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Arkivsak-dok. 15/00171-17 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 - 
SØRUM KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016. 
2. Årsregnskap og årsberetning 2016 (sendt medlemmene i egen epost) 
3. Revisors beretning 2016 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Sørum avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 10. mai 2017. 
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev.  
 
Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i kommunens 
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard.  
 
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 24.4.17. Beretningen er avgitt med 
presisering og forbehold. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2016, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget i møtet. Videre vil 
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Romerike revisjon legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet med 
revisjon av Sørum kommunes årsregnskap 2016. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet.   
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  1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

25.04.2017 15/00171-20 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Øystein Hagen, tlf. +47 67934581       

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS - 
ROKUS 

Hasselveien 6 +47 67934581 oyshag@lorenskog.kommune.no 898704262 

Postboks 304 1470 LØRENSKOG    
1471 LØRENSKOG     
     
 

 
Til kommunestyret i Sørum kommune  
  

Uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for 2016 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse av 
revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   
  
Kontrollutvalget har i sitt møte 2. mai behandlet Sørum kommunes årsregnskap for 2016. Følgende 
dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Årsregnskap og årsberetning 2016 

 Revisors beretning for 2016. 
 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Det bemerkes at uavhengig revisors beretning er avlagt med forbehold. Grunnlaget for konklusjonen 
med forbehold er: 

Gjenstående lånegjeld knyttet til overtagelsen av Krogstad Miljøpark AS (kr 27 mill. fratrukket 
bankinnskudd kr 6,654 mill.) ble i 2016 innløst av Sørum kommune uten at dette er bokført i 
investeringsregnskapet. Dette er i strid med de grunnleggende kommunale 
regnskapsprinsipper som tilsier at alle endringer i kommunens arbeidskapital skal registreres i 
bevilgningsregnskapet (drift- eller investeringsregnskapet). Etter revisjonens mening gir dette 
en nettoeffekt for kommunens investeringsregnskap på kr 20,346 mill. Transaksjoner i 
forbindelse med overtakelsen av Krogstad Miljøpark AS er beskrevet i note 17 til kommunens 
årsregnskap. 
 
Revisjonen kan heller ikke se at det foreligger politisk vedtak på at lånegjelden skal innløses. 

 
Det er i uavhengig revisors beretning også gitt en presisering: 

Premiefond på kr 12 603 744 er presentert som frie disponible inntekter i regnskapsskjema 1A 
(drift). Dette er ikke frie midler og skulle i stedet vært omfattet av regnskapsskjema 1B (drift). I 
tillegg er budsjettert bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 214 300 
ikke tatt med under regulert budsjett i regnskapsskjema 1A.  
Forholdene påvirker ikke det regnskapsmessige mindreforbruket i regnskapet. 

  
Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev nr. 2 hvor blant annet disse forholdene er nærmere 
omtalt. Nummerert brev behandles av kontrollutvalget i egen sak. 
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 Vår dato Vår referanse 

 25.04.2017 15/00171-20 
 
 
Kontrollutvalget viser til at netto driftsresultat er på 40,0 mill. kroner og utgjør 3,2 % av inntektene.  
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet 
over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene. TBU betrakter netto driftsresultat som 
hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye 
som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 
I følge KS er økte skatteinntekter på landsbasis hovedforklaringen til det gode resultatet. Bakgrunnen 
for merskatteveksten er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere for 
inntektsåret 2015. Merskatteveksten er engangsinntekter for 2016, og påvirker ikke nivået på 
forventede skatteinntekter i 2017 og framover. 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse av iverksatte og planlagte tiltak for å 
sikre høy etisk standard og betryggende kontroll (jf. kommuneloven § 48 nr. 5).  
 
Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2016, samt utfyllende 
rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 
revisjonsmerknader ved årsskiftet.  
 
 
Tore Kampen 
 
 
Leder av kontrollutvalget                                                    Kopi: Formannskapet 
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Kommunestyret  i  Sørum kommune Kopi:
Postboks 113 Kontrollutvalget
1921 Sørumsand Formannskapet

Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold
Vi har revidert Sørum kommunes årsregnskap som viser kr 848 875 089,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 15 737 104,-. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er
omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen med forbehold», avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sørum kommune per 31.
desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold
Gjenstående lånegjeld knyttet til overtagelsen av Krogstad Miljøpark AS (kr 27 mill. fratrukket
bankinnskudd kr 6,654 mill.) ble i 2016 innløst av Sørum kommune uten at dette er bokført i
investeringsregnskapet. Dette er i strid med de grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper
som tilsier at alle endringer i kommunens arbeidskapital skal registreres i bevilgningsregnskapet
(drift- eller investeringsregnskapet). Etter revisjonens mening gir dette en nettoeffekt for
kommunens investeringsregnskap på kr 20,346 mill. Transaksjoner  i  forbindelse med overtakelsen
av Krogstad Miljøpark AS er beskrevet i note 17 til kommunens årsregnskap.

Revisjonen kan heller ikke se at det foreligger politisk vedtak på at lånegjelden skal innløses.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA—ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering
Premiefond på kr 12 603 744 er presentert som frie disponible inntekter i regnskapsskjema 1A
(drift). Dette er ikke frie midler og skulle i stedet vært omfattet av regnskapsskjema 1B (drift). l
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tillegg er budsjettert bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 214 300 ikke tatt
med under regulert budsjett i regnskapsskjema 1A.
Forholdene påvirker ikke det regnskapsmessige mindreforbruket i regnskapet.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.

lforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA—ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. l tillegg:

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

.  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for

"”:.—"jf.."Di'..:i'ilizzl">'.—'i'ii—i;..ii't Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

.  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen
er rimelige.

.  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende

fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Jessheim 24. april 2017

l
Lg... V‘NXL; l&— Å” "Xi

_\ V

Camilla Eide
oppdragsansvarlig revisor

i.”='.'..”o.'n 2.i1.:;-.'.,-\;-E::j‘ «...m, Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Arkivsak-dok. 16/00074-5 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REVISJONSBREV NR. 2 - ÅRSREGNSKAPET 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
 
Vedlegg:  
1. Revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2016. 
2. Rådmannens kommentar til revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2016 (deles ut i 

møtet/ ettersendes) 

 
 
Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 2 (vedlegg 1). Flere av forholdene er tatt inn 
i revisjonsberetningen for årsregnskapet 2016. 
 
Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 
 
Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet, og kontrollutvalget har 
bedt om rådmannens skriftlige og muntlige kommentarer til brevet (vedlegg 2). 
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Kontrollutvalget  i Kopi til
Sørum kommune Rådmannen

Økonomisjef
Regnskapssjef

REVISJONSBREV NR.  2  - ÅRSREGNSKAPET  2016

Vi har revidert kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016. Vår revisjon omfatter utvalgte
deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet. Revisjonen omfatter også
relevante deler av kommunens internkontroll på økonomiområdet. Vår revisjon har avdekket
forhold som det etter vår vurdering bør opplyses om i nummerert brev.

Investeringsregnskapet
Egenkapitalinnskudd KLP på kr 2314 535,- er finansiert med lånemidler. Spørsmålet om hva
kommunen kan låne penger til er regulert i Kommuneloven  §  50 og utelukker investeringer i aksjer
og andeler, inkludert egenkapitalinnskudd KLP. Denne feilaktige lånefinansieringen bør rettes i
2017 ved at egenkapitalinnskuddet finansieres med overførte midler fra driftsregnskapet, da
kommunen ikke har ubundne investeringsfond som alternativt kunne ha vært benyttet som
finansiering.

