv om det mangler dokumentasjon for bruk av unntaksbestemmelsene om regelverket om 

offentlig anskaffelser så anser revisjonen at anskaffelsen er gjort riktig etter gjeldene 

regelverk om unntaksbestemmelsene om regelverket om offentlig anskaffelser. 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Evry i samsvar 

med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

  

Evry 

• kr 546.000,-



Steigen kommune – Offentlig anskaffelser 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2022 
20 

Anskaffelse 3  

 

Dokumentasjon/data 

Direkte anskaffelse.  

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll eller dokumenter vedrørende anskaffelsen. Det 

foreligger ikke en juridisk begrunnelse ut ifra unntaksbestemmelsene i 

anskaffelsesregelverket om at anskaffelsen skal unntas regelverket om offentlig anskaffelser. 

Fra innkjøper ble det begrunnet med at det var begrenset utvalg i små lastebiler, så det ble 

bare hentet inn tilbud på en type bil, den som hadde kvaliteter og behov som vi etterspurte. 

 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra MAN 

Truck & Bus Norge AS i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 4  

 

 

Dokumentasjon/data 

Kjøpet av omsorgstjenester fra Strandmoa gård er en direkteanskaffelse som er gjort uten en 

juridisk begrunnelse. Ny leder for Nav Steigen har tatt tak i saken og vil avslutte 

tjenestekjøpet. Det vil bli gjennomført en anbudskonkurranse for framtidige tjenestekjøp av 

denne typen ifølge innkjøpskoordinator. 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

MAN Truck &Bus Norge AS 

• kr 993.750,-

Strandmoa gård, omsorgstjenester 

•kr 186.000,-
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Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Strandmoa 

gård i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 5 

 

Dokumentasjon/data 

Arve Johansen driver taxi i Steigen og kjører brukere mellom hjem og dagsenter. Tjenesten 

har blitt benyttet som en ordinær taxi fra gang til gang. Det er ikke gjennomført konkurranse.  

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Arve 

Johansen i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 6 

 

Dokumentasjon/data 

Ved ombygging av kjøkkenet på Steigentunet var det behov for rask levering av nye 

steamere. Vesterålen kjøkkenservice kunne levere raskt til en pris som ble vurdert som 

rimelig. Bestillingen ble derfor gjort uten konkurranse.  

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Ombygging av kjøkkenet på Steigentunet er ikke av et slik hasteoppdrag at kommunen ikke 

kunne testet ut anskaffelsen i markedet. 

Arve Johansen, transporttjenester 

•kr 672.227,-

Vesterålen kjøkkenservice, steamere 

•kr 209.642,-
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Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Vesterålen 

kjøkkenservice i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 7  

 

Dokumentasjon/data 

Anskaffelse av renholdsprogram ble gjort i 2021 til en verdi av 141 250 kroner. Ved 

anskaffelse av renholdsprogrammet var det et kriterium at programmet kunne kommunisere 

med Facilit, som er Steigen kommune sitt system for drift av bygg. Det finnes kun ett 

renholdsprogram på markedet som kommuniserer med Facilit og det er kun én leverandør av 

dette. Av denne grunn ble anskaffelsen gjort som en direkteanskaffelse. 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Datec AS i 

samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

 

 

  

Datec AS, renholdsprogram 

• kr 141.250,-
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2.6 Anskaffelser over nasjonal og EØS terskel kr 1,3 mill. 

Anskaffelse 8 

 

Dokumentasjon/data 

Direkteanskaffelse med intensjonskunngjøring. Anskaffelsen av systemet Framsikt ble gjort 

etter en intensjonskunngjøring6 på Doffin og Ted. Årsaken til at denne løsningen ble valgt var 

at Steigen kommune hadde opplysninger som tilsa at det ikke fantes andre aktuelle 

leverandører.  

Steigen kommune hadde behov for et system som kunne integreres med økonomisystemet 

Agresso og benyttes innenfor følgende hovedområder: utarbeidelse av økonomiplan, 

budsjettering og rapportering på budsjett. Systemet skal også legge til rette for enkel 

publisering av lettfattelige og informative budsjett-, plan- og rapportdokumenter. 

Dette er en type prosedyre av anskaffelser der det blir gjort kontraktinngåelser uten 

kunngjøring av konkurranse. Intensjonskunngjøringen er regulert i anskaffelsesforskriften § 

8-18. 

I intensjonskunngjøringen i Doffin og Ted forklarer Steigen kommune at undersøkelsene 

kommunen har gjort viser at det kun er Framsikt AS som kan levere et samlet system for 

utarbeidelse av kommunale planer, økonomiplan, budsjettarbeid, rapportering og publisering, 

og er det eneste alternativet som dekker de behov og krav Steigen kommune har. Dette 

inkluderer produksjon av dokument, og gode funksjoner for planarbeid, budsjettering og 

 
6 Formålet med en intensjonskunngjøring er å gi oppdragsgiveren muligheten til å informere markedet om sin 

intensjon om å inngå en kontrakt (direkte anskaffelse). En slik kunngjøring gir de som mener at oppdragsgiveren 

ikke har hjemmel til å inngå kontrakt direkte, en mulighet til å gripe inn i prosessen. 

