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Forord
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommunehar KomRev NORD gjennomført
forvaltningsrevisjonav offentlige anskaffelseri kommunen. Kontrollutvalgetsplikt til å påseat
forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av l ov om kommuner og f ylkeskommuner
(kommuneloven)§ 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommunermv.
(revisjonsforskriften) § 7 innebærerforvaltningsrevisjonå gjennomføresystematiskevurderinger
av økonomi,produktivitet, måloppnåelseog virkninger ut fra kommunestyretseller fylkestingets
vedtakog forutsetninger.
Før igangsettingav forvaltningsrevisjonsprosjektethar revisjonen vurdert egen uavhengighet
overfor Bø kommune,jf. kommunelove
n § 79 og revisjonsforskriftenkapittel 6. Vi kjennerikke til
forhold som er egnettil å svekketilliten til vår uavhengighetog objektivitet.
KomRev NORD takker de involverte for samarbeideti forbindelse med gjennomføring av
prosjektet.

Tromsø, 14.2.2017

Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarligforvaltningsrevisor

Margrete Mjølhus Kleiven
Ansvarligfor kvalitetssikring,
forvaltningsrevisor

Carina Fyhn Hansen
Prosjektleder,forvaltningsrevisor

Ørjan Martnes
Prosjektmedarbeider,
regnskapsrevisor
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Sammendrag
KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune gjennomført
forvaltningsrevisjonav offentlige anskaffelser.Forvaltningsrevisjonen
tar utgangspunkti følgende
spørsmål:
Etterlever Bø kommune sentrale bestemmelseri anskaffelsesregelverke
t med hensyn til
konkurranseog etterprøvbarhetnår det gjelder anskaffelserfra 2014 og 2015?
Som offentlig oppdragsgiverer Bø kommune forpliktet til å følge regler i lov og forskrift om
offentlige anskaffelsernår kommunen kjøper varer og tjenester. Regleneskal bidra til at det
offentlige velgersineleverandørerpå en måtesom sikrer mestmulig effektiv ressursbruk,samtidig
som leverandørenelikebehandles.Enhver anskaffelseskal så langt det er mulig være basertpå
konkurranse,og oppdragsgivermå informereleverandørerog avholdekonkurranseom de varerog
tjenestersom skal kjøpesetterbestemmelser
som er nedfelt i forskrift om offentlige anskaffelser
.
Påbakgrunnav kontrollutvalgetsbestilling retterundersøkelsene
i denneforvaltningsrevisjonenseg
mot anskaffelserav entreprenørtjenesterinnen teknisk etat, kjøp av konsulenttjenester,IKTanskaffelserog anskaffelserinnenhelse- og sosialfeltet. Vi har undersøkttil sammenti anskaffelser,
hvorav seks er gjennomført av teknisk etat. Vi identifiserte aktuelle anskaffelsergjennom
kommunens regnskapfor årene2014og 2015. Enkelteav anskaffelsene
går imidlertid lengretilbake
i tid i denforstandat selveanskaffelsenble foretattfør 2014,mensutbetalingene somvi identifiserte
i regnskape
t fortsatt pågikk i 2014 og/eller 2015. Kommunenhaddeblant annetinngått fireårige
rammeavtalerfor flere tjenesterinnen teknisketat medvarighetfrem til 2016.

Revisors samledekonklusjon er at Bø kommune i 2014 og 2015 i flertallet av de undersøkte
anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser om konkurranse og etterprøvbarhet i
regelverket om offentlige anskaffelser.
Konklusjonenbyggerpå følgendeoppsummertefunn og vurderinger:
For flertallet av deundersøkteanskaffelsene
har kommunenkunngjorteller påannenmåteinformert
leverandørerom den planlagteanskaffelsen.Revisor oppfatterat kommuneni hovedsakhar gjort
forsøkpå å leggetil rettefor en form for konkurranse.
Innenforteknisk etat er samtligeav de undersøkteanskaffelsenekunngjort.En av anskaffelse
ne er
imidlertid kun kunngjort nasjonalt,mensregelverketogsåstiller krav om kunngjøringi hele EØSområdet. Vi finner videre at kunngjøringenefor samtligeav anskaffelsenefra teknisk etat er gjort
med henvisning til feil del av regelverket og/eller har motstridende opplysninger i
konkurransedokumentene
om hvilken del av regelverketog/ellerhvilken anskaffelsesprosedyre
som
legges til grunn. For samtlige av de undersøkteanskaffelsenefra teknisk etat er kommunens
opplysningerom tildelingskriterierikke entydigei konkurransedokumentene.
Detteinnebærerat det
ikke er mulig for leverandørerå vite hvilke kriterier som leggestil grunn for valg av leverandør.
Oppdragsgiversopplysninger om hvilke konkurransevilkår som gjelder har betydning for
leverandørers
vurderingav hvorvidt det er mulig (eller ønskelig)for demå væremedog konkurrere
om oppdraget.Uklare vilkår, herundertildelingskriterier, vil ogsågjøredet vanskeligfor kommunen
å vurdereog evaluereleverandørenes
tilbud.

Innenforhelsesektoren
er det foretattdirektekjøp av medisinskforbruksmateriellfra én leverandør
for beløp på nær 900 000 kroner både i 2014 og 2015. Dette må anses som brudd på
anskaffelsesregelverkets
grunnleggendekrav om konkurranse.For den andreutvalgteanskaffelsen
innenfor helse- og sosial;arbeidsom ble utført på heisen på Bøheimen, la kommunentil rette for
konkurranseved å kontakteflere leverandører.
Når det gjelder kommunenskjøp av konsulenttjenesterhar det vært konkurranseom noen av
anskaffelsenevi undersøkte,mensdet er gjort direkte anskaffelseruten noenform for konkurranse
av andrekonsulenttjenester
.
For de undersøkteIKT -anskaffelsenefinner vi at kjøp av nytt forsystem ble gjennomført av
Samordnainnkjøp i Salten (SIIS) på vegne av kommunen. Vi har dermed ikke undersøkt
anskaffelsennærmere,utover å konstatereat det er samsvarmellom anslått verdi og den del av
regelverketsom er lagt til grunn, samtat den har vært kunngjort bådei Doffin og Ted-databasen.
Ved kjøp av programvaretil eiendomsskatteprosjektet
la kommuneni noen grad til rette for
konkurranseved å henvendesegtil to leverandøreri markedet.
Flertallet av de undersøkteanskaffelseneoppfyller ikke fullt ut kravenetil etterprøvbarhetsom
regelverket stiller opp. Det er ikke ført anskaffelsesprotokollfor alle anskaffelsene,og de
protokoller som er fremlagt inneholderi all hovedsakkun opplysningerom åpning av innsendte
tilbud (navn på leverandørerog tilb udt pris). Ifølge regelverketskal en anskaffelsesprotokoll
beskrivealle vesentligeforhold og viktige beslutningergjennomheleanskaffelsesprosessen.
Det bemerkesogsåat Bø kommunesvedtatteinnkjøpsreglement
etterrevisorsvurderinghar enkelte
bestemmelsersom ståri motstridtil lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Avslutningsvisnevnesat nytt regelverkfor offentlige anskaffelsertrådtei kraft 1.1.2017.I det nye
regelverkethevesnasjonalterskelverdifra kr 500 000 til kr 1,1 mill. , det gjøresogsåendringerpå
flere punkteri regelverket.Det nye regelverketfår ikke betydningfor vurderingenesom er gjort i
denneforvaltningsrevisjonen.
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INNLEDNING

Bakgrunn
Kontrollutvalgeti Bø kommunevedtoki møte01.03.2016(sak4/16) å bestilleforvaltningsrevisjon
av offentlige anskaffelser.Kontrollutvalgetsformål medforvaltningsrevisjonsprosjektet
er å
-

sikre at Bø kommunehar rutiner og prosedyrersom er egnettil å sikre at kommunenfølger
gjeldenderegelverk om offentlige anskaffelserog foretar økonomiskfordelaktigeinnkjøp
bidra med kunnskapom offentlige anskaffelseri kommunensegenorganisasjon
bidra til at kommunenblir bevisstgjortbetydningaav å ha godeprosesser,rutiner og
regelverk for gjennomføringav offentlige anskaffelser

Kontrollutvalget ba om at undersøkelsenskulle rettes inn mot anskaffelserav entreprenørertil
teknisk etat, konsulenttjenester,IKT-anskaffelserog anskaffelserinnen helse- og sosialfeltet.
Innenforrammenav dettevar det videreønskeligat undersøkelsen
ble rettetmot anskaffelserfra de
mestbenyttedeleverandører.
Innkjøpi Bø kommune
1
Det fremgårav Bø kommunesinnkjøpsreglement
, samtøvrig informasjonkommunenharformidlet
til revisor, at ansvar for innkjøp er delegert til etatsnivå. I innkjøpsreglementetspunkt 2.1
Ansvarsforhold/organiseringheter det at «Bø kommunehar en desentralisertorganisasjonsform
for innkjøp. Rådmannendelegererbudsjett og innkjøpsansvar,slik at den enkelteetatslederer
ansvarligfor demidler enhetenhar til rådighetog foretainnkjøpinnenfordegitte budsjettrammer
.»
Videre fremgår det at det er mulig å overføre etatsledersinnkjøpskompetansevidere ned i
organisasjonen,
mendet må daopprettesenskriftlig innkjøpsfullmakttil ennavngittperson(dersom
beløpeter lavere enn kr 20 000 trenger en ikke slik fullmakt). Det slås fast at «Etatsleder er
ansvarlig for at gjeldendelover og regler om innkjøp i kommunenfølgesog plikter å sørgefor at
inngåtterammeavtalerbenyttes».

1

Innkjøpsreglementfor Bø kommune, saksnummer12/211,29.02.2012
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PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

2.1
Problemstilling
Etterlever Bø kommune sentrale bestemmelseri anskaffelsesregelverketmed hensyn til
konkurranseog etterprøvbarhetnår det gjelder anskaffelserfra 2014 og 2015?
Med anskaffelsesregelverketforstår vi lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Anskaffelsesregelverketstiller krav til hvordan statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheterog offentligrettslige organerskal foreta anskaffelser.Grunnleggendekrav er blant
annet at det skal være konkurranse om anskaffelser,og at anskaffelsesprosesser
skal være
etterprøvbare
. I henhold til problemstillingen skal vi undersøke etterlevelsen av sentrale
bestemmelsersom skal sørge for ivaretakelse av konkurranse
- og etterprøvbarhetskravet.
Anskaffelsesregelverk
kan også innbefattekommunenseget skriftlige reglementfor innkjøp. Bø
kommunevedtok i 2012 et innkjøpsreglement.Dette inneholderbåde «generellebestemmelser»,
«organiseringav innkjøp», «prosedyrerfor offentlige anskaffelser»med mer. Enkelte deler av
innkjøpsreglementet
er, slik revisorvurdererdet, ikke i samsvarmedlov og forskrift om offentlige
anskaffelser,og har dessutenbestemmelsersom står i motstrid til hverandre
. For å besvare
problemstillingenom etterlevelseav anskaffelsesregelverket
utledervi revisjonskriterierkun fra lov
og forskrift om offentlige anskaffelser.

2.2
Revisjonskriterier
Revisjonskriterierer krav, normer og/eller standardersom kommunenspraksis på det reviderte
områdetskal vurderesi forhold til.
Lov om offentlige anskaffelser2 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser3 (FOA) gjelderved
tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenestereller utførelse av bygge- og
anleggsarbeider.
Nevnteregelverker en kombinasjonav EU/EØS-rett og nasjonalrett. Flertalletav
bestemmelsene
er begrunneti våre forpliktelseretter EØS- avtalen,men Norge har i til legg innført
nasjonaleregler som går lengre enn det EU/EØS- retten krever. Lov om offentlige anskaffelser
inneholdergrunnleggendekrav for alle offentlige anskaffelser.Øvrig reguleringskjer i forskrift om
offentlige anskaffelser,og det er derfor primært forskriftenbrukerneav regelverketmå forholdeseg
til.
Forskriftener delt inn i ulike deler,og anskaffelsensart og verdi avgjør hvilken del av forskriften
somkommertil anvendelse.Oppdragsgivermå forholdesegtil ulike terskelverdier:

2
3

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
Forskrift 7. april nr. 402 om offentlige anskaffelser
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Tabell 1: Regelverksom kommer til anvendelsefor vare- og tjenestekjøp (bygg- og anleggskontrakteri parentes)
gjennomførtav kommuner/fylkeskommuner.Gjeldendeterskelverdierper desember2016. Andre terskelverdiergjelder
for statligemyndigheter.

Anskaffelsens(samlede)verdi eks. mva.