Transaksjoner i forbindelse med overtakelse av Krogstad Miljøpark AS er beskrevet i note 17 til
kommunens årsregnskap. lforbindelse med avviklingen av Krogstad Miljøpark AS i 2016, overtok
kommunen en lånegjeld på kr 27 mill. kroner, et bankinnskudd på kr  6,654  mill. og grunn med
opparbeidet vei til en verdi av kr 13,765 mill.

Lånegjelden på kr 27 mill. ble i 2016 innløst av Sørum kommune uten at dette er bokført i
investeringsregnskapet, men kun i balansen. Dette er i strid med de grunnleggende kommunale
regnskapsprinsipper som tilsier at alle endringer i kommunens arbeidskapital skal registreres i
bevilgningsregnskapet (drift— eller investeringsregnskapet).

Mottatt bankinnskudd på kr 6,654 mill. ble benyttet som en del av finansieringen av innløsningen.
Grunn med opparbeidet vei til kr 13,765 mill. er korrekt ført i investeringsregnskapet.

Etter revisjonens mening skulle innløsningen av lånegjelden på kr 27 mill. vært bokført som
ekstraordinært avdrag i investeringsregnskapet og bankinnskuddet på kr 6,654 mill. skulle vært
bokført som ubrukte lånemidler i kommunens regnskap. Nevnte salgssum kunne da ha vært
benyttet som en del av låneinnløsningen, slik at overnevnte forhold samlet sett da ville gitt en
nettoeffekt for kommunens investeringsregnskap på kr 20,346 mill.

Revisjonen kan heller ikke se at det foreligger politisk vedtak på at lånegjelden skal innløses.

Manglende bokføring i bevilgningsregnskapet og manglende politisk vedtak vedrørende innløsning
av lån er omtalt i revisjonsberetningen.

—.',.'a.1l.z»='iiir;». .i'risiavmnu Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4. 2050 Jessheim Postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Formelle forhold
Det er registrert en klassifiseringsfeil  i  obligatorisk regnskapsskjema 1 A. Premiefond på kr 12 603 744

er presentert som frie disponible inntekter i regnskapsskjema 1A (drift). Dette er ikke frie midler og

skulle i stedet vært omfattet av regnskapsskjema 1B (drift). Sum til  forde/ing drift  skulle således
vært kr 12 603 744 mindre i regnskapsskjema 1A og sum forde/t til drift tilsvarende høyere i

regnskapsskjema 1B. Forholdet påvirker ikke det regnskapsmessige mindreforbruket i regnskapet.

I tillegg er budsjettert bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk på kr 11 214 300 ikke

tatt med under regulert budsjett i regnskapsskjema 1A.

Forholdene blir omtalt som en presisering i vår revisjonsberetning. En presisering betyr at vi

ønsker å gjøre leseren av regnskapet oppmerksom på disse forholdene.

Jessheim 20. april 2017
f -  (om ( ._ Q

Camilla Eide ***
oppdragsansvarlig revisor
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Arkivsak-dok. 16/00003-8 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET – OFFENTLIG 
ANSKAFFELSER I SØRUM KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å 

a) sikre at alle anskaffelser innenfor kommunalteknikk blir gjennomført i tråd med 
regelverket for offentlige anskaffelser. 

b) sørge for at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp, særlig gjelder dette 
at avrop blir skriftliggjort slik at kommunen kan følge opp sine kontrakter på en 
tilfredsstillende måte. 

c) sørge for at internkontrollen med hensyn til roller, fullmakts- og ansvarsforhold 
er avklart for gjennomføring av den enkelte anskaffelse. 

 
 
Vedlegg:  
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten – Offentlige anskaffelser og oppfølging av 

rammeavtaler. Utarbeidet av Romerike Revisjon IKS, datert mars 2017. 
2. Faktaark til rapporten 

 
 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøte den 14.6.16, sak 30/16, bestilte kontrollutvalget et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området offentlig anskaffelse. Revisjonen ble 
bedt om å legge frem en prosjektplan for dette prosjektet. 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgsmøte den 6.9.16, sak 37/16. Denne ble 
vedtatt med det formål og de problemstillinger som er beskrevet i rapporten. 
 
Undersøkelsen er gjennomført i perioden september 2016 til februar 2017. 
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad bestemmelsene om 
offentlige anskaffelser etterleves i Sørum kommune, og om kommunen har 
tilfredsstillende intern kontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på 
området. 
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Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 

2. Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
3. I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- 

og ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser? 
 
De fleste rammeavtaler er inngått av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). 
Dette innebærer at revisjonen også blir en kontroll av NRI. Ansvaret for 
innkjøpssamarbeidet er lagt til rådmannen i Sørum gjennom en vertskommuneavtale. 
 
Anskaffelsene er valgt ut med utgangspunkt i kommunens regnskaper for 2015 og 
2016 innenfor virksomhetene kommunalteknikk, eiendom og skoler. 
 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse og svaret er tatt inn i sin helhet som 
vedlegg til rapporten. Høringssvaret er datert 14. mars 2017. 
 
Revisjonens oppsummering, samlet vurdering og konklusjon 
 
I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 
Revisjonens gjennomgang viser at de aller fleste anskaffelser/kjøp i Sørum kommune 
blir gjort som avrop på rammeavtaler inngått av NRI eller kommunen selv. 
Revisjonen har foretatt en overordnet kontroll blant de anskaffelser/kjøp som ikke er 
gjort som avrop på rammeavtaler. Denne analysen viser at anskaffelser i stor 
utstrekning blir konkurranseutsatt. Det er likevel noen områder der det handles for 
mange mindre beløp hos enkelte leverandører. Kommunen bør være oppmerksom 
på forhold, der summen av alle beløp i en periode, kan bli så store at det vil falle inn 
under kravet til utlysning og behandling av anskaffelsen etter strengere krav i 
regelverket. Dette er viktig for å unngå ulovlige direkte anskaffelser som blir sett på 
som alvorlige brudd på regelverket. 
 
I og med at mange avtaler som kommunen benytter seg av er inngått av NRI, og det 
faktum at NRI er en del av Sørum kommune og rådmannens ansvar, er det i utvalget 
av kontrakter kontrollert mange som er inngått av NRI. Kontrollen viser at alle 
anskaffelsene er korrekt lyst ut i forhold til terskelverdiene i regelverket og den art av 
kontrakt som skal anskaffes. Revisjonen finner noen avvik med hensyn til 
klassifisering i utlysningen av kontrakter, uten at dette har påvirket korrekt 
anvendelse av reglene. Men i visse tilfelle kan feil klassifisering føre til regelbrudd 
fordi det er et grunnleggende element for å anvende regelverket riktig, og man bør 
derfor være oppmerksom på dette for å unngå feil. Undersøkelsen viser videre at det 
for flere anskaffelser er dels motstrid mellom selve utlysingsskjema og 
konkurransegrunnlaget med hensyn til opsjoner knyttet til kontrakten. Det kan etter 
revisjonens vurdering være formålstjenlig at man finner en praksis som avhjelper 
dette. Revisjonens gjennomgang viser også at det er noen mangler ved 
protokollføring. Det gjelder særlig at mange protokoller ikke er datert og signert. 
Revisjonen vil i denne sammenheng særlig peke på at protokollføring bør følge 
parallelt med fremdriften i anskaffelsen. Det å produsere den i etterkant når den blir 
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etterspurt er ikke god forvaltningsskikk på dette området. For alle anskaffelser gjort 
av NRI finnes signerte kontrakter, og disse er arkivert. 
 
Denne undersøkelsen har også tatt for seg 5 anskaffelser kunngjort av 
kommunalteknikk1. Slik revisjonen vurderer det er regelverket anvendt feil i 2 av 5 
anskaffelser. Det betyr at disse i utgangspunktet er ulovlige direkteanskaffelser. 
 