Framsikt AS

• kr 2.649.000,-
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rapportering, samt publisering av dette arbeidet. Steigen kommune har ikke funnet andre 

leverandører som kan levere en løsning som dekker kommunens behov.  

Det kom ingen innsigelser på intensjonskunngjøringen, og kontrakt ble inngått med Framsikt 

AS. Attest for skatt og MVA er forelagt revisjonen. I denne saken har ikke Steigen kommune 

ansett det som relevant å lage protokoll fra tilbudsåpning eller å dokumentere vurderingen av 

tilbudet. 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Framsikt AS i 

samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 9 

 

Dokumentasjon/data 

Steigen kommune er del av en avtale om helsevikarer inngått av Samordna innkjøp i 

Nordland (SIIN). Avtalen omfatter 9 leverandører. Ifølge innkjøpskoordinator er avtalen 

innrettet slik at Steigen kommune gjennomfører en "minikonkurranse" mellom de 9 

leverandørene hver gang vi har behov for helsevikarer og velger den leverandøren som 

raskest gir et svar om at de kan levere det vi etterspør. I perioder kan imidlertid ingen av 

avtaleselskapene levere. I slike tilfeller har vi kontaktet Kooperativ bemanning og fått 

helsevikarer fra dem. Dette blir derfor en slags mellomting mellom konkurranse og 

direkteanskaffelse, ettersom den gjennomførte konkurransen ikke ga resultat. 

Når det gjelder Kooperativ bemanning har vi dessverre ikke et godt system for å finne tilbake 

til dokumentasjon som begrunner den enkelte anskaffelse ifølge innkjøpskoordinator. 

• Mangler anskaffelsesprotokoll 

Kooperativ bemanning AS (årlig) 

• kr 2.357.566,-
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• Mangler MVA og skatteattest 

• Mangler egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis 

• Mangler unntak for direkteanskaffelser 

 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har ikke gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra 

Kooperativ bemanning AS i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelse 10 

 

Dokumentasjon/data 

Steigen kommune ønsket å inngå en avtale for IT-tjenester knyttet til drift av kommunens 

fagsystemer og tilknyttede tjenesteområder, inkludert gjennomføring av et etableringsprosjekt 

for overgang fra eksisterende driftsmiljø.  

Det var 3 tilbydere: Atea, Braathe og Funn, der Funn ble valgt som leverandør. 

Konkurransen er gjennomført elektronisk i Mercell7. All informasjonsutveksling har vært 

gjennom dette verktøyet. 

• Anskaffelsen er gjennomført som en konkurranse med forhandling etter forutgående 

kunngjøring.  

• Konkurransen ble kunngjort den 16.02.2020.  

 
7 Mercell KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) for offentlige innkjøpere forbedrer og styrker hele 

anbudsprosessen. En digital løsning/elektronisk anbudsverktøy som bidrar til å sikre trygghet, oversikt og 

etterfølgelse av regelverket. 

Iteam (Funn)

• kr 24.100.000,-
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• Konkurransegrunnlaget ble publisert sammen med kunngjøringen og inkluderte utkast 

til avtale (SSA) med bilag. 

• Revisjonen har gjennomgått og fått forelagt protokoll med alle dokumenter for 

gjennomføring av anskaffelsen. 

 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Iteam i samsvar 

med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

 

Anskaffelse 11 

 

Dokumentasjon/data 

Anskaffelsen av ventilasjonsanlegg på Steigentunet ble gjennomført av Norconsult på vegne 

av Steigen kommune. Opplysninger om anskaffelsen, herunder utlysning på Doffin, 

tilbudsåpning, og evaluering er forelagt revisjonen.  

5 tilbydere, hvor Nord-Salten VVS AS fikk tildeling av kontrakt. Det foreligger anskaffelses 

protokoll med alle dokumenter og anskaffelses prosedyrer. 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Nord-Salten 

VVS i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 

 

Nord-Salten VVS

• kr 2.700.000,-
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2.7 Over nasjonal terskel - bygg kr 1,3 mill. 

Anskaffelse 12  

 

Dokumentasjon/data 

Dette konkurransegrunnlaget omfatter forespørsel om ferdigstillelse av Omsorgsboliger i 

Leinesfjord. Prosjektet omfatter ferdigstillelse av nybygg som har bruttoareal på ca. 800m2, 

lokalisert i Leinesfjord ved Steigentunet i Steigen kommune. Totalentreprenør som begynte 

arbeidene, gikk konkurs, og kommunen ønsker å få ferdigstilt prosjektet. 

