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Offent lige an skaff el ser 
i kom mu ne ne
En for valt nings re vi sjon ut ført av Ro ga land Re vi sjon IKS vis te at det frem de les er en  
vei å gå når det gjel der over hol del se av re gel ver ket om offent lige an skaf fel ser, men  
at kom mu ne ne ser at de har be hov for kunn skap om det te.

Artikkelen er 
forfattet av:
Ju rist
Ing rid Tjør hom
For valt nings re vi sor Ro ga land 
Re vi sjon IKS

Ro ga land Re vi sjon IKS gjen nom før te høs-
ten 2011/vå ren 2012 for valt nings re vi sjon 
med til nær met sam me man dat i ni kom-
mu ner: Bjerk reim, Ei ger sund, Finn øy,  
Gjes dal, Ran da berg, Sand nes, Sola, Stav an ger 
og Strand. Hen sik ten var å se om kom mu-
ne ne føl ger lov om offent lige an skaf fel ser 
når de kjø per va rer og tje nes ter.

Hvor dan kom mu ne ne or ga ni se rer sine 
inn kjøp
Vi fant at både små og sto re kom mu ner 
or ga ni se rer sine inn kjøp på til nær met 
sam me måte, bare til pas set stør rel sen: Alle 
har en sent ral inn kjøps an svar lig el ler en het 
som inn går ram me av ta ler, og som innehar 
spiss kom pe tan se når det gjel der inn kjøp. 
De skal også kun ne bi stå og lære opp den 
en kelte en he ten når det gjel der inn kjøp. 
De stør ste kom mu ne ne som Stav an ger og 
Sand nes har en inn kjøps av de ling som 
frem står som pro fe sjo nell. In ternt i kom-
mu nen er alle som kjø per inn på lagt å 
be nyt te de ram me av ta le ne kom mu nen har 
inn gått, men er el lers an svar li ge for egne 
bud sjett og egne inn kjøp. Det er svært 
va rie ren de kom pe tan se på reg lene om 
offent lige inn kjøp ute på de en kelte en he-
te ne i kom mu ne ne, det te gjaldt både små 
og sto re kom mu ner. Alle kom mu ne ne 
øns ket mer res sur ser når det gjel der inn-
kjøp, og våre un der sø kel ser be kref tet det te 
be ho vet.

Fra leverandørstatistikken i regn ska pet, 
pluk ket vi ut an skaf fel ser av for skjel lig art 
og stør rel se og kon trol ler te de for skjel lige 

vil kår etter lov og for skrif ter. Ut vel gel sen 
av hvil ke an skaf fel ser vi un der søk te nær-
me re, var noe for skjel lig i de en kelte kom-
mu ner: Et par kom mu ner had de øns ket at 
vi skul le se på flest mu lig an skaf fel ser, 
and re ste der så vi på an skaf fel ser på om rå-
der man an tok var mest ut satt for feil, og  
i de mind re kom mu ne ne var inn kjø pe ne 
så pass få at de fles te over kro ner 500 000 
(na sjo nal ters kel ver di) ble un der søkt. 
Re sul ta ter i en kelt kom mu ner kan der for 
ikke sam men lig nes di rek te, men re sul ta-
te ne vi ser et møns ter.

Var an skaf fel ser over kr 500 000 lyst ut 
i Doffin.no?
Vårt ge ne rel le inn trykk er at de fles te 
an skaf fel se ne av den ne stør rel sen blir lyst 
ut. De mind re kom mu ne ne had de et par 
pro sjek ter som ikke var lyst ut, og den 
fei len som var fel les, var at ikke alle de ler 
av pro sjek tet var tatt med i be reg nin gen av 
ters kel ver di ene, og at de ikke var lyst ut. 
Ar ki tek ter og kon su len ter var for ek sem pel 
ikke tatt med og bruk av ram me av ta ler for 
de ler av pro sjek tene var ikke reg net med  
i sam let sum. I fle re til fel ler var det inn-

lei de kon su len ter som sto for ut ly sin gen av 
opp drag, og da sjek ket vi at (el ler «om»?) 
kom mu nen var in vol vert i ut vel gel sen og 
inn gå el se av av ta le.

Protokollplikten i kjøp over kr 500 000
Pro to kol len skal grovt sett do ku men te re 
hvem som le ver te an bud, sam let sum for 
an bu det, når an bu de ne ble le vert og hvem 
som åp net an bu de ne. Utfra dis se opp lys-
nin ge ne skal en kun ne se om noen må 
av vi ses. An bud som kom mer inn etter 
fris ten for inn le ve ring, skal av vi ses. Hvor-
dan de en kelte an bud be døm mes, skal 
også kun ne do ku men te res ved even tuell 
kla ge. Pro to kol le ne skal vise at det har 
vært kon kur ran se.