Det er ikke ført protokoll som fyller kravene i FOA i 4 av de 5 anskaffelsene. 
Revisjonen vil peke på at protokollføring er sentralt for at kommunen kan 
imøtekomme lovens krav om etterprøvbarhet av sine anskaffelser. Avslutningsvis vil 
revisjonen også bemerke at gjennomgang av kontraktene viser at 2 av 5 kontrakter 
som inngår i kontrollen ikke er signert. Revisjonen mener det er viktig at kommunen 
har signerte originale kontrakter i sitt arkiv. 
 
Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
Revisjonen har kontrollert ulike forhold som kan gi et bilde av kommunens bruk og 
oppfølging av rammeavtaler. Undersøkelsen viser at kommunen på sentralt nivå 
mangler rutiner og maler for at avropene skal gjøres skriftlige. Kontrollen av et utvalg 
av kommunens transaksjoner viser også at avrop i praksis enten ikke er blitt 
skriftliggjort og/eller arkivert. Det er etter revisjonens vurdering viktig med skriftlighet 
og arkivering av avrop for at kommunen skal ha mulighet til å kunne følge opp sine 
kontrakter og leveranser på en god måte. 
 
Revisjonen vurderer at kjøpene som er gjort på rammeavtalene er innenfor de 
varer/tjenester som faller inn under det rammeavtalene omfatter, og at det samlede 
beløpet av transaksjoner omsatt på den enkelte leverandør ikke vesentlig overskrider 
rammeavtalens anslåtte verdi. Gjennomgangen viser også at transaksjonene stort 
sett er foretatt innenfor den perioden avtalen gjelder. I ett av tilfellene avdekker 
revisjonen imidlertid at det er foretatt et forholdsvis stort antall kjøp hos leverandøren 
etter rammeavtalens utløp. Det kan ikke utelukkes at noen av disse kjøpene er gjort 
som egne anskaffelser etter regelverket, men omfanget, arten av kjøp og samlet 
beløp gjør at revisjonen vurderer det som mest sannsynlig at kjøpene er gjort på 
rammeavtalen etter dens utløp. 
 
I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- 
og ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser? 
Revisjonen har lagt til grunn at på overordnet nivå bør roller og ansvar være avklart 
og nedfelt skriftlig med hensyn til anskaffelsesprosesser. Kommunen har dette 
nedfelt i reglementer, retningslinjer og prosedyrer. Revisjonen vurderer at roller og 
ansvar mellom virksomhetene, innkjøpskonsulent og NRI er avklart på overordnet 
nivå. 
 
Revisjonen har videre lagt til grunn at roller, ansvar og fullmaktsstruktur bør være 
avklart for den enkelte anskaffelsesprosess. Det bør være tydelig hvor i 
organisasjonen fullmaktene ligger, herunder behov for å tilknytte beløpsgrenser. 
Revisjonen har ikke funnet noe nærmere om hvem som har fullmakt til å undertegne 
kontrakter, utløse opsjoner eller si opp kontrakt om kjøp av varer og tjenester og 
oppfatter det slik at virksomhetsleder har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og 
inngå kontrakt innenfor rammene av vedtatt budsjett innenfor virksomhetsleders 
ansvarsområde. 
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Etter revisjonens vurdering er det etablert rolledeling mellom innkjøpskonsulent i 
økonomiavdelingen og virksomhetene, men ansvar og fullmakter er ikke helt på plass 
i praksis når det enkelte kjøp skal gjennomføres. Fullmaktene er knyttet til økonomi 
og den enkelte virksomhetsleders anvisningsmyndighet og budsjettansvar. 
Kommunen selv, kommunalteknikk og eiendom inngår rammeavtaler og 
gjennomfører enkeltanskaffelser, herunder store entrepriser. Rapporten 85 tilrådingar 
for styrkt eigenkontroll i kommunane (KRD 2009, 63) peker på at kommunene i sin 
praksis og eventuelle regelverk ofte har et uformelt og til dels utydelig forhold til 
kategorier av anskaffelser, herunder hvilken type anskaffelser enhetslederen har 
myndighet til å gjøre. Revisjonens vurdering er at fullmakter knyttet til godkjenning av 
utlysing av konkurranser og fullmakter til å underskrive på kontrakter ikke på plass. 
Det samme gjelder fullmakt til å utløse opsjoner eller si opp kontrakter. Revisjonen vil 
avslutningsvis trekke fram at det som er påpekt ovenfor langt på vei bør finne sin 
løsning når kommunen tar i bruk det nye konkurransegjennomføringsverktøyet KGV. 
 
På denne bakgrunn konkluderer revisjonen slik på problemstillingene: 
 
Problemstilling 1 I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for 
vare- og tjenestekontrakter? 
For de ti anskaffelsene som er kontrollert og gjennomført av NRI etterleves 
regelverket for offentlige anskaffelser i stor grad. Revisjonenes gjennomgang viser 
noen mindre avvik.  
 
For de fem anskaffelsene som er kontrollert og som er gjennomført av 
kommunalteknikk, etterleves ikke regelverket i tilstrekkelig grad. Kontrollen viser 
avvik på sentrale punkter i anvendelsen av regelverket. 
(I virksomhetene skoler og eiendom er anskaffelsene gjennomført utelukkende av 
NRI i perioden som er valgt ut for kontroll). 
 
Problemstilling 2 Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
Kommunenes oppfølging av rammeavtaler er ikke fullt ut tilfredsstillende fordi:  

 Avrop gjøres i liten grad skriftlig og kommunen har ikke god nok internkontroll 
på dette området.  

 Kontrollen avdekker avvik ved at én rammeavtale er i bruk etter utløpsdato. 
 
Problemstilling 3 I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til 
avklarte rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige 
anskaffelser? 
Når det gjelder rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen er internkontrollen på 
overordnet nivå i stor grad tilfredsstillende.  
 
Når det gjelder den enkelte anskaffelsesprosess er ansvar og fullmakter i mindre 
grad tilfredsstillende. 
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På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger: 
1. Rådmannen må sikre at alle anskaffelser innenfor kommunalteknikk blir 

gjennomført i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. 
2. Rådmannen bør sørge for at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp, 

særlig gjelder dette at avrop blir skriftliggjort slik at kommunen kan følge opp 
sine kontrakter på en tilfredsstillende måte. 

3. Rådmannen bør sørge for at internkontrollen med hensyn til roller, fullmakts- 
og ansvarsforhold er avklart for gjennomføring av den enkelte anskaffelse. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad bestemmelsene om offentlige 
anskaffelser etterleves i Sørum kommune, og om kommunen har tilfredsstillende intern kontroll med 
hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området. 
 
Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  
 

1. I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter?  

2. Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
3. I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- og 

ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser? 
 
De fleste rammeavtaler er inngått av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Dette innebærer at 
revisjonen også blir en kontroll av NRI. Ansvaret for innkjøpssamarbeidet er lagt til rådmannen i 
Sørum gjennom en vertskommuneavtale. 
 
De gjennomgåtte anskaffelsene ble valgt ut med utgangspunkt i kommunens regnskaper for 2015 
og 2016 innenfor virksomhetene kommunalteknikk, eiendom og skoler.  

Revisjonens oppsummering, samlet vurdering og konklusjon 

I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 
Revisjonens gjennomgang viser at de aller fleste anskaffelser/kjøp i Sørum kommune blir gjort som 
avrop på rammeavtaler inngått av NRI eller kommunen selv. Revisjonen har foretatt en overordnet 
kontroll blant de anskaffelser/kjøp som ikke er gjort som avrop på rammeavtaler. Denne analysen 
viser at anskaffelser i stor utstrekning blir konkurranseutsatt. Det er likevel noen områder der det 
handles for mange mindre beløp hos enkelte leverandører. Kommunen bør være oppmerksom på 
forhold, der summen av alle beløp i en periode, kan bli så store at det vil falle inn under kravet til 
utlysning og behandling av anskaffelsen etter strengere krav i regelverket. Dette er viktig for å 
unngå ulovlige direkte anskaffelser som blir sett på om alvorlige brudd på regelverket.  
 