Konkurransen ble publisert på EU-Supply8 

Det var lagt inn 3 tilbydere: 100% krav til pris 

• Fauskebygg AS 

• Rognan Byggsenter AS 

• Nordland Bygg AS 

Miljørapportering inngår som en del av rapporteringen fra entreprenør i prosjektet. I 

miljørapporteringen skal følgende inngå: 

• Miljøoppfølgingsplan 

• Avvik gjeldene ytre miljø 

• Avfallsplan og planer om gjenbruk 

• Sluttrapport forurenset grunn 

 
8 EU-supply, KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) som er kjøpt opp av Mercell  

Rognan Byggsenter  AS

• kr 18.000.000,-
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Konkurransen ble utlyst med mulighet for forhandlinger. Dette ble gjort med alle tre som ga 

tilbud.  Etter forhandlinger ble det gitt en ny frist for å gi et revidert tilbud. Det er en gjort en 

likviditetsanalyse av tilbyderne som revisjonen har fått forelagt. 

I forhold til referanser, ble det gjort undersøkelser knyttet til dette.  Innkjøpskoordinatoren 

kan ikke finne dette dokumentert skriftlig. 

Anskaffelsesprotokoll foreligger og attest for HMS. Attest for skatt og merverdiavgift er 

forelagt revisjonen. 

 

Revisors vurdering av anskaffelsen 

Kommunen har gjennomført og dokumentert konkurranse av anskaffelsen fra Rognan 

Byggsenter AS i samsvar med utvalgte krav i anskaffelsesregelverket. 
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3 vurderinger 

3.1 Grunnleggende prinsipper 

 

1. Steigen skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet.  

 

 

 

Steigens forhold til kriteriene 

Nedenfor har vi gått gjennom utplukk av 12 anskaffelsessaker. Vi har plukket ut og undersøkt 

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

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

til kriteriene vi har satt opp. 

  

3.1.1 Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 

Det mangler beregning av anskaffelsens verdi i 7 av 12 saker. Der det foreligger beregning av 

anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. I veilederen for offentlige 

anskaffelser står det:  

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

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

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

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

anskaffelsesanskaffelsesprotokollen. 
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Revisjonen kan ikke si det ikke har vært en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å 

vurdere om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne 

slå fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen, det er bare ikke dokumentert. 

 

3.1.2 Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 

 

Etter at vi ba om et utvalg på 8 mapper, og alle direkteanskaffelser fra 2021 fikk vi 

dokumentene fortløpende etter hvert som innkjøpskoordinator hadde fått de inn. Alle 

dokumentene når det gjelder anskaffelser er ikke samlet på en plass, men hos de enkelte 

enhetene. 

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

manglet dokumentasjon av konkurranse i 7 av 12 saker. 7 av 12 hadde heller ikke 

anskaffelsesprotokoll. I de resterende fem saker foreligger anskaffelsesprotokoll. 

 

3.1.3 Skatteattest for skatt og merverdiavgift  

3 av 8 saker mangler skatteattest. Det er imidlertid de minste sakene som mangler attest. I de 

store anskaffelsessakene som er behandlet er dette i orden.  

 

3.1.4 Egenerklæringsskjema-HMS  

For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema9. De 

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

anskaffelsesprotokollen. 

 
9 Elektronisk egenerklæringsskjema som benyttes i den Europeiske databasen for kunngjøring av 

anbudskonkurranser (TED) 
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3.1.5 Kunngjøring i riktig database Doffin og/eller TED ut fra anskaffelsens størrelse 

Av de 12 sakene revisor har undersøkt og der det har vært krav til kunngjøring av 

konkurranse, så er dette gjennomført på riktig nivå.  

 

3.1.6 Minimalisering av miljøbelastning 

Det stilles miljøkrav i anskaffelsessaker der det er hensiktsmessig å ta med slike krav. Dette 

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

 

3.1.7 Begrunne og dokumentere unntak fra OA10 

Revisjonen har fått forklart direkteanskaffelsene, men de har ikke dokumentert unntaket 

skriftlig ved anskaffelsene.  

Av de 12 sakene som ble plukket ut var 7 av dem direkteanskaffelser. I 2 av disse sakene var 

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

omgått regelverket for offentlig anskaffelser, dette var Evry og Datec AS. I de 5 andre sakene 

var det begrunnelse, men revisor vurderer at disse ikke er i samsvar med 

unntaksbestemmelsene i regelverket om offentlig anskaffelser, disse sakene var MAN Truck, 

Strand Mo Gård, Vesterålen kjøkkenservice, Kooperativ bemanning og Arve Johansen.  

 

3.1.8 Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 

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

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

fastsatt der. 

 
10 Regelverket om offentlige anskaffelser 
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3 anskaffelser inneholder åpningsprotokoll. Dette er de større anskaffelsene. 1 mangler 

åpningsprotokoll, 1 er intensjonskunngjøring og 7 er direkteanskaffelser. I Forskrift om 

offentlig anskaffelser § 22-3: Krav til mottak og oppbevaring av forespørsler om å delta i 

konkurransen og tilbud mv. I punkt 4 står det: Tidspunktet for mottak og åpning av 

forespørslene om delta i konkurransen og tilbudene skal kunne fastslås nøyaktig. 