Regelverk som kommer til anvendelse

Kr 100 000 – kr 500 000

Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser del I

NASJONAL TERSKELVERDI: KR 500 000 eks.mva.
Lov om offentlige anskaffelser
Kr 500 000 - kr 1,75 mill.
Forskrift om offentlige anskaffelser del I og
(for bygg- og anleggskontrakter:
del II
kr 500 000 - kr 44 mill.)
K rav om utlysningi Doffin 4
EØS-TERSKELVERDI: KR 1,75 MILL. (BYGG- OG ANLEGG: KR 44 MILL.) eks.mva.
Lov om offentlige anskaffelser
Høyere enn kr 1,75 mill.
Forskrift om offentlige anskaffelserdel I og
(for bygg- og anleggskontrakter:høyereenn del III
kr 44 mill.)
Krav om utlysningi Doffin og TED 5
Oppdragsgiverskal ikke dele opp en planlagt anskaffelsei den hensikt å unngå at forskriften
6
kommertil anvendelse
.
Anskaffelsermed verdi under kr 100 000 ble 1. juli 2015 unntatt forskriften, men oppdragsgiver
måtte likevel ivareta anskaffelsesregelverkets
prinsipper om god forretningsskikk, konkurranse
,
gjennomsiktighetmv.7. For anskaffelsermed anslått verdi på mellom kr 100 000 og nasjonal
terskelverdigjelder loven og del I av forskrift om offentlige anskaffelser.For anskaffelsermed
anslått verdi mellom den nasjonale terskelverdien og EØS-terskelverdi gjelder loven samt
forskriftens del I og del II. For anskaffelserover EØS-terskelverdigjelderl oven og forskriftens del
I og del III. Mensdennasjonaleterskelverdienvar densammefra 2005til og med2016(kr 500 000),
har EØS-terskelverdienblitt justert med jevne mellomrom. I februar2016 ble EØS-terskelverdien
sist justert, da til kr 1,75 mill. f or vare- og tjenestekjøp.For bygg- og anleggskontrakterfastsettes
en egenEØS-terskelverdi,denneligger betydelighøyereenn for vare- og tjenestekjøp,jf. tabell 1
over. Tabellen viser terskelverdienesom var gjeldende da denne forv altningsrevisjonenble
gjennomført, og som i all hovedsakvar gjeldendefor de konkreteanskaffelsenevi har undersøkti
Bø kommune.
Nytt regelverk for offentlige anskaffelsertrådte i kraft 1. januar 2017. I den nye forskriften angis
nye terskelverdier,nasjonal terskelverdier økt fra kr 500 000 til kr 1,1 mill . eks.mva., mensEØSterskelverdi fortsatt er på kr 1,75 mill. eks. mva. for vare- og tjenestekjøp gjennomført av
kommuner/fylkeskommuner.
For bygg- og anleggskontrakterer EØS-terskelverdifortsatt kr 44
mill. eks. mva. I tillegg til endredeterskelverdiergjøres det også endringer på flere punkter i
regelverket.Det nye regelverket får ikke anvendelsenepå anskaffelsenesom inngår i dette

4

Doffin er den norskedatabasen/kunngjøringstjenesten
for offentlig innkjøpsinformasjon
TED (TendersElectronicDaily) er EUs offisielle kunngjøringstjeneste
for offentlige anskaffelseri heleEØSområdet
6
Jf. FOA § 3-1 (3)
7
I henholdtil nytt regelverksom trådtei kraft 1.januar2017er anskaffelserunderkr 100 000 nå helt unntatt
regelverket(bådelov og forskrift)
5
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forvaltningsrevisjonsprosjektet, og vi redegjør derfor ikke nærmere for endringene som
gjelder fra og med 1.1.2017.
Nedenforredegjørvi for konkretekrav og bestemmelser
i lov og forskri ft om offentlige anskaffelser
som skal sikre oppfyllelseav grunnleggendekrav om konkurranse
- og etterprøvbarhet
, og som er
8
relevantefor denne forvaltningsrevisjonen
.
Konkurranse
Det er et grunnleggendekrav i lov og forskrift om offentlige anskaffelserat enhveranskaffelseså
langt det er mulig skal være basert på konkurranseuansetthvilken anskaffelsesprosedyre
som
benyttes.
Anskaffelsesprosedyrer
Regelverketangir ulike anskaffelsesprosedyrer
som kan eller skal benyttes,avhengigav hvilken
type anskaffelsesom gjøresog hvilken verdi den har.
Ved anskaffelserundernasjonal terskelverdipå kr 500 000 er det i stor grad opp til oppdragsgiver
å avgjøre hvordan konkurransenom anskaffelsenskal gjennomføres.Det avgjørendeer at
oppdragsgiverleggertil rette for konkurranse.
For anskaffelsersom i tillegg skal gjøresetter reglenei forskriften del II, skal anskaffelsenforetas
9
ved åpeneller begrensetanbudskonkurranse
eller ved konkurransemed forhandling10.
Anskaffelser etter forskriften del III skal foretas ved åpen eller begrensetanbudskonkurranse.
Dersomnærmerebestemtevilkår er oppfylt, har oppdragsgivermulighet til å benytteprosedyrene
konkurransepreget
dialog eller konkurransemedforhandlingfor anskaffelseretterdel III.
Uavhengigav anskaffelsensart og verdi, er oppdragsgiversom har informert om, annonserteller
kunngjorten valgt konkurranseform,bundetav sitt valg av konkurranseform.Det innebærerat man
må følge reglenefor denvalgte anskaffelsesprosedyre
gjennomhele konkurransen.
11
Informasjontil leverandørerom anskaffelsen
For at det skal bli faktisk konkurranse om en anskaffelse,er det avgjørendeat leverandørerblir
informert om at en bestemtoppdragsgiverskal foretaen anskaffelse.

For anskaffelser under kr 500 000 er det ikke krav om at konkurransenmå kunngjøres.
Oppdragsgiverkan for disseanskaffelsenevelge å annonserekonkurranseni aviser, på internett
eller foretaenfrivillig kunngjøringi Doffin. Oppdragsgiverkan ogsåinvitere leverandørertil å delta
i konkurransen.Antall leverandørersom inviteres bør være tilstrekkelig ti l å sikre en reell
konkurranse.En «tommelfingerregel»er at oppdragsgiverhenvenderseg/sendertilbudsforespørsel
til tre leverandører.

8

Detteinnebærerat vi i det videre viser til nasjonalterskelverdipå kr 500 000 fordi dennevar gjeldendepå det
tidspunktanskaffelsenevi undersøkerble gjennomført.
9
Ved åpenanbudskonkurranse
kan alle interesserteleverandørergi tilbud, ved begrensetanbudskonkurranse
er det
barede leverandørersometteren innledendeprekvalifisering er invitert av oppdragsgiversom kan gi tilbud.
10
I visseunntakstilfellerhar oppdragsgiveradgangtil å gjøreanskaffelsenetter forskriften del I, selv om den i
utgangspunktet
omfattesav del II, jf. FOA § 2-1 annetledd bokstava til g og tredjeledd.
11
Regleneom kunngjøringfremgårav FOA §§ 9-1 og 18-1
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Anskaffelsermed verdi over kr 500 000 må gjøreskjent gjennomen kunngjøringi Doffin (den
norskedatabasen/kunngjøringstjenesten
for offentlig innkjøpsinformasjon).
For anskaffelserover EØS-terskelverdier det i tillegg krav om publiseringi TED-databasen(EUs
offisielle kunngjøringstjeneste
for offentlige anskaffelseri hele EØS-området).
Beskrivelseav konkurransenog kontrakten12
Oppdragsgivermå beskrivefor leverandørene
hvilke krav og kriterier somgjelderfor konkurransen
og for kontrakten.
For anskaffelserunder kr 500 000 er det ikke stilt opp krav til hvordanoppdragsgiverbeskriver
konkurranseneller kontrakten.
For anskaffelserover kr 500 000 angir forskriften § 8-1 (1) og § 17-1 at dersomvilkårene for
konkurransenikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen,skal oppdragsgiver
utarbeideet konkurransegrunnlag
. Dette skal opplyse om hva som skal anskaffesog hvordan
konkurransenskal gjennomføres.Konkurranseg
runnlaget skal minst opplyse blant annet om
anskaffelsespros
edyre, frister og tildelingskriterier. Sammen med kunngjøringen skal
konkurransegrunnlaget
gi leverandørenede opplysningersom er nødvendigefor at de skal kunne
utarbeideet fullstendigog fullverdig tilbud som har reell mulighettil å nå opp i konkurransen.
13
Krav til leverandøren
Kvalifikasjonskraver minimumskravsom knytter seg til leverandørensegnethettil å levere den
aktuelleanskaffelsen.Noenkrav er oppdragsgiverpålagtå stille til leverandørene
, mensandrekrav
er valgfrie. Oppdragsgiverkan stille krav til leverandørenestekniske kvalifikasjoner, og til
leverandørenes
finansielle og økonomiskestilling. Krav til leverandørenes
kvalifikasjoner skal i
hovedtrekkangisi kunngjøringenog kan utdypesi egetkvalifikasjonsgrunnla
g. Oppdragsgivermå
ved evalueringenav leverandørene
benyttesegav lovlige, og for leverandørene,
på forhåndkjente
kvalifikasjonskrav.

Kriterier for valg av tilbud14
Tildelingskriterierer de kriterier leverandørenes
tilbud vurderesetter.Tildeling skal skje entenpå
basisav hvilket tilbud som er det økonomiskmest fordelaktige,eller utelukkendeut fra hvilket
tilbud som har den lavesteprisen.Dersomtildeling skjer etter andrekriterier enn lavestepris, skal
disseoppgisi kunngjøringeneller i konkurransegrunnlaget,
om mulig i prioritert rekkefølge.Ved
evalueringav tilbud har oppdragsgiverikke lov til å vektleggeandrekriterier ennde somer oppgitt.
Når kontrakt skal tildeles det økonomiskmest fordelaktige tilbudet, skal tildelingskriterieneha
tilknytning til kontraktensgjenstandog væreegnettil å identifiseredet økonomiskmestfordelaktige
tilbudet.
Etterprøvbarhet
Oppdragsgiverskal fortløpendesikre at de vurderingerog dokumentasjonsom har betydningfor
gjennomføringenav konkurransen, er skriftlig e, slik at en tredjepersoneller et klageorgani ettertid
kan få en god forståelseav oppdragsgiversvurderingerog upartiskhet15.

12

Reglenefor konkurransegrunnlag
følger av FOA §§ 8-1 og 17-1
FOA §§ 3-3, 3-4, 8-4, 8-5, 11-10, 17-4, 17-5 og 20-12
14
FOA § 13-2 og § 22-2
15
FOA § 3-1 (7)
13
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Oppdragsgiverplikter å føre protokoll for anskaffelsersom overstiger kr 100 000 eks. mva.16.
Protokollenskal beskrivealle vesentligeforhold og viktige beslutningergjennomheleanskaffelses
prosessen.Protokollenskal minst omfatte opplysningenesom fremgår av forskriftens vedlegg3
(gjelderanskaffelsermellom 100 000 og 500 000 kronereks.mva.) eller 4 (gjelderanskaffelsersom
overstiger500 000 kronereks.mva.). Protokollenskal blant annetopplyseom virksomhetensnavn,
hva somskal anskaffes,anslåttverdi på kontrakten,hvilke tiltak som gjennomføresfor å sikre reell
konkurranse
, navnpå leverandører somhar levert tilbud og kort begrunnelsefor valg av leverandør
og kontraktsverdi.Protokollenskal ogsåpåføresdato og protokollførerssignatur.
Pågrunnlagav foranståendeutledervi som revisjonskriterierfor undersøkelsen
at:

Bø kommune skal - så langt det er mulig og i henhold til anskaffelsensverdi - gjennomføre
konkurranse ved å:
Benyttetillatt anskaffelsesprosedyre
og gjennomførekonkurransei henholdtil denne
Informereleverandørerom anskaffelsen
- ved annonseeller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandørerfor
anskaffelserunderkr 500 000
- ved kunngjøringi Doffin for anskaffelserover kr 500 000
- ved kunngjøringi Doffin og i TED for anskaffelsermedanslåttverdi over gjeldende
EØS-terskelverdi17
Beskrivekonkurransenog kontraktsvilkårene
- ved bruk av konkurransegrunnlag
for anskaffelserover kr 500 000
Evaluereleverandørene
- på bakgrunnav lovlige, og for leverandørenekjente kvalifikasjonskrav
Tildele kontrakt
- på bakgrunn av lovlige, og for leverandørenekjente tildelingskriterier
Videre skal Bø kommunes anskaffelser være etterprøvbare ved at kommunen:
Fortløpendesikrer at de vurderinger og den dokumentasjonsom har betydning for
gjennomføringenav konkurransener skriftlig
Føreranskaffelsesprotokollfor anskaffelserover kr 100 000
I protokollen beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutningergjennom hele
anskaffelsesprosessen
Revisjonskriterienevi har utledet,oppgisi tekstboksinnledningsvisi kapitlet de brukesi.