I og med at mange avtaler som kommunen benytter seg av er inngått av NRI, og det faktum at NRI 
er en del av Sørum kommune og rådmannens ansvar, er det i utvalget av kontrakter kontrollert 
mange som er inngått av NRI. Kontrollen viser at alle anskaffelsene er korrekt lyst ut i forhold til 
terskelverdiene i regelverket og den art av kontrakt som skal anskaffes. Revisjonen finner noen 
avvik med hensyn til klassifisering i utlysningen av kontrakter, uten at dette har påvirket korrekt 
anvendelse av reglene. Men i visse tilfelle kan feil klassifisering føre til regelbrudd fordi det er et 
grunnleggende element for å anvende regelverket riktig, og man bør derfor være oppmerksom på 
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dette for å unngå feil. Undersøkelsen viser videre at det for flere anskaffelser er dels motstrid 
mellom selve utlysingsskjema og konkurransegrunnlaget med hensyn til opsjoner knyttet til 
kontrakten. Det kan etter revisjonens vurdering være formålstjenlig at man finner en praksis som 
avhjelper dette. Revisjonens gjennomgang viser også at det er noen mangler ved protokollføring. 
Det gjelder særlig at mange protokoller ikke er datert og signert. Revisjonen vil i denne 
sammenheng særlig peke på at protokollføring bør følge parallelt med fremdriften i anskaffelsen. 
Det å produsere den i etterkant når den blir etterspurt er ikke god forvaltningsskikk på dette 
området.  For alle anskaffelser gjort av NRI finnes signerte kontrakter, og disse er arkivert.  
 
Denne undersøkelsen har også tatt for seg 5 anskaffelser kunngjort av kommunalteknikk1. Slik 
revisjonen vurderer det er regelverket anvendt feil i 2 av 5 anskaffelser. Det betyr at disse i 
utgangspunktet er ulovlige direkteanskaffelser.  
 
Det er ikke ført protokoll som fyller kravene i FOA i 4 av de 5 anskaffelsene. Revisjonen vil peke på 
at protokollføring er sentralt for at kommunen kan imøtekomme lovens krav om etterprøvbarhet av 
sine anskaffelser. Avslutningsvis vil revisjonen også bemerke at gjennomgang av kontraktene viser 
at 2 av 5 kontrakter som inngår i kontrollen ikke er signert. Revisjonen mener det er viktig at 
kommunen har signerte originale kontrakter i sitt arkiv.  

Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
Revisjonen har kontrollert ulike forhold som kan gi et bilde av kommunens bruk og oppfølging av 
rammeavtaler. Undersøkelsen viser at kommunen på sentralt nivå mangler rutiner og maler for at 
avropene skal gjøres skriftlige. Kontrollen av et utvalg av kommunens transaksjoner viser også at 
avrop i praksis enten ikke er blitt skriftliggjort og/eller arkivert. Det er etter revisjonens vurdering 
viktig med skriftlighet og arkivering av avrop for at kommunen skal ha mulighet til å kunne følge opp 
sine kontrakter og leveranser på en god måte. 
 
Revisjonen vurderer at kjøpene som er gjort på rammeavtalene er innenfor de varer/tjenester som 
faller inn under det rammeavtalene omfatter, og at det samlede beløpet av transaksjoner omsatt på 
den enkelte leverandør ikke vesentlig overskrider rammeavtalens anslåtte verdi. Gjennomgangen 
viser også at transaksjonene stort sett er foretatt innenfor den perioden avtalen gjelder. I ett av 
tilfellene avdekker revisjonen imidlertid at det er foretatt et forholdsvis stort antall kjøp hos 
leverandøren etter rammeavtalens utløp. Det kan ikke utelukkes at noen av disse kjøpene er gjort 
som egne anskaffelser etter regelverket, men omfanget, arten av kjøp og samlet beløp gjør at 
revisjonen vurderer det som mest sannsynlig at kjøpene er gjort på rammeavtalen etter dens utløp.  
 
 
 

                                                
 
 
1 Utvalget av kontrakter er gjort i den perioden kommunalteknikk var organisert som eget foretak. 
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I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- og 
ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser? 
Revisjonen har lagt til grunn at på overordnet nivå bør roller og ansvar være avklart og nedfelt 
skriftlig med hensyn til anskaffelsesprosesser. Kommunen har dette nedfelt i reglementer, 
retningslinjer og prosedyrer. Revisjonen vurderer at roller og ansvar mellom virksomhetene, 
innkjøpskonsulent og NRI er avklart på overordnet nivå.  
 
Revisjonen har videre lagt til grunn at roller, ansvar og fullmaktsstruktur bør være avklart for den 
enkelte anskaffelsesprosess. Det bør være tydelig hvor i organisasjonen fullmaktene ligger, 
herunder behov for å tilknytte beløpsgrenser. Revisjonen har ikke funnet noe nærmere om hvem 
som har fullmakt til å undertegne kontrakter, utløse opsjoner eller si opp kontrakt om kjøp av varer 
og tjenester og oppfatter det slik at virksomhetsleder har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og 
inngå kontrakt innenfor rammene av vedtatt budsjett innenfor virksomhetsleders ansvarsområde.  
 
Etter revisjonens vurdering er det etablert rolledeling mellom innkjøpskonsulent i 
økonomiavdelingen og virksomhetene, men ansvar og fullmakter er ikke helt på plass i praksis når 
det enkelte kjøp skal gjennomføres. Fullmaktene er knyttet til økonomi og den enkelte 
virksomhetsleders anvisningsmyndighet og budsjettansvar. Kommunen selv, kommunalteknikk og 
eiendom inngår rammeavtaler og gjennomfører enkeltanskaffelser, herunder store entrepriser. 
Rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (KRD 2009, 63) peker på at 
kommunene i sin praksis og eventuelle regelverk ofte har et uformelt og til dels utydelig forhold til 
kategorier av anskaffelser, herunder hvilken type anskaffelser enhetslederen har myndighet til å 
gjøre.   Revisjonens vurdering er at fullmakter knyttet til godkjenning av utlysing av konkurranser og 
fullmakter til å underskrive på kontrakter ikke på plass. Det samme gjelder fullmakt til å utløse 
opsjoner eller si opp kontrakter. Revisjonen vil avslutningsvis trekke fram at det som er påpekt 
ovenfor langt på vei bør finne sin løsning når kommunen tar i bruk det nye 
konkurransegjennomføringsverktøyet KGV.  
 
På denne bakgrunn konkluderer revisjonen slik på problemstillingene: 
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Problemstillinger  Konklusjoner 

Problemstilling 1 
I hvilken grad etterleves regelverket for 
offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 

For de ti anskaffelsene som er kontrollert og gjennomført av 
NRI etterleves regelverket for offentlige anskaffelser i stor 
grad. Revisjonenes gjennomgang viser noen mindre avvik.  
 
For de fem anskaffelsene som er kontrollert og som er 
gjennomført av kommunalteknikk, etterleves ikke regelverket 
i tilstrekkelig grad. Kontrollen viser avvik på sentrale punkter 
i anvendelsen av regelverket.2  

Problemstilling 2 
Følges rammeavtaler i kommunen opp på 
en tilfredsstillende måte? 