Åpningen av tilbudene må dokumenteres for å sikre at det kan «bevises» at det ikke ble gjort 

feil ved åpning av tilbudene. Dette dokumenteres ved å skrive en åpningsprotokoll. 

 

3.1.9 Vesentlige endringer av kontrakt skal konkurranseutsettes etter regelverket om 

OA 

I gjennomgangen av anskaffelsessaker har ikke revisor funnet anskaffelser som har 

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

eget innkjøpsreglement med bestemmelser om hvordan slike saker skal løses. 

3.2 Habilitet 

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

Utfordringen er at de ikke har satt opp en rutine/prosedyre for når hvordan de skal skrive en 

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

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

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

skal løses. 

 

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

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

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

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

benyttes. 
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I det nye anskaffelsesreglementet for Steigen kommune som er under utarbeidelse, vil det 

være et eget avsnitt om habilitet og interessekonflikter ifølge innkjøpskoordinator. 

Revisjonen har fått utkast til anskaffelsesreglementet, men ikke vurdert noe opp imot dette, 

da det ikke er vedtatt i kommunestyret enda. 
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4 Konklusjon 

I hvilken grad følger Steigen regelverket om offentlige anskaffelser? 

Funn: 

• Av 12 anskaffelser var det fem saker som ikke var vurdert konkurranseutsatt, dette var 

Man Truck, Kooperativ bemanning, Strand Mo Gård, Arve Johansen og Vesterålen 

kjøkkenservice. Disse sakene er ikke i samsvar med anskaffelsesregelverket krav til 

konkurranse.  

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

beregning av anskaffelsesverdi i fire av åtte saker. Der det foreligger beregning av 

anskaffelsesverdi, fremkommer det også hvordan den er beregnet. 

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

det manglet dokumentasjon av konkurranse i fire av åttesaker. sju av 12 hadde ikke 

anskaffelses protokoll. 

• tre av åtte saker mangler skatteattest. 

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

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

anskaffelsesprotokollen. 

• Av de anskaffelses sakene revisor har undersøkt og der det har vært konkurranse, så 

har konkurransene gjennomført på riktig nivå.  

• Det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelsessaker der det foreligger dokumentasjon.  

• Av de 12 sakene som ble plukket ut var sju av dem direkteanskaffelser. I 2 av disse 

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

direkteanskaffelse og benyttet unntaksbestemmelsene i regelverket for offentlig 

anskaffelser. I de andre sakene foreligger det noen begrunnelse, men ikke av slik 

karakter at revisjonen vurderer at disse kommer inn under unntak om regelverket om 

offentlig anskaffelser. 

• 1 av 4 saker inneholder ikke åpningsprotokoll. Den ene som er Bedsys, mangler det 

dokumentasjon.  
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• Steigen kommune har ikke en fast standard for når og hvordan de skal skrive en 

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

 

 

Samlet vurdering: 

 

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

kommunens ansatte ikke har gjennomført anskaffelsene via Mercel, Doffin eller SIIN (Ajour) 

er det mangelfull dokumentasjon av konkurranse i anskaffelsen.  

 

Det er også mangelfull dokumentasjon av hvorfor kommunen unnlater å bruke regelverket 

om offentlig anskaffelser på direkteanskaffelsene. 

 

Det er også ved forenklet etterlevelses kontroll påpekt at anskaffelser kunne vært 

systematisert/dokumentert bedre ved lagring/arkiv. Dokumentasjon ved innkjøp/anskaffelse 

og oppbevaring av slik dokumentasjon samlet gir bedre oversikt av anbudsprosessen, 

bekrefter de faktiske forhold og betyr at oppdragsgiveren i ettertid slipper å produsere 

argumenter som beviser at regelverket er fulgt. Slik oppfylles kravet til etterprøvbarhet i 

anskaffelsesprosessen jfr § 7-1 i forskriften. 

 

 

Konklusjon: 

Steigen følger i liten grad regelverket om offentlige anskaffelser for anskaffelser under 1,3 

mill. For anskaffelser over 1,3 mill. er gjennomført i stor grad i samsvar med regeleverket 

om offentlige anskaffelser  

Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer flere brudd på lovgivningen for anskaffelser under 1,3 

mill. 

 



Steigen kommune – Offentlig anskaffelser 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2022 
36 

5 Anbefalinger 

Revisor anbefaler Steigen kommune å: 

1. sikre at anskaffelser følger gjeldende krav i anskaffelsesregelverket. 

2. sørge for å dokumentere anskaffelsen samt skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften ut fra anskaffelsens verdi. 

3. sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi for alle sine 

anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

5. sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i alle saker i 

henhold til anskaffelsesforskriften. 