16

FOA § 3-2
EØS-terskelverdienblir justert medjevne mellomrom. Fra 1.7.2012var gjeldendeEØS-terskelverdikr 1,6 mill. for
vare- og tjenestekjøpog kr 40 mill. for bygg- og anlegg,denneble 15.6.2014justerttil kr 1,55 mill. for vare- og
tjenestekjøpog kr 39 mill. for bygg – og anlegg.Fra 9.2.2016ble EØS-terskelverdienjustert opp til kr 1,75 mill. for
vare- og tjenestekjøpog kr 44 mill. for bygg- og anleggI undersøkelsene
våreleggervi til grunnde terskelverdiene
somvar gjeldendepå det tidspunktdenenkelteanskaffelsebl e gjort.
17
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3

METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING

Forvaltningsrevisjonsprosjektet
er gjennomførti henhold til gjeldendestandardfor forvaltningsrevisjon18.
Forvaltningsrevisjonen
gjelder,i tråd med kontrollutvalgetsbestilling, anskaffelser gjort i 2014 og
2015. Spørsmåletom hvorvidt kommunen har etterlevd regelverket besvarer vi gjennom å
undersøkeet utvalg av anskaffelserforetattav Bø kommune,der vi har brukt kommunensdrifts- og
investeringsregnskap
for 2014 og 2015 som grunnlag for å identifisereaktuelle anskaffelser.Ved
utvelgelsenav anskaffelserfor nærmereundersøkelse
la vi til grunnkontrollutvalgetsbestilling der
det ble angitt hvilke områder vi skulle undersøke(teknisk etat, IKT, helse- og sosialfeltet,
konsulenttje
nester) samtat undersøkelsene
skull e rettesegmot de mestbenyttedeleverandører.
Tekniskog helse- og omsorger egneetater,og vi har identifisertkjøp som er belastetdisseetatene.
IKT -avdelinga er en del av stabsfunksjonenei kommunen. For IKT-anskaffelser og
konsulenttjenesterhar vi valgt utbetalingersom er identifiserbaregjennom kommunensbruk av
tekst og/eller art i regnskapet,uavhengigav hvilken etat som har gjort innkjøpene.Hyppighet og
størrelsepå utbetalinger fra kommunen til enkeltleverandørerhar vært avgjørendefor hvilke
anskaffelservi har tatt medi utvalget,jf. kontrollutvalgetsføring om at undersøkelsen
skal retteseg
mot «demestbenyttedeleverandører».
19
Følgendeti anskaffelser/prosjekter/
utbetalingerinngåri utvalgetvi har undersøkt
:

Tabell 2: Utvalg

Anskaffelse/ prosjekt /
utbetaling
20
Rammeavtale
brøyting

Rammeavtaletekniske
tjenester21
Rehabiliteringfasadeog tak
Straumeskole
Liggekai Straumsjøen
VannledningHaugsnes
Gang- og sykkelveiEidet

Leverandør

Utbetalt 2014
(eks. mva.)
Teknisk etat
Ottar Bergersen&
2 593 673,60
SønnerAS
Ottar Bergersen&
Ikke mulig for
SønnerAS
revisor å
identifisere
StraumbyggAS
1 149 573,30

Utbetalt 2015
(eks. mva.)

Vestlandsbryggen
AS
Ottar Bergersen&
SønnerAS
Ottar Bergersen&
SønnerAS

866 000
784 270,60

3 116 490,40
Ikke mulig for revisor å
identifisere

1 210 080,40
2016:
4 230 773,2022

18

RSK001 Standardfor forvaltningsrevisjonfastsattav NorgesKommunerevisorforbunds
styre1. februar2011
Enkelteav utbetalingenei 2014 og 2015 knytter segtil anskaffelsereller prosjektersom ble igangsattfør 2014
20
En rammeavtaleer en avtalemellom en eller flere oppdragsgivere
og en eller flere leverandørersomhar til formål å
fastsettekontraktsvilkårenefor de kontraktersom skal inngåsi løpet av denperiodenrammeavtalen
varer.Kontraktsvilkårenevil typisk væreom hva som skal l everes,priser,leveringsbetingelser
og annetsomer
relevantfor den ytelsenrammeavtalenomfatter.
21
Det er ikke mulig for revisorå identifiserehvilke utbetalingersomer gjort innenforrammenav denneavtalen,jf.
kap.4.1.2
22
Prosjektetble forsinketog utbetalingeneble derfor i det alt vesentligegjort først i 2016,jf. kap. 4.1.6.Beløpeti
tabellenviser utbetalingerpr. mediodesember2016.
19
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Helse- og omsorg
Heis Bøheimen

OTIS AS

Medisinskforbruksmateriell HelseserviceEngros 873 905,95
AS
IKT og konsulenttjenester
Nytt lønnssystem
Evry AS
766 787

Eiendomsskatteprosjektet

266 183
888 237,69

243 629

Konsulenttjenester
ToneKristensen
HelgeHøve

187 380

EskanAS

135 000

NorconsultInfosyst.
AS

145 917

165 096

Flertallet av de utvalgteanskaffelserer fra teknisk etat, da det er her det er gjort flest anskaffelser
med høy verdi i årene2014 og 2015. Ifølge kommunensregnskapble det gjort få kjøp knyttet til
IKT og konsulenttjenester
disseårene,og vi har valgt ut de anskaffelsenevi identifisertepå disse
områdenesom var av noe høyere verdi. På helse- og sosialområdetvalgte vi ut medisinsk
forbruksmateriell fordi dette var kjøp som gjentok seg, som svært ofte ble gjort hos samme
leverandør,og som beløp seg til størresummertotalt sett. For å supplere utvalget på helse- og
sosialområdetla vi til heisBøheimen
, der det ble kjøpt tjenesterfra en bestemtleverandørfor arbeid
og utskifting av elektronikkpå heisen.
En anskaffelsesprosess
startermeden behovsvurderingog avsluttesmedsigneringav kontraktmed
valgteleverandør.Anskaffelsesprosesser
skal,somvi redegjordefor i kapittel 2, væredokumenterte
og etterprøvbare.Det innebærerat for alle faseri anskaffelsesprosessen
skal oppdragsgiverkunne
leggefram dokumentasjonsom gir en tredjeperson(her: revisor) en forståelseav prosessen.Det er
derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon Bø kommune har utarbeidet gjennom
anskaffelsesprosessen,
som er relevante data for revisjonens undersøkelse. Likeså er
dokumentasjonsom kommunenhar mottatt fra leverandørerog tilbydere relevantedata. For alle
anskaffelsene(kjøp fra leverandørene)
nevnt i tabellenovenfor ba vi Bø kommuneom å sendeoss
dokumentasjonsom belyser hele anskaffelsesprosessen;
fra kunngjøring av konkurranse til
kontraktsinngåelse.
Bø kommunehar oversendten del dokumentasjonper e-post.Revisorhar også
innhentet informasjon om noen av anskaffelsene på Doffin.no som er den norske
databasen/kunng
jøringstjenestenfor offentlig innkjøpsinformasjon.Den 17.11.2016avholdt vi et
møte med administrasjoneni kommunen hvor oversendtdokumentasjonble gjennomgåttog
supplert.
Med gyldige data menesat dataenesom samlesinn i undersøkelsen,
skal utgjøre et relevantog
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomhetenopp imot revisjonskriterieneog
problemstillingen. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.
Anskaffelsensverdi har betydningfor hvilke bestemmelse
r i anskaffelsesregelverket
kommunens
kjøp skal vurderesopp mot. For å belyse anskaffelsensverdi har blant annet informasjon om
utbetalingerfra kommunentil leverandørenrelevans.Vi har innhentetslike opplysningerdirektefra
kommunensregnskap,og dissedataenemå ansessomnøyaktigeog pålitelige23. Etter vår vurdering
har vi med utvalget av anskaffelseret grunnlag for å identifisere nokså sterke indikasjonerpå
23

Vi har ikke undersøktom føringenei regnskapeter korrekte,altsåom utbetalinger er ført på riktig art og ansvar.
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hvorvidt kommunenhar etterlevd regelverketfor offentlige anskaffelseri 2014 og 2015 på de
områdenekontrollutvalgetønskerundersøkt.
Etter datainnsamlingahar vi fremlagt vår faktabeskrivelsefor kommunenfor verifisering, og for
eventuellkorrigering av faktafeil. På dennebakgrunnvurderer revisjonenat datamaterialetsom
presenteres
under «revisorsfunn» i kapittel 4 oppfyller krav til gyldige og pålitelige data.
Påliteligheten og gyldigheten i det presentertedatamaterialeter også søkt sikret gjennom
revisjonensinternekvalitetssystem.
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4

ETTERLEVELSE AV REGELVERK

Etterlever Bø kommune sentrale bestemmelseri anskaffelsesregelverketmed hensyn til
konkurranseog etterprøvbarhetnår det gjelder anskaffelserfra 2014 og 2015?
Bø kommune skal - så langt det er mulig og i henhold til anskaffelsensverdi - gjennomføre
konkurranse ved å:
Benyttetillatt anskaffelsesprosedyre
og gjennomførekonkurransei henholdtil denne
Informereleverandørerom anskaffelsen
- ved annonseeller direkteforespørseltil et tilstrekkelig antall leverandørerfor
anskaffelserunderkr 500 000
- ved kunngjøringi Doffin for anskaffelserover kr 500 000
- ved kunngjøringi Doffin og i TED for anskaffelsermed anslåttverdi over gjeldende
EØS-terskelverdi
Beskrivekonkurransenog kontraktsvilkårene
- ved bruk av konkurransegrunnlag
for anskaffelserover kr 500 000
Evaluereleverandørene
- på bakgrunnav lovlige, og for leverandørene
kjente kvalifikasjonskrav
Tildele kontrakt
- på bakgrunnav lovlige, og for leverandørene
kjente tildelingskriterier
Videre skal Bø k ommunesanskaffelservære etterprøvbare ved at kommunen:
Fortløpendesikrer at de vurderingerog dendokumentasjonsom har betydningfor
gjennomføringenav konkurransener skriftlig
Føreranskaffelsesprotokoll
for anskaffelserover kr 100 000
I protokollen beskriveralle vesentligeforhold og viktige beslutningergjennomhele
anskaffelsesprosessen
for anskaffelserover kr 100 000
Jf. Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentligeanskaffelserog Forskrift 7. april nr. 402 om offentligeanskaffelser