Kommunenes oppfølging av rammeavtaler er ikke fullt ut 
tilfredsstillende fordi: 
 

 Avrop gjøres i liten grad skriftlig og kommunen har 
ikke god nok internkontroll på dette området.  

 Kontrollen avdekker avvik ved at én rammeavtale er 
i bruk etter utløpsdato.  

Problemstilling 3 
I hvilken grad er internkontrollen 
tilfredsstillende med hensyn til avklarte 
rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen 
innenfor feltet offentlige anskaffelser? 

Når det gjelder rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen er 
internkontrollen på overordnet nivå i stor grad 
tilfredsstillende. 
 
Når det gjelder den enkelte anskaffelsesprosess er ansvar 
og fullmakter i mindre grad tilfredsstillende. 

 
 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er datert 14. mars 2017. I svaret vises 
til at de funn som revisjonen redegjør for i rapporten, er godt gjenkjennelige for rådmannen og 
samsvarer med rådmannens utgangspunkt for allerede igangsatte tiltak for å forbedre arbeidet på 
innkjøpsområdet.  
 
Høringssvaret følger i sin helhet som vedlegg. 

  

                                                
 
 
2 I virksomhetene skoler og eiendom er anskaffelsene gjennomført utelukkende av NRI i perioden som er 
valgt ut for kontroll. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Rådmannen må sikre at alle anskaffelser innenfor kommunalteknikk blir gjennomført i tråd 
med regelverket for offentlige anskaffelser. 

2. Rådmannen bør sørge for at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp, særlig gjelder 
dette at avrop blir skriftliggjort slik at kommunen kan følge opp sine kontrakter på en 
tilfredsstillende måte. 

3. Rådmannen bør sørge for at internkontrollen med hensyn til roller, fullmakts- og 
ansvarsforhold er avklart for gjennomføring av den enkelte anskaffelse. 

 
 
 
Jessheim, 17. mars 2017  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2014-2016 og kontrollutvalgets vedtak3 er det 
gjennomført en forvaltningsrevisjon om anskaffelser i Sørum kommune. Undersøkelsen er 
gjennomført i perioden september 2016 til februar 2017.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad bestemmelsene om offentlige 
anskaffelser etterleves i Sørum kommune, og om kommunen har tilfredsstillende intern kontroll med 
hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området. 
 
Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad etterleves regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter?  

2. Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte? 
3. I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- og 

ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser? 
 
De fleste rammeavtaler er inngått av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Dette innebærer at 
revisjonen også blir en kontroll av NRI. 

1.3 Avgrensning  

Anskaffelsene ble valgt ut med utgangspunkt i kommunens regnskaper for 2015 og 2016 innenfor 
virksomhetene kommunalteknikk, eiendom og skoler.  

1.4 Revisjonskriterier 

For å besvare problemstillingene formuleres det revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er en 
samlebetegnelse på de krav, normer og/eller standarder som benyttes som grunnlag for revisjonens 
vurderinger. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i og utledet fra autoritative kilder innenfor det 
reviderte området. 
 
Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen er sentrale krav i lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser. 

                                                
 
 
3 Vedtak i i møte 6.9.2016 under sak 37/16 



11/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i Sørum kommune - 16/00003-8 Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i Sørum kommune : Hovedrapport Sørum ansk_ENDELIG2017.03.17

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER Side 2 

 

1.5 Oppbygging av rapporten 

I kapittel to beskrives datagrunnlaget, datainnsamlingen og anvendte metoder. I tillegg redegjøres 
for dataenes reliabilitet (pålitelighet) og validitet (gyldighet). I kapittel tre utledes revisjonskriteriene. 
Deretter, i kapittel fire, gis et overblikk over kommunens organisering. 
 
For å svare på den første problemstillingen undersøker revisjonen, i kapittel fem, i hvilken grad 
regelverket for offentlige anskaffelser for vare- og tjenestekontrakter etterleves. For å svare på den 
andre problemstillingen undersøker revisjonen, i kapittel seks, om rammeavtalene følges opp på en 
tilfredsstillende måte i kommunen. For å svare på den tredje problemstillingen undersøker 
revisjonen, i kapittel sju, i hvilken grad internkontrollen er tilfredsstillende med hensyn til avklarte 
rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen.  
 
Rådmannens høringssvar er omtalt i sammendraget foran i rapporten og følger i sin helhet som 
vedlegg. 
 
Revisjonens oppsummering, samlet vurdering og konklusjoner samt anbefalinger er plassert i 
sammendraget foran i rapporten. 
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2 METODE 

2.1 Revisjon av offentlige anskaffelser 

Undersøkelsen tar for seg Sørum kommunes (og NRIs) etterlevelse av regelverket om offentlige 
anskaffelser, samt kommunens oppfølging av rammeavtaler. For å undersøke dette, har revisjonen 
gjennomført en analyse på et utvalg av kommunens vare- og tjenestekontrakter. Dette utvalget 
består av avtaler som hører til virksomhetene eiendom, kommunalteknikk og skolene. 

2.2 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen baserer seg på data som er trukket ut fra dokumenter og intervjuer.  

2.2.1 Dokumenter 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått aktuelle dokumenter som er sendt fra kommunen, samt 
lastet ned relevante dokumenter fra Doffin. Det ble også sendt flere forespørsler til kommunen etter 
hvert som vi oppdaget behov for ny informasjon. 
 
Dokumentene kan deles inn i tre grupper. Det ene settet av dokumenter omhandler papirer som er 
nødvendig for kontroll av gjennomføringen av anskaffelser. Dokumentene er hentet inn for den 
enkelte avtale for seg, og omfatter blant annet dens utlysning, konkurransegrunnlag, protokoll, 
avtaledokument og avrop. Den andre gruppen av dokumenter består av skriftlige rutiner og 
retningslinjer fra kommunen og innkjøpssamarbeidet, samt delegeringsreglement og relevante 
skjemaer. Regnskapstall, innhentet fra kommunens systemer, utgjør den siste gruppen. 

2.2.2 Intervjuer 

Undersøkelsen er, i tillegg til dokumenter, supplert med intervjuer. Revisjonen gjennomførte 
intervjuer med aktører som vurderes å ha sentrale roller innen offentlige anskaffelser, samt 
virksomhetsledere innenfor de utvalgte virksomheter. Formålet med intervjuene er først og fremst å 
samle inn detaljer om innhold i de skriftlige rutiner innen offentlige anskaffelser, samt praktiseringen 
av disse. Det ble gjennomført til sammen fire separate intervjuer, fordelt på to dager. Den første 
dagen intervjuet revisjonen innkjøpskonsulent i Sørum kommune og innkjøpssjef for 
innkjøpssamarbeidet NRI. Den andre dagen ble etterfulgt av intervjuer med virksomhetsleder for 
eiendom og virksomhetsleder for kommunalteknikk i Sørum kommune. 
 
Intervjuene er gjennomført som delvis strukturerte intervjuer. I forkant av intervjuene utarbeidet 
revisjonen tilpassede intervjuguider, som ble brukt for å sikre at intervjuobjektet dekket de forhold 
som revisjonen fant nødvendig for å besvare våre problemstillinger. Et referat ble også ført, som 
senere ble sendt for verifisering.  Intervjuobjektene har dermed fått mulighet til å korrigere og rette 
opp revisjonens nedskrevne opplysninger i ettertid. 
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2.3 Utvalg   

Problemstilling 1 og 2 besvares ved at revisjonen trekker ut funn på bakgrunn av en analyse på et 
utvalg av kommunens avtaler. Utvalgene vil være forskjellige for de to problemstillingene, men like 
fullt med tette koblinger til hverandre. Dette følger av avtaler i utvalget som benyttes for å besvare 
problemstilling 2 er alle hentet fra det større utvalget som er lagt til grunn for å besvare 
problemstilling 1. I avsnittene nedenfor redegjøres nærmere om utvalget forbeholdt de forskjellige 
problemstillingene.  