6. sørge for å kunne dokumentere en juridiskbegrunnelse for alle unntak fra regelverket 

om offentlig anskaffelse. 

7. lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 

8. sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres ved anskaffelser. 
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6 Kommunedirektørens kommentar 

 

Kommunedirektøren har 15.08.2022 gitt sin kommentar til rapporten. Kommentaren ligger i 

sin helhet som vedlegg 1 i rapporten.  

 

Revisjonen har følgende kommentarer til Kommunedirektørens kommentar: 

 

• Revisor har endret kapittel 1.3 Avgrensninger, og utdypet dette mer etter bemerkning 

fra Kommunedirektøren. 

 

• Spørsmål om habilitetsvurderinger ved anskaffelser er vurdert i rapportens kap. 3.2. 

Selv om kommunen har et bevist forhold til habilitet, bemerker revisjonen at det er 

mangel av prosedyrer/rutiner for hvordan en skal skrive og lagre habilitetsvurderinger 

for å overholde regelverket om offentlig anskaffelser. 

 

• Revisjonen har konkludert med at anskaffelsen fra Kooperativ bemanning AS er et 

brudd på regelverket om offentlig anskaffelser. 

Begrunnelsen for dette er at en forespørsel til leverandører som allerede er inn under 

ordningen «Samordna innkjøp i Nordland» (SIIN) ikke kan regnes som en reell 

konkurranse ettersom Kooperativ bemanning AS, som blir benyttet, ikke har vært 

utsatt for konkurranse i denne prosessen. Kommunen kan derfor ikke gjøre bruk av 

unntaksbestemmelsene i regelverket om offentlige anskaffelser. Anskaffelsen er 

dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Dersom SIIN ikke har avtale med leverandører 

som kan levere en vare eller tjeneste, må kommunen utlyse en anbudsrunde på den 

aktuelle tjenesten eller varen de ønsker etter gjeldene regelverk om offentlige 

anskaffelser. 

I del 4 om anskaffelser av helse og sosialtjenester vil en anskaffelse som løper 

uavbrutt og over tid overstiger 7,2 mill. kroner (2017-2018) føre til at konkurransen 

må annonseres i EØS på TED-basen. 
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Kommunedirektørens kommentar fører ikke til endringer i rapportens konklusjoner og 

anbefalinger. 
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7 Litteratur og kildereferanser 

Lover og forskrifter 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Lov om offentlige anskaffelser 

• Offentlighetsloven 
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8 Vedlegg 

 Vedlegg 1: Kommunedirektørens kommentar 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

 

I henhold til anskaffelsesloven §2 og tilhørende forskrift §1-2 skal Steigen kommune følge 

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

fra regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

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

offentlig anskaffelse og deres eget innkjøpsreglement. 

 

Etter utsagn fra innkjøpskoordinator har ikke Steigen kommune et eget innkjøpsreglement i 

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

anvender og følger innkjøpsreglementet til SIIN også for anskaffelser utenfor 

innkjøpssamarbeidet.  

 

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

følge ved offentlige anskaffelser: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

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

 

I Steigen kommune sin økonomiveileder viser kommunen til at de skal følge Lov om 

offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, og kommunens eget anskaffelsesreglement 

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

anskaffelsesreglement. Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser og kommunens etiske 

retningslinjer skal følges. 

 

Konkurranse 

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

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

det offentlige. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. 

 

Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre 

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

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

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

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

det beste tilbudet. 

 

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

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

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

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

tilbud fra flere. 

 

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

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

 

Likebehandling 

Likebehandlingsprinsippet har særlig betydning ved vurderingen av eventuelle 

kvalifikasjonskrav, evalueringen av tilbudene og gjennomføringen av eventuelle 

forhandlinger. 

 

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

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

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

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

vurderes om tilfellene er sammenlignbare. 
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Likebehandlingsprinsippet innebærer også at all informasjon som blir gjort tilgjengelig for en 

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

noe konkurransefortrinn av noen art. 

 

Forutberegnelighet 

Prinsippet om forutberegnelighet har særlig betydning ved planleggingen av anskaffelsen, 

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

angitt i anskaffelsesdokumentene. 

 

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

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

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

på at de angitte opplysningene om den enkelte konkurransen blir fulgt 

 

Etterprøvbarhet 

Prinsippet om etterprøvbarhet har særlig betydning ved begrunnelsen og oppfølgingen av 

dokumentasjonsplikten. 

 

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

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

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

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

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

 

Forholdsmessighet 

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

anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. 
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Forholdsmessighetsprinsippet får dermed betydning for gjennomslagskraften til alle de øvrige 

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

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

en annen anskaffelse. 

 

Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 

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

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

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

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

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

terskelverdiene og EØS-terskelverdiene. 

 

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

 

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

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

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

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

anskaffelsesanskaffelsesprotokollen. 