4 .1

Anskaffelser gjennomført av teknisk etat

4.1.1 Rammeavtalebrøyting
Revisorsfunn
Ifølge Bø kommunesregnskaphar firmaet Ottar Bergersen& SønnerAS fått utbetalttilsammenkr
5 710 164 eks. mva. for brøyting i løpet av 2014 og 2015.Kommunenhar opplyst at nevntefirma
har rammeavtalemed kommunenom brøytingfor perioden2012– 2016.
Bø kommune har kunngjort konkurranseom «Rammeavtalebrøyting Bø kommune»i Doffin
04.07.2012.Det fremgår av kunngjøringaat anskaffelsengjøresmed henvisningtil forskrift om
offentlige anskaffelserdel I og II , og at oppdrageter å ansesom bygge- og anleggsarbeid.Senerei
kunngjøringsteksten
beskrivesoppdragetsom «brøytingog vi ntervedlikeholdkommunaleveier».
Videre fremgår det at rammeavtalenskal ha en varighet på fire år, og skal inngås med kun én
leverandør.K onkurransengjennomføresifølge kunngjøringasom åpen anbudskonkurranse.
Den
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samledeverdien av rammeavtalener oppgitt til både kr 7 000 000 og kr 8 000 000 eks. mva.
(henholdsvisunderpkt. II.2.1 og II.1.4 i kunngjøringa).
I konkurransegrunnlaget
visesdet til at forskrift om offentlige anskaffelserdel I og III gjelder for
anskaffelsen,altså andre deler av regelverket enn det som oppgis i kunngjøringa. Som
konkurransegrunnlag
har kommunentilsynelatendebenytteten mal for konkurransegrunnlag
som
bareer utfylt på noenfå punkter.Flertallet av punkteneer ikke utfylt, og fremstårmed eksempel-/
veiledningstekste
r som malen stiller opp. Det angis noe konkret informasjon i
konkurransegrunnlaget,
herunderbenyttetanskaffelsesprosedyre,
frist for å gi tilbud og adressefor
levering av tilbud. I tilknytning til konkurransegrunnlaget
foreligger det flere andre omfattende
dokumenterder brøyteroder,arealog plasseringpå kart angis,med videre.
Det stilles opp en del kvalifikasjonskrav i kunngjøringa. Disse knytter seg til tilbyders
organisatoriskeog juridiske stilling, økonomiskog finansielle kapasitet,samt tekniske og faglige
kvalifikasjoner.Somdokumentasjonfor at tilbyder fyller kvalifikasjonskraveneskal skatteattester,
HMS-egenerklæring,og årsregnskapsendesinn sammenmed tilbudet. Det angis dessuten at
tilbyder skal dokumentereforhold knyttet til foretakets bemanning,utstyr/maskinparkog viktigste
leveranserde sisteår for å oppfylle kvalifikasjonskravene.
K unngjøringaangir videre at tildelingskriterier vil være«det økonomiskmest fordelaktigetilbud
vurdert på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget».
Konkurransegrunnlagets
opplysningerom tildelingskriterierer utformetslik at det ikke er mulig for
revisor å slå entydigfast hvilke tildelingskriterieroppdragsgiverhar lagt til grunnfor konkurransen.
I konkurransegrunnlaget,
punkt 2.2.2.5om tildelingskriterier,stilles det opp gjensidigutelukkende
alternativermed støtteteksten«stryk/ slett det alternativ som ikke passer»,der oppdragsgiverikke
har slettetnoenav alternativene
.
Revisor har fått oversendten protokoll, datert10. september2012, der det fremgårat firmaet Ottar
Bergersen& Sønner AS var eneste tilbyder i konkurransen.Protokollen i nneholder ingen
opplysningerutover navn på tilbyder og tilbudt pris. Hverkenprotokoll eller øvrig dokumentasjon
gjør det mulig for revisor å belyse hvorvidt kommunenhar vurdert om leverandørenoppfylte
kvalifikasjonskravene.Kommunenhar lagt frem leverandørenstilbud, av dette fremgår at Ottar
Bergersen& Sønner AS tilbyr en pris på kr. 2 482 980,65 eks. mva. per år. Samtidig har
leverandørenlagt ved «et forslag til alternativtoppsett» som de «ber Byggherrenom å vurdere». I
dettepresenteres
et alternativt prisoppsett/tilbudpålydendekr. 2 784 500 eks.mva. per år, altsånoe
høyre enn det som oppgis som tilbudt pris innledningsvisi til budet. Det vises deretter til at det
alternativetilbudet inkludererendel punktersomikke er inkludert i det billigste tilbudet,blant annet
«strøingav alle roderved behov»,«alt forbruk av strøsand»og «friksjonsmålingerved behov».Bø
kommunehar lagt frem for revisorinngåttkontraktfor rammeavtalebrøyting,av dennefremgårdet
at det har vært gjennomførtkontraktsforhandlingermellom kommunenog leverandøren28.9.12,
der man har kommetfrem til en pris per år på kr. 2 386 713 eks. mva., samtat det betalestillegg
/kompensasjon
for oktobermåned(for år 2012er dennepå kr 41 000 eks.mva., mensdenfor de tre
påfølgende år er på kr 164 000 eks.mva.).
Revisorsvurdering
Anskaffelsensart og verdi er bestemmende
for hvilke deler av forskrift om offentlige anskaffelser
somkommerti l anvendelsefor vurderingav kommunens anskaffelseav rammeavtaleom brøyting.
Bø kommunehaddeanslått verdien til kr 7-8 millioner, men vi fant motstrideneopplysningeri
konkurransedokumentene
om hvilke reglersom skul le gjelde for anskaffelsen.Revisoroppfatterat
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«brøytingog vintervedlikeholdav kommunaleveier»24 må forståssomen tjenestekontrakt
, ikke en
bygg- og anleggskontrakt.
For tjenestekontrakter
var gjeldendeEØS-terskelverdifra 1.7.2012kr 1,6
mill. eks.mva., og revisorleggertil grunnat anskaffelsenskalvurderesetterbestemmelser
i forskrift
om offentlige anskaffelserdel I og III .
Vår vurdering er at Bø kommune oppfyller revisjonskriteriet om å benytte tillatt
anskaffelsesprosedyre
, jf. FOA § 14-1 som angir at åpen anbudskonkurranseer tillatt for
anskaffelseretter forskriften del III .
Revisjonskriterietom at kommunenskal informereleverandørerom anskaffelsenved kunngjøring
i Doffin og Ted for anskaffelserover EØS-terskelverdivurderessom ikke oppfylt da utlysning kun
er gjort i Doffin . Ifølge forskriften § 4-1 bokstavq er en anskaffelsesom bareer kunngjorti Doffin
når det etter forskriften foreligger plikt til å kunngjøre i TED-databasenen ulovlig direkte
anskaffelse.
Det foreligger et skriftlig konkurransegrunnlag
som omfatter utførlige tekniskebeskrivelser,men
det har for øvrig uklare og/eller mangelfullebeskrivelserav konkurransenog kontraktsvilkårene.
Vår vurdering er derfor at revisjonskriterietom at kommunenskal beskrive konkurransenog
kontraktsvilkåreneved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelserover kr 500 000 er delvis
oppfylt, jf. FOA § 17-1.
Dokumentasjonensom kommunenhar fremlagt for anskaffelsengir ikke revisor grunnlag for å
vurdereom Bø kommuneevaluerteleverandøreni henholdtil de kunngjortekvalifikasjonskrav, jf.
forskrift om offentlige anskaffelser§ 20-1.
Somf ølgeav at kommunenfikk inn kun ett tilbud gjør vi ikke vurderingerav revisjonskriterietom
at Bø kommune må tildel e kontrakt på bakgrunn av lovlige, og for leverandørenekjente
tildelingskriterier.Revisor bemerkerimidlertid at det hefter uklarhetved hvilke tildelingskriterier
somgjelder for anskaffelsen.
Bø kommune har for anskaffelse av rammeavtalebrøyting lagt frem en anskaffelsesprotokoll.
Verkenprotokolleneller øvrig dokumentasjonbeskrivervesentligeforhold og viktige beslutninger
gjennomanskaffelsesprosessen.
Etter revisors vurderinghar Bø kommunederforikke oppfylt de tre
revisjonskriterieneom etterprøvbarhet,
jf. FOA §§ 3-2 og 3-1(7).
4.1.2 Rammeavtaleteknisketjenester
Revisorsfunn
Bø kommunehar opplystat det ogsåer inngåttrammeavtaleom teknisketjenestermedfirmaetOttar
Bergersen& Sønner AS for perioden2012 – 2016. Ettersomen rekke tjenesterer lagt inn i denne
rammeavtalen,jf. beskrivelsennedenfor, har det ikke vært mulig for revisor å identifisere i
kommunensregnskaphvilke utbetalingersom er gjort underdennekontrakten.
Kommunenhar lagt frem dokumentasjonpå at det ble kunngjort konkurranseom «rammeavtale
teknisketjenester»i Doffin 04.07.2012.Det fremgår av kunngjøringaat anskaffelsengjøresmed
henvisningtil forskrift om offentlige anskaffelserdel I og II , og at oppdrageter å ansesom byggeog anleggsarbeid.Senerei kunngjøringstekstenbeskrivesoppdragetsom «arbeiderinnenfor vei,
vann, avløp og bygg». I konkurransegrunnlaget,
punkt 3.1.2, omtales«anskaffelsens
formål» slik:
24

CPV-kode90620000«snøryddingog brøyting»,jf . forskriftensvedlegg5: prioriterte tjenester,kategori(16).
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«Drifte og vedlikeholdav kommunaltekniskeanleggsomsommervedlikeholdav kommunaleveger,
kommunal vann- og avløpsanlegg,kommunalebygninger/ hus, kommunal bistand bedrifter og
teknisk bistand». Konkurransegrunnl
aget oppgir en omfattendeliste over hva slags nærmere
spesifiserteytelser som inngår i rammeavtalen,som eksempelnevner vi åpne tette kommunale
kloakker,kvalitetskontrollav eksisterendeledningerog anlegg,kirkegårdsdrift,kommunalbistand
(til) private, tekniskevurderinger. Den samledeverdienav rammeavtalenanslåsi kunngjøringa til
kr 8 000 000 eks.mva. V iderefremgårdet at det skal inngåsrammeavtalemedén leverandør,og at
konkurransengjennomføressom åpen anbudskonkurranse.Kunngjøringa opplyser også om
kvalifikasjonskrav til tilbydere, disse er likelydende som de som oppstilles i utlysninga av
rammeavtalebrøyting, jf. punkt. 4.1.1 over. Tildelingskriterieroppgiså være«detøkonomiskmest
fordelaktigetilbud vurdert på grunnlagav krit erier og vekting fastsatti konkurransegrunnlaget».
En del av punktenei konkurransegrunnlaget
fremstårmed eksempel-/ veiledningstekstersom ikke
angir eksakt hva som kreves for denne anskaffelsen.Enkelte opplysninger står i motstrid til
hverandreved at ulike opplysningerom sammetema gis på ulike stederi konkurransegrunnlaget.
Eksempelvisgis det forskjellige opplysningerom hvilke tildelingskriterier som gjelder under tre
forskjellige punkteri dokumentet(henholdsvispunkt 3.6.2«tildelingskriterier»,punkt 5.2 «kriterier
somleggestil grunnved tildeling av kontrakt»og punkt 8 «kriterier ved utvelgelse»
). I punkt 3.6.2
nevnesfem ulike kriterier med tilhørendevekting, i punkt 5.2 nevnestolv ulike kriterier uten noen
form for vekting, og i punkt 8 nevnestre «hovedforhold»som vil vektlegges.Ut fra kommunens
beskrivelseri kunngjøring og konkurransegrunnlager det i kke mulig å entydig slå fast hvilke
tildelingskriterieroppdragsgiverhar lagt til grunn for konkurransen.
Bø kommunehar lagt frem en protokoll for anskaffelsen
; protokollener udatertog inneholderkun
informasjonom navn på tilbyder og tilbudt pris for henholdsvistre og fem år. Det fremgår at det
kun var én tilbyder; firmaet Ottar Bergersen& Sønner AS. Revisorhar fått oversendttilbudet som
nevnteleverandørsendteinn. I tilbudet angisen pris på kr 1 670 200 eks.mva. per år. Kommunen
har ikke lagt frem kontraktensom formodentliger inngått med Ottar Bergersen& Sønner AS for
denneanskaffelsen.
Revisorsvurdering
Revisoroppfatterat Bø kommunemedutlysningav dennekonkurransenhar hatt til hensiktå inngå
rammeavtaleom flere (og dels ulike) tjenester. Ut fra kommunes oppdragsbeskrivelseri
konkurransegrunnlaget
er revisor i tvil om kontrakten er en bygge- og anleggskontrakteller
tjenestekontrakt,jf. FOA § 4-1 bokstav c og d som definerer henholdsvis bygge- og
anleggskontrakterog tjenestekontrakter.Med anslått verdi på kr 7-8 millioner er kontraktstype
avgjørendefor hvilke deler av forskriften oppdragsgive
r skal gjennomføreanskaffelsenetter.
For vår vurderingav anskaffelseav rammeavtaleteknisketjenesterleggervi til grunnBø kommunes
klassifiseringav kontraktensom bygge- og anleggskontrakt,og gjør vurderingeretter forskrift om
offentlige anskaffelserdel II.
V ed å kunngjøreen åpenanbudskonkurranse
i Doffin har Bø kommuneoppfylt revisjonskriteriene
om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre
og å informere leverandørerom anskaffelsen,jf.
forskriften §§ 5-1 og 9-1.
Det foreligger et skriftlig konkurransegrunnlag
som inneholderbeskrivelserav oppdraget,men det
inneholderikke alle opplysningersom påkrevdetter forskriften, jf. § 8-1. Revisjonskriterietom at
kommunenskal beskrivekonkurransenog kontraktsvilkåreneved bruk av konkurransegrunnlag
for
anskaffelserover kr 500 000 vurderesderfor som delvis oppfylt.
Side:19

KomRevNORD IKS

Dokumentasjonensom kommunenhar fremlagt for anskaffelsengir ikke revisor grunnlag for å
vurdereom Bø kommuneevaluerteleverandøreni henholdtil de kunngjortekvalifikasjonskrav,jf.
forskrift om offentlige anskaffelser§ 11-1.
Bø kommunefikk kun ett tilbud og vi gjør derfor ikke vurderingerav revisjonskriterietom at Bø
kommune skal tildele kontrakt på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene kjente
tildelingskriterier.Revisor bemerkerimidlertid at det hefter uklarhet ved hvilke tildelingskriterier
somgjelder for anskaffelsen.
Revisjonskriterieneknyttet til etterprøvbarhe
t; at kommunenskal sikre at de vurderingerog den
dokumentasjonsomhar betydningfor gjennomføringenav konkurransener skriftlig , at det føres
anskaffelsesprotokollfor anskaffelser over kr 100 000, og at protokollen beskriver alle
vesentligeforhold og viktige beslutningergjennom hele anskaffelsesprosessen
, vurderessom
ikke oppfylt, jf. §§ 3-2 og 3-1(7).
4.1.3 Rehabilitering fasadeog tak Straumeskole
Revisorsfunn
Av regnskapettil Bø kommune for 2014 fremgår det at kr 1 149 573 eks. mva. er utbetalt til
StraumbyggA S, ført på «ENØK Straumeskole».
Bø kommunekunngjorde28.3.2014i Doffin konkurranseom totalentrepriseav «rehabiliteringav
fasade og tak Straumeskole». Det fremgårav kunngjøringaat anskaffelsengjøresmed henvisning
til forskrift om offentlige anskaffelserdel IV25, og at oppdragetgjelder konsesjonskontraktom
offentlige bygge- og anleggskonsesjoner
. Revisor har spurt kommunen hvorfor kontrakten er
klassifisertsom konsesjonskontrakt,
og kommunenhar opplyst at det må bero på en feil fra deres
side.Anskaffelsenstotalverdi anslåstil kr 800 000 eks.mva. Kunngjøringagir ingenopplysninger
om eventuellekvalifikasjonskrav til tilbyderne. I konkurransegrunnlaget
ber kommunenom at
entreprenørog underentreprenør
må leggef rem gyldig skatteattest,og at det skal fremleggesHMSerklæring.
I konkurransegrunnlaget
angisdet at anskaffelsengjørespå grunnlagav del I og III av forskrift om
offentlige anskaffelser,altså andredeler av regelverketenn det som oppgis i kunngjøringa.Det
opplysesvidereom at prosedyrensombenytteser åpenanbudskonkurranse.
Videre gis det detaljert
informasjon og tekniske spesifiseringerfor bygge-/ rehabiliteringsarbeidetsom skal gjøres i
prosjektet.Når det gjeldertildelingskriterieroppgir konkurransegrunnlaget
noeulik informasjonpå
ulike stederi dokumentet;på side 4 står det at «tildeling av kontrakt er basertpå lavest pris og
byggetid»,og påside8 at «erfaring og byggetid vil væreavgjørendesammenmedpris når anbudene
skal vurderes» (revisors kursivering). Det opplysesfor øvrig om at det vil avholdesbefaring på
Straumeskole 23.4.14.Bø kommunehar lagt frem referatfra dennebefaringa,der det fremgår at
kun ett firm a, Fasadetjeneste
r AS, deltok.
K ommunen har lagt frem en protokoll for anskaffelsen,datert5.5.2014,av dennefremgårdet at det
kun var én tilbyder; StraumbyggAS. Protokolleninneholderingen opplysningerutover tilbyders
navn og adressesamttilbudt pris og byggetid.Revisor har fått tilgang til tilbudet fra Straumbygg
AS, datert 5.5.2014. I tilbudet tilbyr leverandørenen pris på kr 1 408 127 eks. mva., altså vel kr
25