2.3.1 Utvalg for problemstilling 1 

I tråd med forutsetninger, har revisjonen avgrenset analysen til kontroll av utvalgte avtaler innenfor 
eiendom, kommunalteknikk og skoler. Kontrollen baseres på avtaler inngått i nyere tid, begrenset til 
avtaler med virkning fra 2012 eller senere.  
 
Avtaler som inngår i utvalget ble trukket ut på bakgrunn av den omsetningen som kommunen har 
med den enkelte leverandør, med utgangspunkt i regnskapstall fra 2016. Leverandørene ble i 
hovedsak valgt ut i fra høyeste omsetning. Den enkelte leverandør ble også vurdert etter hvorvidt 
leverandøren tilbyr ytelser som faller inn under de tre virksomheter nevnt over. Av hensyn til 
problemstilling 2, foretrekker revisjonen også å kontrollere avrop av et større beløpsmessig omfang. 
Dette ble til en viss grad hensyntatt ved at revisjonen valgte ut leverandører som kommunen i 
gjennomsnitt har foretatt store kjøp hos i kroner, målt etter leverandørens omsetning i forhold til 
antallet kjøp.  
 
Med et sett av leverandører som kandidater til utvalget, undersøkte revisjonen deretter om disse har 
inngått avtaler med kommunen. Revisjonen fikk av kommunen bekreftet avtaler med majoriteten av 
de utvalgte leverandører. Noen leverandører ble utelukket fra analysen som følge av at kommunen 
manglet dokumentasjon på avtale eller at leverandør ikke var tilknyttet en avtale med kommunen i 
det hele tatt. Med utvelgelsen fikk revisjonen dermed også undersøkt i hvilken grad anskaffelser er 
konkurranseutsatt. 
 
Utvelgelsen resulterer i et utvalg bestående av 15 avtaler, både avtaler inngått av kommunen selv 
og innkjøpssamarbeidet NRI. Nedenfor presenteres en tabell over utvalgte avtaler, med relevante 
opplysninger.  
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Tabell 1 Liste over avtaler i utvalg 

Avtalekode  Beskrivelse av ytelse År Virksomhet Oppdragsgiver 

NRI 1508 Byggevarer og trelast 2015 Eiendom NRI 

IINR 1207 Elektrikertjenester 2012 Eiendom NRI 

NRI 1509 Tømrertjenester 2015 Eiendom NRI 

IINR 1114 Service- og vedlikeholdsavtale på 
heiser i kommunale bygg 

2012 Eiendom NRI 

NRI 1502 Asfaltarbeid 2015 Kommunalteknikk NRI 

IINR 1101 Biladministrasjon 2012 Kommunalteknikk NRI 

NRI 1603 Biladministrasjon med tilhørende 
tjenester 

2016 Kommunalteknikk NRI 

- Innsamling og transport av slam 2012 Kommunalteknikk Sørum kommune 

- Vintervedlikehold av kommunale 
veger 

2012 Kommunalteknikk Sørum kommune 

- Vintervedlikehold av kommunale 
veger 

2016 Kommunalteknikk Sørum kommune 

- Entreprenørtjenester innen bygge- 
og anleggsarbeider 

2014 Kommunalteknikk Sørum kommune 

- Konsulenttjenester innen 
byggeledelse 

2012 Kommunalteknikk Sørum kommune 

NRI 1516 Skolebøker 2016 Skoler NRI 

IINR 1400 Kontorrekvisita, kopipapir og fritt 
skolemateriell 

2014 Skoler NRI 

IINR 1301 Leker, spill og formingsmateriell 2013 Skoler NRI 

 

2.3.2 Utvalg for problemstilling 2 

Med problemstilling 2 skal revisjonen svare på i hvilken grad rammeavtaler følges opp på en 
tilfredsstillende måte. Dette besvares gjennom en kontroll av rammeavtalen som helhet, samt på et 
utvalg av avrop som hører til rammeavtalen.  
 
Denne analysen baserer seg på seks blant de 13 rammeavtalene (avtaler plukket over). Avtalene er 
tilfeldig valgt ut, under en forutsetning om at de utvalgte avtalene sammen skal representere alle tre 
virksomhetene. De utvalgte avtalene er presentert i tabellen nedenfor4. 
 

                                                
 
 
4 To av avtaler består av flere leverandører (avtale med entreprenørtjenester og avtale med 
konsulenttjenester). Kun én av leverandørene kontrolleres (tilfeldig valgt). 
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Tabell 2 Liste over utvalgte rammeavtaler 

Avtalekode  Beskrivelse av ytelse År Virksomhet 

NRI 1508 Byggevarer og trelast 2015 Eiendom 

IINR 1207 Elektrikertjenester 2012 Eiendom 

NRI 1502 Asfaltarbeid 2015 Kommunalteknikk 

- Entreprenørtjenester innen bygge- og 
anleggsarbeider 

2014 Kommunalteknikk 

- Konsulenttjenester innen byggeledelse 2012 Kommunalteknikk 

NRI 1516 Skolebøker 2016 Skoler 

 
Revisjonen skal også kontrollere forhold ved det enkelte avrop som kommunen har gjennomført 
med de seks utvalgte leverandører. Som utgangspunkt for utvelgelsen av avrop, hentet revisjonen 
ut en statistikk over alle transaksjoner bokført i kommunens regnskapssystemer for perioden 2015-
2016. Deretter ble ti av disse (for hver leverandør) tilfeldig trukket ut til kontroll. Det skal presiseres 
at transaksjonene ikke trenger å være gjort via den rammeavtalen som kontrolleres, for eksempel 
kan de være gjort via andre avtaler eller som en direkte anskaffelse.  
 
I tabellen under vises de ulike transaksjonene (bilagene), spesifisert med fakturanummer. 
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Tabell 3 Liste over utvalgte bilag 

Nr 
Byggevarer 
og trelast 

Elektriker- 
tjenester 

Asfaltarbeid 
Entreprenør-
tjenester 

Konsulent-
tjenester 

Skolebøker 

1 100029340 94750 1209030240 1243 10795 819128 

2 100029864 95875 1209030210 1164 11274 824059 

3 100032150 95863 1209035453 1254 10723 819099 

4 100030893 95487 1209035454 1308 11082 845932 

5 100032732 94773 1209037692 1331 10724 824052 

6 100031950 94787 1209038826 1208 10846 849978 

7 100032294 95776 1209038824 1184 11043 850031 

8 100029918 95540 1209039869 1354 11574 838343 

9 100032773 95565 1209041129 1376 10889 846096 

10 100030186 95367 -5 1251 12530 844764 

 
 

                                                
 
 
5 Det ble foretatt i alt ni transaksjoner med leverandøren i 2015-2016. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 
er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 
kommunens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 
for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 
revisjonskriterier kan blant annet være lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 
forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)6. 
 
I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser.  

3.1 Regelverk for offentlige anskaffelser 

3.1.1 Lovens formål og grunnleggende krav 

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) regulerer alle 
anskaffelser foretatt av statlige, kommunale, fylkeskommunale og offentligrettslige organer, jf. FOA 
§ 1-2 og LOA § 2. Formålet med anskaffelsesregelverket er etter FOA § 1-1 og LOA § 1 å bidra til 
økt verdiskapning i samfunnet gjennom å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler 
på anskaffelser. Dette hensynet ivaretas av FOA § 3-1, der det stilles en rekke grunnleggende krav 
til hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres, uavhengig av anskaffelsens art og verdi.  
Blant annet skal 

- anskaffelser så langt det er mulig utsettes for konkurranse 

- det foretas en likebehandling av leverandører 

- konkurransen gjennomføres i henhold til god anbuds- og forretningsskikk 

- all informasjon som er av betydning for gjennomføring av konkurransen skal foregå i 
skriftlige former. 