 

 

 

Dokumentasjonsplikt/anskaffelsesprotokollplikt 

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

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 

 

a) Steigen kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i 

forskriften og dokumentere vurderingen. 
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Etter anskaffelsesforskriften §7-1 første ledd skal oppdragsgiveren oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

I veilederen sies om dette: 

 

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

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

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

fra oppdragsgiver i forbindelse med eksempelvis spørsmål fra tilbydere og ettersending av 

dokumentasjon. 

 

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

samles i en anskaffelsesprotokoll. 

I veilederen sies om dette: 

 

«Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan anskaffelsesprotokollplikten 

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

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

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

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

enkelt kan samles til en enhet». 

 

 

 

 

Skatteattest  

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

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

b) Steigen kommune skal dokumentere alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser med anslått verdi fra kr 100.000,-. 
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anskaffelser som overstiger 500 000 kroner ekskl. mva. Etter tredje ledd skal leverandøren 

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

inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget. 

 

I veilederen er dette formulert på følgende måte: 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

 

Egenerklæring 

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

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

egenerklæringsskjema. Skjemaet skal tjene til foreløpig dokumentasjon av at leverandøren 

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

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

avvises. 

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

levere separate egenerklæringer. 

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

leverandørene levere separate egenerklæringer. 

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

anskaffelser over kr 500 000,-. 
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I henhold til anskaffelsesforskriften §17-1 plikter oppdragsgiveren for kontrakter over EØS 

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

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

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

Leverandøren skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 

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

kravene. 

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

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

en rammeavtale uten gjenåpning av konkurransen. 

 

 

 

  

d) Steigen kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema 

og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 
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Nasjonale terskelverdier 

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

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

departementet.  

 

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

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

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

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

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

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

anleggsarbeid 

§ 5-1  (2) bokstav a 

1,3 millioner Særlige tjenester § 5-1  (2) bokstav b 

Tabell 1 - Nasjonale terskelverdier - Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

EØS-terskelverdier 

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

og kommunale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger med en eller 

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

terskelverdien for «statlige myndigheter».  

 

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

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

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

 

e) Steigen kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin. 

 

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

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

benyttet de gyldige terskelverdiene i perioden for undersøkelsen. Disse er idag endret ifølge 

anskaffelsesforskriftens § 5-3. 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

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

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav a 

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

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav b 

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

7,2 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester   

  Kontrakter om særlige tjenester 

§ 5-3  (2) 

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

kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

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

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

1,3 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (varer angitt i WTO-avtalen om 

offentlige anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, 

punkt 2) 

§ 5-3  (3) 

2,05 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (øvrige varer) 

§ 5-3  (3) 

Tabell 2 - EØS terskelverdier- Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

Miljøkrav 

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

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille 

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

f) Steigen kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED. 

 

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

minimum 30 prosent. 

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

å stille krav om miljømerking.   

 

 

Unntak fra regelverket 

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

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

gjelder dette mulighet til å unnta FoU-kontrakter fra kunngjøringsplikten (FOA § 2-5 – § 2-7, 

§ 5-2.). Bestemmelsene er et unntak, og må ikke tolkes utvidende. 

 

Det følger av prinsippet om etterprøvbarhet at vesentlige beslutninger i anskaffelsesprosessen 

skal dokumenteres.  

 

Når det gjelder unntaket for FoU-Kontrakter anbefaler DiFi11 at virksomheter som vurderer å 

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

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

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

 

Revisor legger etter dette til grunn at unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse bør 

begrunnes og kunne dokumenteres.  

 

 

 

 

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

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

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 
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I Forskrift om offentlig anskaffelser § 22-3: Krav til mottak og oppbevaring av forespørsler 

om å delta i konkurransen og tilbud mv. I punkt 4 står det: Tidspunktet for mottak og åpning 

av forespørslene om delta i konkurransen og tilbudene skal kunne fastslås nøyaktig. 

 

 

 

 

Av FOA §11-2 første ledd følger det at oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er 

vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. 

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

Hvis den økonomiske balansen ikke er endret i leverandørens favør og endringen ikke 

medfører at flere kunne deltatt i konkurransen, vil det være forhold som peker i retning av at 

endringen ikke er vesentlig. 

Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og vurderingen skal være en 

full ut objektiv vesentlighetsvurdering. 

Videre følger det av annet ledd at en endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten 

i) Steigen kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

h) Steigen kommune bør begrunne juridisk utfra unntaksbestemmelsene i 

anskaffelsesregelverket og kunne dokumentere dette dersom anskaffelser unntas fra 

regelverket om offentlige anskaffelser  
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Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 (1) inneholder en liste over endringer som er 

tillatt, og der det følgelig ikke er nødvendig å foreta noen vesentlighetsvurdering. Følgende 

endringer er tillatt, forutsatt at de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften (se § 28-1 første 

ledd bokstav a-f): 

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

• endringer som ikke overstiger EØS-terskelverdiene og heller ikke overstiger 10 % av 

kontraktsverdien (15 % ved bygge- og anleggskontrakter), jf. § 28-1 første ledd 

bokstav b 

• nødvendige supplerende leveranser fra den opprinnelige leverandøren, jf. § 28-1 

første ledd bokstav c 

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

• endringer ved overdragelse av kontrakten til en ny leverandør på tilsvarende vilkår, jf. 