Del IV av forskriften har overskriften«Øvrigeprosedyrer»og inneholderreglerfor plan- og designkonkurranser,
bygg- og anleggskonsesjoner
og bygge- og anleggskontrakter
for sosialeformål.
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600 000 høyere enn verdien kommunenhar anslått i kunngjøringa. Kommunen har lagt frem
kontraktensom ble inngått med StraumbyggAS, denneviser at pris i kontrakt er lik pris i tilbudet
somStraumbyggAS leverte.
Revisorsvurdering
Anskaffelsensart og verdi har betydningfor hvilke delerav forskrift om offentlige anskaffelserBø
kommune som oppdragsgiverskal følge. Kommunen har selv gitt motstrideneopplysningeri
konkurransedokumentene
om hvilke regler den menergjelder for anskaffelsen.Ut fra kommunens
oppdragsbeskrivelser,
anskaffelsensanslåtte verdi og kontraktssumlegger revisor til grunn at
verkenforskriften del IV eller del III, som opplyst av kommunen,gjelderfor anskaffelsen.Revisor
leggertil grunnat kommunensanskaffelsemå regnessom en bygg- og anleggskon
trakt, jf. FOA §
4-1 bokstavd, og at oppdragsgiverskulle følge forskrift om offentlige anskaffelserdel I og del II.
Oppdragsgiverblir imidlertid bundetav valg av konkurranseform,og da Bø kommunekunngjorde
konkurranseetterFOA del IV, måttekommunengjennomføreanskaffelseni henholdtil dette26. For
anskaffelser som skal følge del IV gjelder krav om kunngjøring,jf. FOA 24-1(1). Bø kommune
kunngjorde anskaffelseni Doffin, og revisjonskriterietom at leverandørermå informeres om
anskaffelsengjennomkunngjøringer derfor oppfylt.
Revisorkan ikke se at Bø kommunei det videre har gjennomførtkonkurransei henholdtil valgte
anskaffelsesprosedyre.
I veileder til regleneom offentlige anskaffelsers. 90 framkommerdet at
dersomoppdragsgiverønskerå endrekonkurranseformen
er hovedregelenat konkurransenavlyses
før ny igangsette
s.
Ut fra fremlagt dokumentasjonkan revisor ikke se at Bø kommune fullt ut har sikret at de
vurderingerog den dokumentasjonsom har betydning for gjennomføringenav konkurransener
skriftlig, herunderat det føresanskaffelsesprotokolli henholdtil regelverket. Revisorsvurderinger
derfor at revisjonskriterieneom etterprøvbarhetdelvis er oppfylt, jf. FOA § 3-1(7) og § 3-2.
4.1.4 Liggekai Straumsjøen
Revisorsfunn
Bø kommunes regnskapfor 2015 viser at Vestlandsbryggen
AS fikk utbetaltkr 866 000 eks.mva.
ført på «FlytebryggeStraumsjøen».
K ommunen kunngjorde 6.10.2015 i Doffin konkurranseom totalentreprisefor levering og
montering av liggekai i Straumsjøen.Det fremgår av kunngjøringaat anskaffelsen skal gjøresi
henholdtil forskrift om offentlige anskaffelserdel I og II , og at oppdrageter å ansesom bygge- og
anleggsarbeid.Anskaffelsenstotalverdi anslåstil mellom kr 700 000 og 1 000 000 eks. mva., og
anskaffelsespro
sedyren er angitt til åpen anbudskonkurranse.
Kommunen har i kunngjøringen
oppstilt en del kvalifikasjonskravtil ti l byderne,disseknytter seg til tilbyders organisatoriskeog
juridiske stilling, økonomiskog finansiellekapasitet,samttekniskeog faglige kvalifikasjoner.Som
dokumentasjonfor at kvalifikasjonskraveneoppfylles skal blant annet firma- og skatteattest
,
årsberetning,HMS-egenerklæring
, organisasjonsplanog «foretaketsviktigste leveranserde siste
fem årene»fremlegges.Videre viser kunngjøringa til følgende tildelingskriterier under punkt
IV.2.1:

26

Jf. Veiledertil regleneom offentlige anskaffelsers. 90
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«Det økonomiskmestfordelaktigetilbud vurdertpå grunnlagav kriterienelistet under
1. Pris. Vekting 8
2. Byggetid.Vekting 1
3. Erfaring tilsvarendeprosjekt.Vekting 1»
Om hvilke regler som skal gjelder for konkurransen,har kommuneni konkurransegrunnlaget
opplystat «anbudetskal gis på grunnlag»av del I og III av forskrift om offentlige anskaffelser
, altså
andre deler av regelverket enn det kommunen opplyste i kunngjøringa. Det er i
konkurransegrunnlaget detaljert informasjon og tekniske spesifiseringer for bygge-/
rehabiliteringsarbeidetsom skal gjøres i prosjektet. Tildelingskriterier omtales flere steder i
konkurransegrunnlaget
, på noe ulikt vis; på side 4 heter det at «tildeling av kontrakt er basert på
lavestpris og byggetid» og på side12 stårdet at «tildeling av kontraktbasertpå lavestpris, kvalitet
og byggetid».Det gjøresikke nærmererede for hva som ligger i kriteriet «kvalitet». Ut fra disse
beskrivelseneer det i kke mulig for revisorå entydig slå fast hvilke tildelingskriterierBø kommune
la til grunnfor konkurransen.
Kommunenhar lagt frem en protokoll for anskaffelsen
, datert6.11.2015.A v dennefremgårat det
var tre tilbyderepå prosjektet;Marina Solutions AS, Vestlandsbryggen
AS og Vik ØrstaAS. Ifølge
kommunensprotokoll levertede tre tilbydernefølgendetilbud27:

Marina SolutionsAS
Vestlandsbryggen
AS
Vik ØrstaAS

Anbudssum
eks.mva.
Kr 796 900

Anbudssum
inkl. mva.
Kr 996 125

Kr 886 000

Kr 1 082 500

K r 1 030 000

Kr 1 287 500

Byggetid
23.11.151.1.16
7.12.1518.12.15
23.11.1515.3.16

Opsjon 70 m.
inkl. mva.
Kr 1 304 375
Kr 1 267 500
Kr 1 547 500

Protokolleninneholderopplysningerom hvem som var tilstede ved tilbudsåpning,samt navn og
tilbudt pris med og uten opsjonfor de tre tilbyderne.Bø kommunehar oversendtrevisor tilbudene
fra Marina SolutionsAS og Vestlandsbryggen
AS, men ikke fra Vik ØrstaAS. Kommunentildelte
kontrakten til Vestlandsbryggen
AS, og revisorhar fått oversendtinngåttkontrakt. Revisorhar også
fått oversendtkopi av e-postkorrespondanse
mellom kommunenog tilbydernei forbindelsemed at
en av tilbyderne etterlyste utsending av åpningsprotokoll. I e-postkorrespondansenopplyser
28
kommunen at denhar kontrollregnetpå de tre innkomnetilbud, og at én av leverandørene
ikke har
29
fylt ut alle punkter/ tatt med alle kostnader . Kommunenhar selv lagt inn priser for de punktene
som leverandørenikke har fylt ut (20 timer kranleie a kr 3200, og 25% påslagpå varekjøpá kr
100 000), og oppgir i e-posten hvilken totalpris kommunen oppfatter som riktig for hver av
tilbyderne. Ut fr a kommunensutregning er Vestlandsbryggen
AS denbilligste leverandørenmeden
pris på kr 1 220 000 inkl. mva. A v kommunensprotokoll fremgår det at Vestlandsbryggenhar
oppgitt den korteste byggetidenav de tre leverandørene.I e-postkorrespondansen
med de tre
27