 
Det følger videre av FOA §§ 13-2 og 22-2 at oppdragsgiver skal tildele kontrakt på basis av enten 
tilbudet som er det mest fordelaktige7 eller tilbudet som har den laveste prisen. 

3.1.2 Hva er en kontrakt 

En anskaffelsesprosess avsluttes med at oppdragsgiver signerer en kontrakt med valgt leverandør. 
I FOA § 4-1 bokstav a defineres en kontrakt som en «gjensidig bebyrdende avtale som inngås 
skriftlig mellom minst en oppdragsgiver og minst en leverandør». I det kontrakten er underskrevet, 

                                                
 
 
6 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
7 Kriterier for en slik vurdering kan være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige 
egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for 
levering eller ferdigstillelse 
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har partene inngått et kontraktsforhold med visse betingelser og rettigheter som de vedtar som 
bindende for seg. For eksempel kan leveransen, priser, betalings- og leveringsbetingelser og frister 
være forhold som reguleres i en kontrakt. Kontraktsforholdet vil først og fremst være styrt av 
alminnelig kontraktsrett, der regelverket for offentlige anskaffelser hovedsakelig fastsetter regler for 
gjennomføring av en anskaffelse. 

3.1.3 Ulike typer anskaffelser og reguleringen av disse 

FOA er delt inn i tre hoveddeler, og avhengig av anskaffelses art og verdi kommer ulike deler av 
forskriften til anvendelse, jf. FOA § 2-1. Forskriftens del I regulerer alle offentlige anskaffelser som 
er underlagt forskriften, uavhengig av art og verdi. Forskriftens del II og del III gjelder for kontrakter 
av høyere beløpsverdi, og komplementerer de grunnleggende bestemmelsene i del I. Forskriften er 
oppbygd slik at flere og strengere formelle krav slår inn med kontraktens størrelse. Etter forskriften 
vil anskaffelsens verdi i forhold til oppgitte EØS-terskelverdier ha betydning for hvilke deler av 
regelverket som skal følges. For denne revisjonen er følgende EØS-terskelverdier av interesse8. 
 
Tabell 4 Oversikt over EØS-terskelverdier 

Terskelverdier fra 2014 

FOA Terskelverdi 
før 15.06.2014 

Terskelverdi    
15.06.14 - 
09.02.2016 

Terskelverdi 
09.02.2016 

§ 2-2 (1) kjøp av varer og tjenester 1,6 mill.kr 1,55 mill.kr 1,75 mill.kr 

§ 2-2 (1) Bygge- og anleggsprosjekter 40 mill.kr 39 mill.kr 44 mill.kr 
 

 
For vare- og tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi9 på mellom kr 
500 000 (nasjonal terskelverdi) og EØS-terskelverdi, gjelder forskriften del I og del II, jf. FOA § 2-1 
(1) og (2). Denne typen anskaffelser kreves kunngjort nasjonalt på Doffin10, jf. FOA § 9-1, og skal 
som hovedregel utlyses ved åpen/begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 
forhandling, jf. FOA § 5-1. 
 
Vare- og tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi som overstiger EØS-
terskelverdiene faller derimot inn under forskriften del I og del III, jf. FOA § 2-1 (1) og (4). Forskriften 
krever at denne typen anskaffelser skal kunngjøres i hele EØS-området gjennom TED-databasen11, 
jf. FOA § 18-1. Dette innebærer kunngjøring både på Doffin og i TED-databasen.  I hovedsak skal 

                                                
 
 
8 Regelverket er endret i dag, men for den perioden vi ser på er det disse verdiene og dette regelverket som 
gjaldt på tidspunktet. 
9 På utlysningstidspunktet. 
10 Doffin: den norske offisielle kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. 
11 TED-database: den europeiske offisielle kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. 
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slike anskaffelser foretas ved åpen/begrenset anbudskonkurranse, men konkurransepreget dialog 
eller konkurranse med forhandling kan benyttes ved oppfylte vilkår, jf. § FOA 14-1. Alle 
kunngjøringer skal skje i samsvar med kunngjøringsskjema fastsatt av departementet.  
 
Når det gjelder tjenestekontrakter, skiller forskriften videre mellom prioriterte tjenester og uprioriterte 
tjenester, jf. FOA vedlegg 5 og vedlegg 6. Kontrakter som omfatter uprioriterte tjenester følger 
bestemmelsene i forskriften del I og del II, selv om verdien på anskaffelsen skulle overstige EØS-
terskelverdiene. Dersom en anskaffelse består av både prioriterte og uprioriterte tjenester, skal 
anskaffelsen regnes som en prioritert tjeneste dersom verdien av de prioriterte tjenestene er høyere 
enn verdien av de uprioriterte, jf. FOA § 2-4, (3). Ved oppfylte særskilte vilkår, kan kontrakter under 
EØS-terskelverdiene kunngjøres etter kun regler i forskriften del I, jf. FOA § 2-1, (2). Dette gjelder 
blant annet anskaffelser med kun en leverandør i markedet, anskaffelser med usedvanlig fordelaktig 
tilbud og anskaffelser som utsettes for grunnet uforutsette omstendigheter. 

3.1.4 Krav til dokumentasjon av anskaffelsen  

Fra de grunnleggende krav som stilles til alle anskaffelser regulert av forskriften, kommer det frem 
at alle de vurderinger og den dokumentasjon som er betydningsfull for gjennomføringen av 
konkurransen skal være nedskrevet, jf. FOA § 3-1 (7). I tillegg stiller forskriften spesifikke krav til 
dokumentasjon for anskaffelser som overstiger en viss størrelse.   
 
Forskriften stiller krav om at alle anskaffelser som overstiger kr 100 000 skal dokumenteres skriftlig 
med protokoll, jf. FOA § 3-2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger 
gjennom hele anskaffelsesprosessen, blant annet beskrivelse av ytelsen som er til anskaffelse, valg 
av leverandør, anslått kontraktsverdi og tiltak for reell konkurranseutsetting. Det stilles ulike 
minimumskrav til innholdet i en protokoll for anskaffelser under og over nasjonal terskelverdi, 
regulert i vedlegg 3 og 4 til forskriften. Protokollen må arkiveres. 

3.1.5 Beregning av anskaffelsens verdi 

Prosedyrene for beregning av anskaffelsens verdi er utledet av FOA § 2-3 (1). Hovedregelen er at 
oppdragsgiver skal foreta en beregning av det samlede beløpet som oppdragsgiver forventes å 
betale for de kontrakter som er tilknyttet anskaffelsen i løpet av dens løpetid, inklusive opsjoner og 
forlengelser. Denne beregningen danner grunnlaget for å avgjøre om kontrakten er over eller under 
EØS-terskelverdi, og får således betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til 
anvendelse på anskaffelsen. Beregnet verdi skal komme frem av protokollen. 
  