§ 28-1 første ledd bokstav e. 

Vesentlighetsvurderingen 

Forskriftens § 28-2 gir følgende veiledning om hvilke endringer som anses som vesentlige 

(og ulovlige) endringer: En endring er vesentlig dersom den fører til at «innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten». Hva innebærer dette? 

Rettspraksis har gitt følgende veiledning, som nå er nedfelt i en liste over endringer som alltid 

anses som vesentlige, jf. FOA § 28-2: 

• endringer av betingelsene som kunne ha ført til andre leverandørinteressenter hvis 

betingelsene hadde vært slik i den opprinnelige konkurransen 

• endringer som medfører at kontraktens verdi økes slik at konkurransen skulle ha vært 

kunngjort, eventuelt kunngjort i TED 

• endringer av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren 

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

 

 

Habilitet 

 

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

lyder som følger: 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen 

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

av denne paragrafen. 

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

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

av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

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

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

klageinstansen. 

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

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

dokumentasjon. 

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

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

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

vurdering opp mot habilitetsregelverket. 

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

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapii
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A728
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Ettersom forvaltningsloven §8 legger ansvaret for å vurdere sin egen habilitet til den enkelte 

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

ha kunnskap om disse etiske retningslinjene og praktisere dette regelverket. 

For å vite hvor ansvaret ligger i den enkelte sak vil det naturligvis være nødvendig å kunne 

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

innkjøpsverktøyet.  

 

 

 

 

 

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

regelverket om habilitet. 

 

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

avhjelpe tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan 

identifiseres i anskaffelsesprosessen. 
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SAK 31/22 

 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
Ingen 
 
 
  
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til egen virksomhetsplan for 2022 behandle Budsjett for 
kontroll og tilsyn 2023 i sitt første møte høsten 2022.  
 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen:  
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 
Kommunaldepartementet har i veileder til forskriften følgende merknad: 
 

Bestemmelsen viderefører den tidligere kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd. Den gir 
kontrollutvalget rett og plikt til å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da utgifter til 
kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag skal 
følge innstillingen om årsbudsjett, som går fra formannskapet til kommunestyret eller 
fylkestinget. Som en del av sin helhetlige budsjettinnstilling, tar formannskapet selv stilling 
til hvordan det mener budsjettet for kontrollarbeidet bør være. Kontrollutvalgets 
budsjettforslag følger uendret saken. Det skal være klart og tydelig for kommunestyret hva 
kontrollutvalget har foreslått. 
 



Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 
med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 
som er styrt etter parlamentarismemodellen. 
 
At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 
gjøre endringer i kontrollutvalgets forslag underveis i prosessen. Dette er også presisert i 
departementets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-5. Her heter det at "departementet legger 
derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets 
budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet." 
 
I departementets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-3 slås det fast at når kontrollutvalget 
oversender budsjettforslaget sitt, vil dette ikke være en rapportering om resultatene av sitt 
arbeid, jf. kommuneloven § 23-5 første punktum. Departementet legger derfor til grunn at § 
23-5 ikke innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før 
kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.  
 

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og 
sekretariat.  
 
Utgifter til revisjon 
Når det gjelder revisor er Steigen kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der 
representantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig 
ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er fra selskapets side lagt 
opp til ingen større endringer i revisjonens drift fra 2022 til 2023. Representantskapet i 
selskapet har vedtatt et budsjett med en økning på 8 % for virksomheten samlet sett. 
Økningen er ifølge selskapets budsjettsak større enn konsumprisindeksen (4,5 %), og dette er 
for å dekke opp økte pensjonskostnader. Med dette som bakgrunn beregnes Steigen 
kommunes honorar til revisjon til ca kr 662 000 i 2023 (2022: kr 613 000) 
 
Utgifter til sekretariat 
Salten kontrollutvalgservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, også Steigen.  
Det legges ikke opp til vesentlige endringer i driften fra 2022 til 2023. Dermed budsjetteres 
det med kr 2 511 000 i samlede utgifter i 2023 (2022-budsjett 2 445 000). Det budsjetteres 
med inntekter på kr 2 511 000, som fordeles kommunene imellom i samsvar med vedtatt 
Samarbeidsavtale.  
 
For Steigen kommunes del var andel sekretariat beregnet til kr 174 000 i 2022, mens det 
beregnes til kr 197 000 i 2022. 
 
Utgifter til kontrollutvalget 
Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste 
etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være 
behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører 
utvalgets arbeidsområde, og da særlig i begynnelsen av valgperioden.  For 2022 budsjetterte 
utvalget med kr 55 000 til dette formålet. Dette foreslås videreført. Ny valgperiode starter i 
oktober 2023. I samsvar med tidligere praksis legges det opp til folkevalgtopplæring for 
kontrollutvalg på slutten av valgåret. 
 