Av selvetilbudet fra Vestlandsbryggen
servi at tilbudt pris utenopsjonog eks.MVA. er kr 866 000 (ikke 886 000
somkommunenhar oppgitt i protokollen).Øvrige prisersom oppgisfor Vestlandsbryggeni protokollener
sammenfallende
medtilbudet
28
Kommunen omtalerdenneleverandørensom «ØrstaMarina»,det er uklart hvilken leverandørdet siktestil
29
Gjelderpunkt 7.1 i anbudsskjemaet
der diverseregningsarbeider
skal prissettesper time
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leverandør
ene 9.11.15konkludererkommunenskontaktpersonmed at Bø kommunevil «innlede
kontraktsforhandlingermed Vestlandsbryggen
». Pris for oppdrageti kontraktener lik den prisen
Vestlandsbryggen
AS har oppgitt i sitt tilbud.
Revisorsvurdering
Bø kommunehar oppgitt motstrideneopplysningeri konkurransedokumentene
om hvilke regler
som skal gjelde for anskaffelsenved å vise til ulike deler av forskriften i henholdsviskunngjøring
og konkurransegrunnlag.
En bygg- og anleggskontraktmed en anslått verdi på mellom kr 700 000
og 1 000 000 eks.mva. skal vurderesetterforskriftensdel I og II. Den skal kunngjøresi Doffin, og
tillatt anskaffelsesprosedyre
er åpen eller begrensetanbudskonkurranse
, eller konkurransemed
forhandling.
Revisjonskriteriet om at kommunen skal benytte tillatt anskaffelsesprosedyre
og gjennomføre
konkurransei henholdtil dennevurderessom oppfylt, da prosedyrenåpen anbudskonkurranse
er
(kunngjortog) benyttet,jf. forskrift om offentlige anskaffelser§ 5-1.
Revisjonskriteriet om at kommunenskal informereleverandørerom anskaffelsenved kunngjøring
i Doffin for anskaffelserover kr 500 000 vurderessom oppfylt, jf. FOA § 9-1.
Etter revisors vurdering er revisjonskriterietom at kommunenskal beskrive konkurransenog
kontraktsvilkåreneved bruk av konkurransegrunnlag
for anskaffelserover kr 500 000, jf. FOA § 81, delvis oppfylt. Det foreligger et skriftlig konkurransegrunnlag,
men som omtalt underrevisors
funn er det noe uklart når det gjelder tildelingskriterier.
Dokumentasjonensom kommunenhar fremlagt for anskaffelsengir ikke revisor grunnlag for å
vurdereom Bø kommuneevaluerteleverandørene
i henholdtil dekunngjortekvalifikasjonskravene,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser§ 8-4.
Som følge av konkurransegrunnlaget
ikke var entydig om hvilke tildelingskriteriersom gjaldt, er
revisors vurdering at revisjonskriterietom at kommunenskal tildele kontrakt på bakgrunn av
lovlige, og for leverandørene
kjentetildelingskriterierikke oppfylt.
Ved at protokollensom kommunenhar lagt frem ikke inneholderopplysningerutover hvem som
var tilstede ved tilbudsåpning, samt navn og tilbudt pris for de tre tilbyderne, vurderer vi
revisjonskriterietom at det skal føresprotokoll somikke fullt ut oppfylt, jf . FOA § 3-2. Kommunens
dokumentasjoninneholder informasjon om noen av kommunensvurderinger og beslutningeri
anskaffelsesprosessen,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser§ 3-1(7). Men som følge av at
dokumentasjonen
ikke gir grunnlagfor å vurderekommunensbruk av kunngjorte kvalifikasjonskrav
og tildelingskriterier er vår vurdering at revisjonskriteriet om at kommunen skal sikre at de
vurderingerog den dokumentasjonsom har betydning for gjennomføringenav konkurransener
skriftlig, er delvis oppfylt, jf. forskriften § 3-1(7).
4.1.5 Vannledning Haugsnes
Revisorsfunn
Av Bø kommunesregnskapfor 2014 og 2015 fremgårdet at kr 1 994 351 eks. mva. er utbetalttil
Ottar Bergersen& SønnerAS over to år for «HaugsnesI og II – vannledning».
Bø kommunekunngjorde22.7.14i Doffin konkurranseom «gravingog leggingav vannledninginkl
kum og armaturer»påHaugsnesi Bø kommune.Det fremgårav kunngjøringaat anskaffelsengjøres
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i henholdtil forskrift om offentlige anskaffelserdel I , og at oppdrageter klassifisertsombygge- og
anleggsarbeid.Totalverdienav anskaffelsenanslåstil mellom kr 500 000 og 1 000 000 eks. mva.
Når det gjelderbenyttetanskaffelsesprosedyre
oppgisdet underpunkt IV.1.1 i kunngjøringa:«Type
prosedyre:Med prekvalifisering». Revisor har spurt kommunen hvorfor de har oppgitt «med
prekvalifisering» som prosedyre
, og kommunen har opplyst at det beror på en feil.
Konkurransegrunnlagetopplyser videre om at det vil avholdes anbudsbe
faring 22.8.14. I
konkurransegrunnlagetfinner vi andre opplysninger om hvilke regler som skal gjelde for
anskaffelsen:det visesdet til at anskaffelsengjøresmedhenvisningtil forskriftensdel I og III og at
anskaffelsenskal gjennomføressom åpenanbudskonkurranse.
I konkurransegrunnlaget
har kommunenbeskrevetprosjektetsart og omfangmed opplysningerav
mer teknisk karakter. Det er ingen omtale av kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier i
kunngjøringa,men i konkurransegrunnlaget
opplysesinnledningsvisi dokumentetat «entreprenør
og underentreprenørene»
må leggefrem gyldig skatteattestsamtHMS-egenerklæring,utenat dette
omtalessom kvalifikasjonskrav.Tildelingskriterierer omtalt flere steder,på noeulikt vis. Påside4
heter det: «tildeling av kontrakt er basertpå lavestpris og byggetid»,og på side 8: «anbydertilbyr
erfaring,byggetidog ferdigstillelsesdato.Erfaring og byggetidvil væreen del av konkurransenog
vil væreavgjørendesammenmed pris når anbudeneskal vurderes». V idere på side 13 står det:
«Presisering:tildeling av kontrakt basertpå lavest pris og byggetid». Det er ut fra kommunens
beskrivelseikke mulig å slå entydigfast hvilke tildelingskriterieroppdragsgiverleggertil grunnfor
konkurransen.
Kommunen har lagt frem protokoll for anskaffelsen,datert 29.8.14. Denne viser at det var to
tilbyderepå oppdraget;Ottar Bergersen& SønnerAS medpris på kr 856 000 eksmva. og byggetid
1.10.14-1.11.14,og RognanMaskin AS med pris på kr 1 716 000 eksmva. og byggetid november
14 – januar 15. Protokollen har ingen opplysningerutover navn på tilbydere og tilbudt pris og
byggetid,samt navn på de som var tilstede under åpning av tilbudene.Kommunenhar oversendt
revisorbeggetilbudenesom ble levert inn.
Kommunenhar i tillegg lagt frem en e-post som er sendttil beggetilbyderne1.9.14,som viser pris
på de to innkomne ti lbud, og som videre orienterer om at anbydermed lavest anbudssumog
byggetid bli r foretrukket, og at «Bø kommune innbyr firma Ottar Bergersen & Sønner til
kontraktsforhandlinger».
Av kontraktensomkommuneninngikk medOttar Bergersen& SønnerAS
om oppdragetfremgårdet at avtalt pris er den sammesom leverandøreninnga i sitt tilbud, altsåkr
856 000 eks.mva.
Revisorhar spurtkommunenhvorfor utbetalingenetil valgt leverandør(kr 1 994 351 eks.mva.) ble
såmye høyereennprisensomer oppgitt i tilbudet og kontrakten.Kommunenhar forklart at arbeidet
ble mer omfattende enn først antatt. Dette skyldes at man underveisi prosjektet oppdagetat de
eksisterenderørenesom skulle koplespå en ny tilførselsledningikke var i den tilstand og etter de
dimensjonerman haddetrodd. Bakgrunnenvar at kommunenhaddeovertattto private vannverk,
og derfor ikke haddefull oversikt over rørenestilstand da de utlyste konkurransenog inngikk
kontraktom arbeidet, ifølge kommunen.
Revisorsvurdering
Bø kommunehar oppgitt motstridende opplysningeri konkurransedokumentene
om hvilke regler
som skal gjelde for anskaffelsen ved å vise til ulik e deler av forskriften, og ulike
anskaffelsesprosedyrer,
i henholdsviskunngjøringog konkurransegrunnlag.
Anskaffelsensart og
verdi innebærerat anskaffelsenVannledningHaugsnesmå vurderesetter forskrift om offentlige
anskaffelserdel II, og ikke kun del I, som angitt i kunngjøringen
.
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Kommunen har i sin kunngjøring i Doffin forpliktet seg til å gjennomføre begrenset
anbudskonkurranse
(«medprekvalifisering»).Revisoroppfatterimidlertid at Bø kommunei praksis
har benyttetåpenanbudskonkurranse
. Revisjonskriterietom å benyttetillatt anskaffelsesprosedyre
og gjennomførekonkurransei henholdtil denne, vurderesderfor som ikke oppfylt.
Revisjonskriterietom at kommunenskal informereleverandørerom anskaffelsenved kunngjøring
i Doffin for anskaffelser over kr 500 000 vurderessom oppfylt, jf. FOA § 5-1. Det foreligger
konkurransegrunnlag,men som følge av uklar informasjon om reglene for konkurransenog
tildelingskriteriervurderervi at revisjonskriterietom at kommunenskal beskrivekonkurransenog
kontraktsvilkåreneved bruk av konkurransegrunnlagfor anskaffelserover kr 500 000 ikke er
oppfylt.
Dokumentasjonensom kommunenhar fremlagt for anskaffelsengir ikke revisor grunnlag for å
vurdereom Bø kommuneevaluerteleverandørene
i henholdtil dekunngjortekvalifikasjonskravene,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser§ 8-4. Som følge av konkurransegrunnlaget
ikke var entydig
om hvilke tildelingskriteriersom gjaldt, er revisorsvurderingat revisjonskriterietom at kommunen
skal tildele kontrakt på bakgrunnav lovlige, og for leverandørene
kjente tildelingskriterierikke er
oppfylt.
Som følge av at kommunensdokumentasjonfor anskaffelsenikke gir revisor forståelsefor
oppdragsgiversvurderingerer revisorsvurderingat revisjonskriteriene om etterprøvbarhetikke er
fullt ut oppfylt jf. FOA § 3-1(7). Vi leggerogsåvekt på at anskaffelsesprotokollikke er i henhold
til forskriftenskrav til innhold, jf. FOA § 3-2.
4.1.6 Gang- og sykkelveiEidet
Revisorsfunn
Av Bø kommunesregnskapfremgårdet at Ottar Bergersen& SønnerAS har fått utbetalttil sammen
kr 4 230 773 eks.mva. per desember2016for prosjektet«Gang- og sykkelvei Eidet».
Bø kommunekunngjorde8.6.2015i Doffin konkurranseom totalentreprisefor etableringav gangog sykkelvei gjennomEidet i Bø kommune.Det fremgårat anskaffelsengjøresi henholdtil forskrift
om offentlige anskaffelserdel I og II , og at oppdrageter å ansesom bygge- og anleggsarbeid.
Det opplyses i kunngjøringa at arbeidet også innbefatter «noe vann- og avløpsarbeider,
parkeringsplass,
driftsveg sammenmed flytting av strømtrasé».Anskaffelsenstotalverdi er anslått
til kr 4 000 000 eks. mva., og anskaffelsesprosedyren
er angitt til åpen anbudskonkurranse.
I
konkurransegrunnlaget
opplysesdet at anbudet skal gis på grunnlag av forskrift om offentlige
anskaffelserdel I og III , altså andre deler av regelverketenn det som oppgis i kunngjøringa.
Prosjektetsart og omfangbeskriveskort innledningsvisi dokumentet.Det foreligger ogsåseparate
dokumenter med tegningerog kart som viser hvor veien skal gå og hvor eksisterendevanntrasé
ligger, medmer.
Kvalifikasjonskrav omtales i kunngjøringa ved at det vises til konkurransegrunnlagetfor
informasjon om dette. Konkurransegrunnlagetoppgir innledningsvis at «entreprenør og
underentreprenør»
må legge frem gyldig skatteattestsamt HMS-egenerklæring.Videre står det at
til delingskriterierer «det økonomiskmest fordelaktigetilbud vurdert på grunnlagav kriterier og
vekting fastsatti konkurransegrunnlaget»
. Tildelingskriterier omtalesi konkurransegrunnlaget
på
side 4, 7 og 10; på side 4 står det at «tildeling av kontrakt er basertpå lavestpris og byggetid»,på
side 7 «anbydertilbyr erfaring, byggetidog ferdigstillelsesdato.Erfaring og byggetid vil væreen
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del av konkurransenog vil væreavgjørendesammenmedpris når anbudeneskal vurderes».På side
10 heterdet: «presisering:tildeling av kontraktbasertpå lavestpris, kvalitet og byggetid».Kvalitet
omtalessenerekortfatteti et egetpunkt i konkurransegrunnlaget,
der det blant annetvisestil hvilke
egenskaper
benyttedematerialermå ha.Pågrunnav de delsulike beskrivelseneav tildelingskriterier
er det ikke mulig for revisor å slå entydig fast hvilke tildelingskriterier oppdragsgiverlegger til
grunn for konkurransen.I dokumentasjonenfra anskaffelsenfinner revisor at en leverandør
oppfattet konkurransegrunnlaget
som «lite utfyllende», og derfor oppga at de syntes det var
vanskeligå vurderehva som skulle prisesinn.
Det foreligger protokoll for anskaffelsen,datert 07.08.15,av denne fremgår at det kun var én
tilbyder påoppdraget;OttarBergersen& SønnerAS. Firmaetlevertetilbud medpris på kr 1 729 426
eks. mva. I oversendelsesbrevet
fra tilbyder bemerkesdet at «Ottar Bergersen& SønnerAS
oppfatterat konkurransegrunnlaget
er lite utfyllende,og at det dermedhar værtvanskeligå vurdere
hva som skal prisesinn. Vi velger derfor å presiserehva vi har priset inn i vårt tilbud». Tilbyder
har deretterlistet opp arbeiderog materialersom er prisetinn. I tillegg opplysertilbyder at de «som
følge av at konkurransegrunnlagetikke beskriver legging av asfalt» har lagt inn priser for
asfaltleggingsom en opsjon. Inkludert asfaltleggingblir totalprisensom tilbys kr 2 299 926 eks.
mva.
Bø kommunehar opplyst at Ottar Bergersen& SønnerAS ble tildelt oppdraget
. Inngått kontrakt,
signert18.12.15,er fremlagtfor revisor.Av kontraktenfremgårdet at kontraktsarbeidet
skal utføres
for kr 4 226 773. Det spesifiseresat tilbudssum er kr 1 729 426, og at «korrigeringer datert
01.12.15»er kr 2 497 347 (alt eks.mva.). Av kommunensinvesteringsregnskap
fremgårdet at det
kun ble utgiftsført mindresummerpå prosjektet«gang- og sykkelveiEidet»i 2015, og det ble ikke
gjort noenutbetalingertil firmaetOttar Bergersen& SønnerAS påprosjektetdetteåret. Kommunen
harforklart at prosjektetble forsinketpågrunnav at det måtteendresunderveis, og at arbeidetderfor
har foregåttførstehalvdel av 2016. Ifølge kommunenvar det Vegvesenetskvalitetskravsom førte
til at prosjektetble mer omfattendeennforutsett.Detteble klart før kontraktenmedOttar Bergersen
& SønnerAS ble inngått, derfor avviker prisen i kontrakt fra prisensom leverandørenoppgai sitt
tilbud, ifølge kommunens redegjørelseoverfor revisor.
Revisorsvurdering
Bø kommunehar oppgitt motstrideneopplysningeri konkurransedokumentene
om hvilke regler
som skal gjelde for anskaffelsenved å vise til ulike deler av forskriften i henholdsviskunngjøring
og konkurransegrunnlag.
En bygg- og anleggskontrak
t med en anslåttverdi på kr 4 000 000 eks.
mva. skal vurderes etter forskriftens del I og II. Den skal kunngjøres i Doffin, og tillatt
anskaffelsesprosedyreer åpen eller begrenset anbudskonkurranse,eller konkurranse med
forhandling.
Revisjonskriterietom at kommunen skal benytte tillatt anskaffelsesprosedyre
og gjennomføre
konkurranse i henhold til denne vurderer revisor som oppfylt, da prosedyren åpen
anbudskonkurranse
er benyttet,jf. FOA § 5-1.
Revisjonskriterietom at kommunenskal informereleverandørerom anskaffelsenved kunngjøring
i Doffin for anskaffelserover kr 500 000 vurderer revisorsom oppfylt, jf. FOA § 9-1.
Det foreligger konkurransegrunnlag,
men det gir uklar informasjonom reglenefor konkurranse
n
samt tild elingskriterier. Vi vurderer derfor revisjonskriteriet om at kommunen skal beskrive
konkurransenog kontraktsvilkåreneved bruk av konkurransegrunnlagfor anskaffelserover kr
500 000 som ikke oppfylt.
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Dokumentasjonensom kommunenhar fremlagt for anskaffelsengir ikke revisor grunnlag for å
vurdereom Bø kommuneevaluerteleverandørene
i henholdtil dekunngjortekvalifikasjonskravene,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser§ 8-4.
Ettersomkonkurransegrunnlaget
ikke var entydig om hvilke tildelingskriteriersom gjaldt vurderer
revisor at revisjonskriterietom at kommunenskal tildele kontrakt på bakgrunnav lovlige, og for
leverandørene
kjente tildeli ngskriterierikke er oppfylt.
Som følge av at kommunensdokumentasjonfra anskaffelsenikke gir revisor forståelsefor
oppdragsgiversvurderingerer vår vurderingat revisjonskriterieneom etterprøvbarhetikke er fullt
ut oppfylt jf. FOA § 3-1(7). Vi legger ogsåvekt på at anskaffelsesprotokollikke er i henholdtil
forskriftenskrav til innhold, jf. FOA § 3-2.