Våre un der sø kel ser vis te noen få pro to-
kol ler som mang let noen av de nød ven-
di ge opp lys nin ge ne. Ho ved inn tryk ket 
var like vel at do ku men ta sjo nen var god, 
slik at lo vens vil kår kun ne vur de res i de 
fles te til fel le ne. De stør ste kom mu ne ne 
had de de de bes te ru ti ne ne og de bes te 
ma le ne, og de mest over sikt li ge pro to kol-
le ne.

EHAN DEL: Det har ikke vært sat set nok på ehan del i noen av de kom mu ne ne som ble 
un der søkt.
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Når det gjel der protokollplikten for kjøp mel lom kr 100 000 og 
500 000, var det man ge brudd i alle de kom mu ne ne vi un der-
søk te. Ca. halv par ten av kjø pe ne vi un der søk te i alle kom mu ner, 
mang let pro to kol ler.

Pro to kol len er her til for å do ku men te re at det har vært kon kur-
ran se, og det te kan ikke kon trol le res når det ikke er pro to koll.  
Vi for ut set ter da at det er brudd på reg lene om offent lige an skaf-
fel ser.

Det kan være til fel ler der kjøp over 100 000 og mang lende pro to-
koll ikke er brudd på reg lene. Det skal fore tas en for svar lig vur de-
ring av va ren el ler tje nes tens pris idet an skaf fel sen star ter. Vur de-
rin gen kan ha vært for svar lig selv om sum men til slutt har blitt 
over kr 100 000. Det mang ler en del kom pe tan se på det te.

Til tross for at det her var mang ler i alle kom mu ne ne, og at de 
utvalgene vi fore tok, både va rie rer i an tall og på om rå der, var inn-
tryk ket også her at inn kjø per ne, også på de en kelte en he te ne  
i Stav an ger og Sand nes, had de stør re kunn skap om re gel ver ket og 
straks så hvor de even tu elt had de trådt feil, el ler had de en god 
for kla ring på hva som had de skjedd. I Stav an ger og Sola er an skaf-
fel ser tatt med som en del av opp læ rin gen av nye med ar bei de re.

Ram me av ta ler
Alle kom mu ne ne had de fle re ram me av ta ler. De mind re kom mu-
ne ne inn gikk ram me av ta ler i sam ar beid med Innkjøpsassistanse 
vest, og de stør re had de fle re ram me av ta ler som de sam arbei det 
om.

Det te spa rer en del ad mi nist ra sjon av ram me av ta le ne i kom mu-
ne ne. Alle av ta ler må føl ges opp ma nu elt, og det må sør ges for  
ny ut ly sing når dis se går ut etter mak si mum fire år. Vi fant at det 
fan tes kom mu ner som had de ram me av ta ler som ikke len ger var 
gyl di ge, og at fle re kom mu ner ikke had de gode over sik ter på net-
tet over inn gåt te ram me av ta ler. Av ta le ne er slik at de gjel der 
be stem te pro duk ter, og det er be hov for at de som skal kjø pe inn 
va rer og tje nes ter, på en en kel måte kan se hvil ke pro duk ter av ta-
len gjel der. I Stav an ger kom mu ne lig ger over sik ten over av ta le ne 
ute på in tra net tet, og en kun ne der fra klik ke seg inn på den 
en kelte av ta len og få en over sikt over inn hol det i den ne. I de 
and re kom mu ne ne som had de lagt ut en over sikt, måt te sel ve 
av ta len hen tes fra kom mu nens ar kiv.

Til tross for at ikke alle had de like gode over sik ter til gjen ge lig, ble 
ram me av ta le ne be nyt tet i stor grad i kom mu ne ne. Spe sielt gjaldt 
det te av ta ler om re kvi si ta, sko le ma te ri ell og ren gjø rings mid ler.

E-han del er et sent ralt satsningsområde, og be nyt tes i for bin del se 
med kjøp ba sert på ram me av ta ler.

Det har ikke vært sat set nok på e-han del i noen av de kom mu-
ne ne vi un der søk te. Det te er en ef fek tiv og øko no misk måte å 
hand le på. Fle re av de un der søk te kom mu ne ne had de ennå ikke 
star tet med e-han del, og de som had de be gynt, had de ikke nådd 
sine mål når det gjel der om fang.

En vei å gå
Det er frem de les en vei å gå når det gjel der over hol del se av re gel-
ver ket om offent lige an skaf fel ser, men det er po si tivt at alle kom-
mu ner ser at de har be hov for kunn skap om det te. Det er vik tig at 
det av set tes nok res sur ser, og at kom pe tan sen på en he te ne økes.