 



Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. 
Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende: 
 

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 662 000  
Sekretærbistand Kr 197 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 55 000 
Sum Kr 914 000  

 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 
foreslås budsjettert til kr 914 000. 
  

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 662 000  
Sekretærbistand Kr 197 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 55 000 
Sum Kr 914 000  

 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes 
formannskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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SAK 32/22 

 
Revisors vurdering av egen uavhengighet 
 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
• Salten kommunerevisjon IKS, 20 juni 2022: Egenvurdering av uavhengighet 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven stiller i § 24-4 krav om at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19 stiller nærmere krav til revisors 
uavhengighet, bl.a: 
 
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis 
det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 
objektivitet. § 16 
 
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis 
revisoren eller revisorens nærstående har en slik tilknytning til den reviderte eller 
kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. § 17 
 
Revisor kan ikke 
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller 

er eier av  
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører 



revisjon og er organisert som et interkommunalt selskap, samvirkeforetak eller 
aksjeselskap 

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens 
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen, eller 
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren 

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver 

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218. 

 
I henhold til forskriften skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vedlagt følger slik egenvurdering datert 20. juni 2022 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
Rune Borøy og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst. Vurderingen er 
utarbeidet i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds mal for egenvurdering av 
uavhengighet.  
  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 20. 
juni 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre 
vurderingen av uavhengighet. 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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Kontrollutvalget i Steigen kommune

Deres ref : v ar ret.: 73LO / A2/bvgl rb Daro: 20. juni 2022

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

lnnledning

lf@lge kommuneloven S 24-4 skal revisor vere uavhengig og ha god vandel. Nermere krav til revisors
uavhengighet og vandel f@lger av forskrift om kontrollutval! og revisjon 5S 16-19.

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utforer revisjon for kommunen, herunder
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter bade oppdragsansvarlig
revisor, medarbeidere pe oppdraget og eventuelt andre som er engasjert pa oppdraget.
Salten kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem isamsvar med internasjonal standard for
kvalitetskontroll (lsQM). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gieldende lovgivning og annen regurLring. Som en
del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for e f6lge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig
uavhengighet.

lf@lge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften 5 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert Ar, og ellers ved
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til konirollutvalget. Denne egenvurderingen
f@lger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (5 16)

undertegnede bekrefter at det ikke foreti@
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.

Tilknytning til den
reviderte virksomheten
(5 lz1

Undertegnede har ikke selv eller nersteende som har en slik tilknytning til den
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virkomhetens ansatte eller
tillitsmenn at den er egnet til 5 svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Stillinger i kommunen
(5 ra a1

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(s 18 b)

Undertegnende har ikke andre stillinger ien virksomhet som kommunen deltar ieller
er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utforer revisjon og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Salteo kommunerevisjon IKS wwwsalten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske
Posladresse postboks l4O, S2Ol Fauske
Besoksadresse: Torggala 10. 2 etgTelefon: 75 6t 03 OO

Org. nr.: 986 655 271 MVA

Avdeling Bodo
Postadtesse:
Eesoksadresse:
Ielefon

E-post: post@salten-revisjon. no

Postboks 429. 8001 Bod6
Posthusgarden. Havnegata 9
75 61 03 80



SAI/TEN
KOMMUNEREVISJON

Salten kommunerevisjon IKS

_)

t,. -
Rune Boroy
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

bp*V,.t &*A
Bjorn Vegard Gamst
oppd ragsansvarlig forvaltningsrevisor

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Medlem av styrende
organer (g 18 c)

undertegnede er ikke medrem av styrende orgffi
deltar i eller er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utfOrer revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (5 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som k€n
medfore at revisors interesser kommer ikonflikt med interessene til kommunen,
eller p5 annen mete er egnet til a svekke tilliten til revisor.

Radgivning eller andre
tjenester (S 18 e)

I 
For slike tjenester gjor undertegneAe 

"n 
,rrderinga, ,adgi*ingeni etle r tlenestens

I 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen

I 
konkluderer med at utoverse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs-
og revisjonsforskriften S 18 e, utfprer vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle serskilt.

Revisor besvarer l@pende sporsmil/henvendelser som er e betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst pi at ogsi slik veiledning ma
skje med varsomhet og pi en mite som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet ridgivnings- eller andre tjenester overfor Steigen
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppgaver
(5 ra4

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Steigen kommunEiom horer inrr.,nder
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(5 rs 91

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Steigen kommune.

2
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SAK 33/22 

 
Orienteringer fra revisjon og sekretariat 
 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 

Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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SAK 34/22 

 
Eventuelt 
 
 
 
Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 12.09.2022 
  
 
 
 

Vedlegg:  
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
Røkland, 05.sep 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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