4.2

Anskaffelser innen helse- og sosialområdet

4.2.1 Heis Bøheimen
Revisorsfunn
Ifølge Bø kommunesinvesteringsregnskap
for 2015har kommunenutgiftsført kr 392 802 eks.mva.
for «heisBøheimen».Herunderhar den størsteutbetalingen, kr 266 183 eks.mva., gått til OTIS AS.
Bakgrunnenfor disse utgiftene er ifølge kommunen at man over flere år opplevde gjentatte
driftsproblemer med heisen på bo- og behandlingssenteretBøheimen. Da det viste seg at
driftsproblemenegjenoppstodvåren2015 ble det bestemtat kommunenskulle innhentetilb ud på
ombygging av heisen med utskifting av elektronikk. Avdelingsingeniør ved teknisk etat i
kommunenhar opplyst at det ble gjort telefonhenvendelser
til tre leverandører,henholdsvisKONE,
OTIS og Schindler, med forespørselom å inngi tilbud på oppdraget.Ifølge kommunenleverte
KONE og OTIS tilbud, mens Schindler ikke leverte. Kommunen har fremlagt de to mottatte
tilbudene,av dissefremgårdet at KONE levertetilbud 16.06.15medoppgitt pris på kr 380 000 eks.
mva., mensOTIS leverte tilbud 13.8.15medpris påkr 245 000 eks.mva.OTIS ble tildelt oppdraget,
ettersomde var billigste tilbyder. Det foreligger ik ke anskaffelsesprotokoll.K ommunenhar l agt
frem enhåndskrevetlogg somvaktmestervedBøheimenharført i forbindelsemeddriftsproblemene
medheisen.I loggenomtalesnoeav kontaktenkommunenhar hatt medde ulike leverandørene
som
er nevnt over, den gir imidlertid ikke nok opplysningertil at revisor kan danneseget fullstendig
bilde av hva kommunenhar foretattsegog hvilke vurderingersom er gjort.
Revisorsvurdering
Bø kommune har ikke anslått verdien av anskaffelsenombygging av heis med utskifting av
elektronikk, menregnskapsopplysninger
viserat leverandørensomble valgt f ikk utbetaltkr 266 183
eks.mva. for oppdraget.Ut fra dettebeløpetskal anskaffelsenvurderesetter forskriftensdel I. Det
stilles få eksplisittekrav til hvordananskaffelserskal foretasunderdel I av forskriften, og det er
blant annetikke krav om kunngjøring.Oppdragsgivermå likevel overholdede grunnleggendekrav
til konkurranseog etterprøvbarhet.Vi vurdererpå dennebakgrunnkun de revisjonskriterienesom
er relevantefor denneanskaffelsen
.
Påbakgrunnav at kommunenhar lagt frem tilbud fra to av leverandørene
somkommunenopplyser
å ha kontaktet,vurderer vi at revisjonskriterietom å informere leverandørerom anskaffelsener
oppfylt.
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Revisjonskriterieneknyttet til etterprøvbarhetvurderessom ikke oppfylt. Dettesom følge av at det
ikke foreligger anskaffelsesprotokoll,
og for øvrig foreligger sværtlite skriftlig dokumentasjonfor
hvordananskaffelsenble gjennomført.
4.2.2 M edisinskforbruksmateriell
Revisorsfunn
Av driftsregnskapetfremgår det at Bø kommune har kjøpt medisinsk forbruksmateriell for i
overkantav énmillion kroneri åreti 2014og 201530. Det fremgårvidereat denstørsteleverandøren
av medisinskforbruksmaterielltil Bø kommuneer firmaet HelseserviceEngrosAS31. Kommunens
utbetalingertil denneleverandørenført på «art 11100medisinskforbruksmateriell»beløpersegtil
kr 873 906 eks.mva. i 2014 og kr 888 238 eks mva. i 2015.Revisorhar spurt kommunenhvordan
innkjøp på helseområdetgjøres,om det foreligger innkjøpsavtaler,og spesielthvordaninnkjøp av
medisinskforbruksmateriell har foregått. Kommunen opplyser at innkjøp gjøres desentralisert
fordelt på fire forskjellige avdelinger; henholdsvis to avdelinger ved Bøheimen bo- og
behandlingssenter, hjemmesykepleienog legetjenesten.De respektive avdelingsledernehar
fullmakt til å gjøre i nnkjøp innenfor eget budsjett, dersomandre retningslinjer ikke foreligger.
Videre opplyses det at det ikke har vært konkurranse om anskaffelser av medisinsk
forbruksmateriell, og at kommunen i lang tid har gjort sine innkjøp på dette området hos
HelseserviceEngrosAS påStokmarknes.Kommunenhar lagt frem et tilbudsbrevpå innkjøpsavtale
den har mottatt fra HelseserviceEngros AS, datert 11.3.1999.Av tilbudsbrevetfremgår ikke
konkretepriser,men det visestil vedleggder veiledendeprisliste skal fremgå. Kommunenomtaler
i korrespondanse
med revisor dette brevet som «inngått innkjøpsavtale».Det bemerkes også fra
kommunenssideat man serbehovetfor gjennomgangav avtalen/ innhentingav nye anbud.
Revisorsvurdering
Av ovennevntefunn forstår vi at Bø kommunesinnkjøp av medisinskforbruksmateriellover flere
år er gjort uten at det har grunnlagi en gjennomførtkonkurranse.Etter revisorsvurderinghar Bø
kommune ved kjøp fra Helseservice Engros AS ikke overholdt anskaffelsesregelverkets
grunnleggendekrav om konkurranse,jf. FOA § 3-1 (1).

4.3

Anskaffelser av IKT og konsulenttjenester

4.3.1 Kjøp av nytt lønnssystem
Revisorsfunn
Av investeringsregnskapet
fremgårdet at Bø kommuneutbetaltekr 983 789 eks.mva. i 2014og kr
290 695 eks. mva. i 2015 til flere ulike leverandører
, ført på «nytt forsystem– NLP». De største
utbetalingenehar gått til Evry A S, henholdsviskr 766 787 eks.mva.i 2014og kr 243 629 eks.mva.
i 2015.
Kommunenhar forklart at densammenmedkommuneneBallangen,Tysfjord, Hamarøyog Steigen
gikk ut medanbudskonkurranse
i 2013i forbindelsemedkjøp av nytt lønnssystem.
Detteblant annet
fordi det gamlelønnssystemet
NLP ble utfaset.Til å gjennomførekonkurransenbruktekommunene
SamordnaInnkjøp i Salten(SIIS). Konkurransenble vunnetav Evry. Bø kommunehar lagt frem
30

Totalt kr 1 048 439, 97 eks.mva. i 2014 og kr 1 021 265, 73 eks.mva. i 2015 er ført på art 11100medisinsk
forbruksmateriell
31
Ogsåandreprodukterenn medisinskforbruksmateriellble kjøpt hos HelseserviceEngrosAS, de totale
utbetalingenetil denneleverandørenvar kr 1 035 165 eks.MVA. i 2014 og kr 1 064 032 eks.MVA. i 2015
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dokumentasjonfor at det ble gjennomførtkonkurranse,det fremgår at SIIS utlyste konkurransen
bådei Doffin og Ted-databasen
. Anskaffelsenstotaleverdi er i kunngjøringaanslåtttil kr 1 875 000
– 3 125 000 eks. mva. over fire år. Bø kommunehar lagt frem inngått kontrakt med Evry, signert
29.10.13.A v kontraktenfremgårdet at Bø kommuneskulle ha en engangskostnad(«investering»)
på kr 425 068 eks.mva., og en årlig driftskostnadpå kr 95 833 eks.mva.
Revisorsvurdering
Revisoroppfatterat anskaffelsenav nytt lønnssystemmå ansessom en tjenestekontrakt som med
anslåttverdi på mellom kr 1 875 000 og 3 125 000 eks. mva. skal gjennomføresetter forskriftens
del I og III. EttersomBø kommuneikke selv har foreståttgjennomføringav konkurransengjør vi
ikke vurderingerav anbudsprosessen
utover å konstatereat det har vært utlyst konkurranseom
anskaffelseni Doffin og Ted-databasen,og at det er samsvarmellom anslåttverdi av anskaffelsen
og dendel av regelverketsom er lagt til grunnved utlysning32.
4.3.2 Kjøp av konsulenttjenesterog programvare i forbindelsemed eiendomsskatteprosjektet
I 2015 utgiftsførte Bø kommune totalt kr 805 267 eks. mva. på art 12700 konsulenttjenester
tilknyttet «eiendomsskatteprosjektet»
. Det fremgår av regnskapetat det er flere leverandørerav
konsulenttjenester
på detteprosjektet,følgendetabell viser de enkelte utbetalinger:
Tabell 3: utbetalingerfor konsulenttjenester
ført på «eiendomsskatteprosjektet»
i 2015

Leverandør
Evry AS
Ks
HelgeHøve
NorconsultInfo.syst.AS (IT)
Folk i HusanEiendomsmeglingAS v/ AccountorCredit AS
EskanAS
HelgeHøve
Konsulenttjenester
Tone Kristensen
Siv.agr/takstmann
OddbjørnKlaussen
VerditakseringKjell LarsenAS

Beløp eks. mva.
32 490
33 750
43 918
145 917
7 920
135 000
121 178
187 380
82 864
14 850

Vi belyserkun de anskaffelseneinnen eiendomsskatteprosjektet
som har utbetalingerpå over kr
100 000 (markertblått i tabellen), altsåkjøp av konsulenttjenester
fra ToneKristensen,HelgeHøve,
samtEskanAS og NorconsultInfo.syst.AS.
Konsulenttjenester
Revisorsfunn
Kommunestyreti Bø vedtok i desember201433 å innføre eiendomsskatt,med ikrafttredelsefor
verker og bruk fra 01.01.2015, og øvrig fast eiendomfra 01.01.2016
. Kommunenhar forklart at
innføringav eiendomsskat
t ble organisert somet prosjektmeden eksternog en intern prosjektleder.
Som eksternprosjektlederble konsulentHelge Høve engasjert. Videre ble det inngått avtale med
32

Jf. FOA § 3-13 «Oppdragsgiverkan kjøpevarer,tjenesterog bygge- og anleggsarbeidfra eller gjennom
innkjøpssentraler.
Oppdragsgiversom har foretatt innkjøp fra eller gjennominnkjøpssentraler,somdefinerti § 41(generelledefinisjoner)bokstavg, ansesfor å ha overholdtreglenei denneforskrift, forutsattat innkjøpssentralen
har overholdtbestemmelsene
i denneforskrift»
33
Sak93/14,11.12.14
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Kvæfjord kommuneom kjøp av prosjektmedarbeider(Tone Kristensen)som haddeerfaring fra
taksering / oppmåling / matrikkelføring, som skulle inneha stilling tilsvarende80 % tilknyttet
eiendomsskatteprosjektet
i Bø. Betaling for Tone Kristensens80% stilling ble gjort direkte fra Bø
kommunetil Kvæfjord kommune.I tillegg ble det inngått avtalemed Tone Kristensenom kjøp av
konsulenttjenesterfor å utføre tilsvarende oppgaver utover den 80 % stillingen hun hadde i
prosjektet. Kommunen opplyser at anskaffelser av konsulenttjenesterfra henholdsvis Tone
Kristensenog Helge Høve ble gjort som direkte kjøp. Årsaken til at det ikk e ble gjennomført
konkurransevar ifølge kommunen«tidsaspektetfor å komme i gang med arbeidet,og at den
kompetansensom ovennevnterepresentererikke er enkel å få tak i». Kommunen har i denne
sammenheng
opplyst at de først haddeforutsattat de kunnebenytteskatteetatens
formuesgrunnlag
som grunnlagfor å beregneeiendomsskatt,men etterhvert kom til at dettelikevel var en lite egnet
måte å gjøre det på. Det ble derfor nødvendigå henteinn kompetansepå taksering/oppmåling /
matrikkelføring raskt. Kommunen har lagt frem kontrakter for kjøp av konsulenttjenesterfra
henholdsvisToneKristensenog HelgeHøve.Det foreliggerikke anskaffelsesprotokoll.
Revisorsvurdering
På bakgrunnav verdienav de utbetaltebeløpeneskal anskaffelseneav konsulenttjenester
fra Tone
34
Kristensenog HelgeHøvevurderesetterforskriftensdel I . Av ovennevntefunn fremgårdet at Bø
kommunegjordedirekte anskaffelserav dissekonsulenttjenestene
uten å rette forespørslertil flere
mulige leverandører. Revisor vurderer på denne bakgrunn at kommunen ikke har overholdt
anskaffelsesregelverkets
grunnleggendekrav til konkurranse
, jf. FOA § 3-1(1).
Takseringstjenesterverker og bruk
Revisorsfunn
Andre anskaffelseri eiendomsskatteprosjektet
ble i følge kommunen gjort til gjenstand for
konkurranse.Dette gjelder kjøp av takseringstjenester
for verker og bruk, der kommunenhar l agt
frem et konkurransegrunnlag,samt enkelte e-poster som indikerer at kommunen har sendt
forespørseltil fem ulike firmaer om å gi tilbud på å «utarbeideforslag til takstpå alle verk og bruk
i kommunen». Konkurransegrunnlagetangir ikke anslått verdi for oppdraget
, men det foreligger
anskaffelsesprotokoll
for anskaffelsen,der verdienanslåstil «maks200 000 kroner». Det opplyses
i konkurransegrunnlaget
at obligatoriskekvalifikasjonskraver at «tilbyder skal ha ordnedeforhold
mht skattebetalingog merverdibetaling»,og at «tilbyder skal ha et fungerendeHMS-system».
Kvalifikasjonskraveneskal dokumentereshenholdsvisgjennom skatteattest,merverdiavgiftattest,
og HMS-egenerklæring.Når det gjelder tildelingskriterieropplysesdet i konkurransegrunnla
get at
«tildeling skjer på basisav hvilket tilbud som er det mest fordelaktige», basertpå kriteriene pris
(vekting 30 %), kompetanse(vekting 30 %), og oppgaveoppfatning/
spesifikasjonav gjennomføring
35
av oppdraget(vekting 40%). Kommunenhar opplyst at EskanAS ble tildelt oppdraget
. Revisor
har mottatt tilbudenefra de to leverandørene
, disseviser at Eskanog VerditakseringKjell Larsen
tilbydde pris på henholdsviskr 135 000 og 195 000 eks. mva. Kommunenhar ogsålagt frem en
matriseder evalueringav de to tilbudenegjøresi form av poengberegning,
der EskanAS kommer
bestut i poengsum
. Protokoll for anskaffelsener lagt frem for revisor,denneoppgir navnpå de fem
forespurteleverandører,samttilbudt pris for de to som levertetilbud. Det fremgårav kommunens
regnskapat det ble utbetalt kr 135 000 eks. mva. til EskanAS ført på eiendomsskatteprosjekte
ti
2015,jf. tabell 3 over, noe somsammenfallermed tilbudt pris.

34

Verdienav kjøpenefra HelgeHøve og Tone Kristensenbeløpersegtil underkr 500 000 eks.mva. entenmanserpå
de to leverandørene
hver for segeller sammenlagt,jf. tabell 3.
35
Kommunenopplyserat VerditakseringKjell LarsenAS gjennomførtetakseringav e-verk, da Eskanikke kunne
gjøredette.Det ble utbetaltkr. 14 850 eks.mva. til VerditakseringKjell LarsenAS for dennejobben.Eskanutførte
øvrig takseringav verker og bruk.
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Revisorsvurdering
Bø kommunehar i anskaffelsesprotokollen
anslåttverdienfor anskaffelsentil makskr 200 000. Ut
fra anslåttverdi, samtbeløpetsom er utbetalttil valgt leverandør, skal anskaffelsenvurderesetter
forskriftensdel I. Det stilles få eksplisittekrav til hvordananskaffelserskal foretasunderdel I av
forskriften, men grunnleggendekrav til konkurranseog etterprøvbarhetgjelder, jf. omtale under
kap. 4.2.1. Oppdragsgiver må også gjennomførekonkurranseni henhold til opplysningergitt til
leverandørene.
På bakgrunnav at kommunenhar kontaktetflere leverandørervurderervi revisjonskriterietom å
informereleverandørerom anskaffelsensom oppfylt.
Under del I av f orskriften stilles det ikke opp krav om at oppdragsgiverskal tildele kontrakt på
bakgrunnav lovlige og for leverandørene
kjente tildelingskriterier. Vi ser imidlertid at kommunen
har valgt å angi tildelingskriterieri konkurransegrunnlaget,
de er dermedbundetav dettei vurdering
av de tilbud som kommer inn. Kommunen har lagt frem dokumentasjon (skjema for
poengberegning)
som viser at de har vurdertde innkomnetilbud etterde angittetildelingskriterier.
Revisjonskriterieneom etterprøvbarhetvurderespå bakgrunnav revisorsfunn somoppfylt.
Programvare
Revisorfunn
Videre opplyserkommunenat innkjøp av nødvendigprogramvare i forbindelsemed innføring av
eiendomsskattble gjennomførtved å innhentetilbud fra to leverandører;Norkart (som leverer
«Komtek Eiendomsskatt
») og Norconsult (som leverer «ISY Pro»). Dokumentasjonensom
kommunenhar lagt frem for denneanskaffelsenindikerer at henvendelsen
fra kommunentil de to
leverandøreneble gjort per telefon. Begge leverandøreneleverte tilbud på oppdraget. Norkart
tilbydde pris på kr 243 000 eks. mva., pluss årlig vedlikehold på kr 55 900 eks. mva., mens
Norconsulttilbydde pris på kr 234 000 eks. mva. pluss årlig vedlikehold på kr 38 500 eks. mva.
Norconsultble tildelt kontraktenut fra lavesttilb udtepris. Revisorhar mottattde to tilbudene,samt
kommunensakseptav Norconsults tilbud. Det foreliggerikke anskaffelsesprotokoll
for kjøpet.Det
fremgårav kommunensregnskapat det ble utbetalt kr 145 917 eks. mva. til Norconsult36, f ørt på
eiendomsskatteprosjektet
i 2015, jf. tabell 3 over.
Revisorsvurdering
Bø kommunehar ikke anslåttverdienfor anskaffelsenav ovenfornevnteprogramvare. Påbakgrunn
av utbetaltbeløptil valgt leverandørskal anskaffelsenvurderesetterforskriftensdel I. Somtidligere
omtalt stilles det få eksplisittekrav til hvordananskaffelserskal foretasunderdel I av forskriften,
mengrunnleggendekrav til konkurranseog etterprøvbarhetgjelder,jf. omtaleunderkap. 4.2.1.
Bø kommunehar lagt frem tilbudenefra de to leverandørene,og vi vurdererpå dennebakgrunn
revisjonskriterietom å informereleverandørerom anskaffelsensom oppfylt.
Revisjonskriterienetil etterprøvbarhetvurderes som ikke oppfylt, da det ikke foreligger
anskaffelsesprotoko
ll og for øvrig lite skriftlig dokumentasjonfor anskaffelsen.

36

Kommunenhar opplystat ytterligerekr 87 500 eks.mva. ble utbetalttil Norconsulti forbindelsemedkjøp av
programvarenISY Pro, mendettebeløpetble ført på en annenart (inngårderfor ikke i tabell 3). Totalbeløpetutbetalt
til Norconsultblir da kr 233 417 eks.mva.,noe somligger tett opp til prisensomfremgårav tilbudet som kommunen
aksepterte.
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5

OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON

Samlet sett konkluderer revisor med at Bø kommune i 2014 og 2015 i flertallet av de
undersøkte anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser om konkurranse og
etterprøvbarhet i regelverket om offentlige anskaffelser.
Konklusjonenbyggerpå følgendefunn og vurderinger:
For flertallet av deundersøkteanskaffelsene
har kommunenkunngjort eller påannenmåteinformert
leverandørerom denplanlagteanskaffelsen.
Flertallet av anskaffelsersom er undersøktble gjennomførtinnen teknisk etat, det er ogsådisse
anskaffelsenesom har klart høyestverdi av anskaffelsenei utvalget vårt. Innenfor teknisk etat er
samtligeav de undersøkteanskaffelsene
kunngjort.En av anskaffelsene
er imidlertid kun kunngjort
nasjonalt,mensregelverketogsåstiller krav om kunngjøringi hele EØS-området. Vi finner videre
at kunngjøringenefor samtligeav anskaffelsenefra teknisk etat er gjort med henvisningtil feil del
av regelverket og/eller har motstridendeopplysningeri konkurransedokumentene
om hvilken del
av regelverketog/eller hvilken anskaffelsesprosedyre
som leggestil grunn. For samtlige av de
undersøkteanskaffelsenefra teknisk etat er kommunensopplysningerom tildelingskriterier ikke
entydigei konkurransedokumentene
. Dette innebærerat det ikke er mulig for leverandørerå vite
hvilke kriterier somleggestil grunnfor valg av leverandør.Oppdragsgiversopplysningerom hvilke
konkurransevilkårsom gjelder har betydningfor leverandørersvurdering av hvorvidt det er mulig
(eller ønskelig) for dem å være med og konkurrere om oppdraget.Uklare vilkår, herunder
tildelingskriterier,vil ogsågjøredet vanskeligfor kommunenå vurdereog evaluereleverandørenes
tilbud.
Innenfor helsesektoren
er det foretattdirektekjøp av medisinskforbruksmateriellfra én leverandør
for beløp på nær 900 000 kroner både i 2014 og 2015. Dette må anses som brudd på
anskaffelsesregelverkets
grunnleggendekrav om konkurranse.For den andreutvalgteanskaffelsen
innenfor helse- og sosial;arbeidsom ble utført på heisenpå Bøheimen,la kommunentil rette for
konkurranseved å kontakteflere leverandører.
Når det gjelderanskaffelseav konsulenttjenester
i forbindelsemedeiendomsskatteprosj
ektet har det
vært konkurranseom noen av kjøpene,mensdet er gjort direkte anskaffelseruten noen form for
konkurranseav andre.
For de undersøkteIKT -anskaffelsenefinner vi at kjøp av nytt forsystem ble gjennomført av
Samordnainnkjøp i Salten (SIIS) på vegne av kommunen. Vi har dermed ikke undersøkt
anskaffelsennærmere,utover å konstatereat det er samsvarmellom anslått verdi og den del av
regelverketsom er lagt til grunn, samtat den har vært kunngjort både i Doffin og Ted-databasen.
V ed kjøp av programvare til eiendomsskatteprosjektet
sikret kommuneni noen grad konkurranse
om oppdragetved å henvendesegtil to leverandøreri markedet.
Flertallet av de undersøkteanskaffelseneoppfyller ikke fullt ut kravenetil etterprøvbarhet.Det er
ikke ført anskaffelsesprotokoll
for alle anskaffelsene,
og de protokollersom er fremlagtinneholder
i all hovedsakkun opplysningerom åpning av innsendtetilbud (navn på leverandørerog tilbudt
pris). Ifølge regelverketskal en anskaffelsesprotokollbeskrivealle vesentligeforhold og viktige
beslutningergjennomhele anskaffelsesprosessen.
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HØRING

Revisjonensendterapportenpå høring til Bø kommune ved rådmannen20. januar 2017, med
tilbakemeldingsfrist2. februar2017.Etter avtalemed revisorble høringsfristenutsatt,og KomRev
NORD mottok høringsuttalelsen
10. februar2017.
I forbindelsemedhøringen oversendtekommunenny dokumentasjon.Revisorhar hensyntattdenne
dokumentasjonenog bearbeidetrevisors funn og vurdering for anskaffelsendet gjaldt (kjøp av
takseringstjenesterfor verker og bruk (kap. 4.3.2)). I høringsuttalelsenuttrykte rådmannenat
revisjonenssamledekonklusjon om at anskaffelsenei liten grad etterleversentralebestemmelser
var en for strenggenerellbedømmelse,og anmodetom en mer nyansertkonklusjon. På bakgrunn
av ovennevntehar vi vurdert om konklusjonenskal endres. Etter vår vurdering tilsier funn og
vurderingerat konkusjonenikke kan endresvesentlig. V i har likevel omformulert den samlede
konklusjonennoefor å gjøreden mer presis.
Rådmannens
høringsuttalelsemed vedleggfølger i sin helhetunder.
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ANBEFALINGER

På bakgrunnav revisorsfunn, vurderingerog konklusjon anbefalervi at Bø kommuneiverksetter
tiltak for å sikre etterlevelseav regelverket om offentlige anskaffelser,herunder sikrer at
anskaffelsergjennomføresetterprosedyrekravenesom gjelderfor anskaffelsensart og verdi.

8
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Om selskapet og vår
forvaltningsrevisjonskompetanse
KomRev NORD IKS utfører helhetlig
revisjon av kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskaper,
offentlige stiftelser, kirkeregnskapog
legater. Selskapetseiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, alle
kommunenei Troms, ni kommuner i
Nordlandog fire kommuneri Finnmark.

KomRev NORD har tidl igere gjennomført følgende
forva ltningsrevisjonsprosjekter i Bø kommune:
Arbeidsmiljøog sykefraværi PLO
Ressursbrukog kvalitet i grunnskolen
Investeringsprosjektet
«Bø ungdomsskole»
Barneverntjenesten
Iverksettingav politiskevedtak

2015
2013
2011
2008
2007

Vårt hovedkontorligger i Harstad,og vi
har avdelingskontori Tromsø,Narvik,
Sortland, Finnsnes, Storslett og
Sjøvegan
.
Vi har 36 medarbeideresom samlet
innehar lang erfaring fra og god
kunnskap om offentlig sektor og
revisjon.
Selskapeter uavhengig i forhold til
kommuner, stat, privat næringsliv og
andreinstitusjoneri samfunnet.
Vårt forvaltningsrevisjonsteambestår
av ni medarbeidere med høyere
utdanninginnenulike fag:
Rettsvitenskap
Pedagogikk
Samfunnsplanlegging
Sosiologi
Statsvitenskap
Samfunnsøkonomi
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