I forskriften stilles det videre krav om at beregningen skal være forsvarlig på tidspunktet for 
kunngjøring og at anskaffelsen ikke skal deles opp i mindre deler med formål om å unngå at 
bestemmelser i denne forskriften slår inn, jf. FOA § 2-3 (2) og (4). For tjenestekontrakter vil 
beregningsgrunnlaget også variere etter kontraktens løpetid. Tjenestekontrakter med en varighet på 
48 måneder eller mindre og uten fastsatt samlet pris, skal beregnes på bakgrunn av anslag av 
anskaffelsens samlede verdi for hele kontraktens løpetid. For tidsubegrensede tjenestekontrakter 
eller tidsbegrensede tjenestekontrakter med en løpetid på mer enn 48 måneder og uten fastsatt 
samlet pris, skal beregningsgrunnlaget ta utgangspunkt i en månedlig rate multiplisert med 48. 
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3.1.6 Særlig om rammeavtaler 

Rammeavtaler inngås typisk for kjøp av varer og tjenester man til stadighet har behov for, og 
innebærer potensielt store administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved at man slipper å 
kunngjøring av de enkelte kontraktene, men kan heller gjøre avrop på en rammeavtale jf. FOA § 18-
4, (3). Avrop representerer med andre ord et unntak fra de grunnleggende kravene om 
konkurranseutsetting ved kontraktinngåelser. Siden utstrakt bruk av rammeavtaler kan virke 
konkurransehemmende, inneholder forskriften en bestemmelse om at rammeavtaler som 
hovedregel ikke kan inngås for mer enn fire år av gangen, jf. FOA § 6-1 (4). 
 
En rammeavtale er ikke å anse som en selvstendig kontrakt som sådan, men heller et sett med 
forhåndsavtalte vilkår som skal gjelde for de enkelte kontraktene som inngås i løpet av perioden 
rammeavtalen varer (Difi 2016, 24). I FOA § 4-2 f) heter det at en rammeavtale er:  

… avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Avtalen har til 
formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig forhold 
knyttet til pris og volum.  

Inngåelse av rammeavtaler følger de samme kravene som stilles til inngåelse av enkeltanskaffelser, 
for eksempel med hensyn til kunngjøring, tidsfrister, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, jf. FOA § 
6-1(1) og § 15-1 (1). Av forskriften lyder det at verdien på rammeavtalen skal basere seg på den 
høyeste anslåtte verdien av alle forventede enkeltkontrakter i rammeavtalens totale løpetid, jf. FOA 
§ 2-3 (15). Det er særlig viktig å få påpekt at anslått samlet verdi på rammeavtalen skal fremgå av 
kunngjøringsskjema (utlysning), og det vil ikke være tilstrekkelig at dette eventuelt kommer frem i et 
konkurransegrunnlag, jf. FOA § 18-112. I sak 2009/73 har KOFA13 fastslått plikten til å oppgi 
kontraktens samlede mengde eller omfang i kunngjøringen. Det skrives følgende om hensynet bak 
regelen: 

Hensynet bak regelen om at oppdragsgiverne skal oppgi slike opplysninger i kunngjøringen er at 
tilbyderne i størst mulig grad skal kunne avgjøre om det er grunnlag for inngivelse av tilbud. At 
opplysningene blir angitt senere i konkurransegrunnlaget kan ikke avhjelpe en manglende angivelse 
av kontraktens omfang i kunngjøringen. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagede har 
brutt regelverket ved ikke å oppgi kontraktens samlede mengde eller omfang i kunngjøringen av 
konkurransen. 

Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen omtales på fagspråket som avrop. Et avrop er ikke en 
ny selvstendig anskaffelsesprosess, men kan betraktes som avslutningen av den 
anskaffelsesprosessen som ble påbegynt med kunngjøringen av selve rammeavtalen. Avropet skal 
foretas på grunnlag av de premisser som er fastsatt i rammeavtalen jf. FOA §§ 6-2 (1) og 15-2 (1). 
Dette impliserer blant annet at avrop må være gjennomført innenfor den tidsrammen rammeavtalen 
gjelder og de gjenstander som faller inn under avtalen (flere detaljer i neste avsnitt).  

                                                
 
 
12 Jf. Direktiv 2004/18/EF artikkel 36. 
13 KOFA er klageorgan for offentlige anskaffelser. 
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3.1.7 Utledede kriterier 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterleves regelverket om 
offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 

 Anskaffelser skal være konkurranseutsatt 

 Anskaffelser skal være korrekt utlyst i henhold til 
dens art og verdien på kontakten 

 Anskaffelsesprotokoller skal være korrekt ført i 
henhold til krav i forskrift  

 Skriftlig kontrakt skal være datert og undertegnet av 
begge parter, og arkivert hos kommunen 

 

3.2 Oppfølging av rammeavtaler 

3.2.1 Om oppfølging av rammeavtaler 

Med kontraktsoppfølging menes å «overvåke» alle forhold og situasjoner som oppstår i det en 
kontrakt signeres til den avsluttes. God kontraktsoppfølging skal sikre en vellykket anskaffelse, 
gjennom oppfølging av leveransen og ved å ivareta de forpliktelser som påhviler partene i henhold 
til kontrakten (Difi 2016, 11).  
 
Tilnærmingen for kontraktoppfølging av enkeltkontrakter og rammeavtaler vil være forskjellig. 
Oppfølgingen av enkeltkontrakter begrenser seg til en vurdering av de faktiske forhold ved den ene 
leveransen opp mot vilkår angitt i kontrakt. Oppfølgingen av rammeavtaler er mer omfattende, og 
krever at de enkelte anskaffelsene (avrop) sees i sammenheng opp mot de kontraktsmessige vilkår 
samlet, samt mot betingelser fastsatt spesifikt for den konkrete anskaffelsen (anskaffelser.no14).  

3.2.2 Krav til avrop (og rammeavtale) 

I Difi sin veileder for kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser nevnes det flere forhold som bør 
vurderes i forbindelse med fullføring av rammeavtaler. Under følger en liste over momenter som 
avropene og rammeavtalene i denne forvaltningsrevisjonen vil bli kontrollert etter. 

Skriftlighet  
En vesentlig forskjell mellom enkeltkjøp og rammeavtaler er at alle vilkår for den enkelte anskaffelse 
i en rammeavtale (avrop) ikke er nødvendigvis fastsatt i en kontrakt. Dette har sammenheng med at 
det alltid vil være tilknyttet usikkerhet ved inngåelse av rammeavtaler, da en rammeavtale har til 
formål å dekke et fremtidig behov som man kanskje ikke har full kjennskap til på 
inngåelsestidspunktet, for eksempel antall avrop som gjøres, og hva de enkelte avrop konkret 
består i (ytelse, mengde, leveringstidspunkt, etc.). Ved gjennomføring av avrop, vil derfor partene 
også måtte enes om et sett av vilkår spesifikt for det konkrete avropet, utover de generelle 

                                                
 
 
14 https://www.anskaffelser.no/prosess/gjore-anskaffelser/anskaffelsesprosessen/kontraktsoppfolging 
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betingelsene som følger av kontrakt. Dette betyr med andre ord at selve rammeavtalen ikke evner å 
regulere alle de faktiske forhold ved anskaffelsen, da den bare regulerer vilkår fastsatt i kontrakt 
(anskaffelser.no15). Etter revisjonens oppfatning kan det, av rettslige hensyn, stilles et krav om at 
avrop som ikke er av bagatellmessig art bør inngås skriftlig. For å sikre at alle faktiske premisser for 
avropet, generelle som spesifikke, er regulert skriftlig mellom partene. Dette vil også sikre 
kommunens oppfølging av det enkelte avrop, at tjenesten blir levert til rett tid eller at varene er av 
den art og mengde som avtalt. Dette følger langt på vei også av kravet til etterprøvbarhet og 
gjennomsiktighet i anskaffelsesaker (Difi 2016, 25).    

Leveranse 
I en kontrakt har partene blitt enige om et sett med betingelser, blant annet hvilke varer eller 
tjenester som skal leveres og hvem avtalen gjelder for. Når avtalen benyttes, skal den utelukkende 
brukes til anskaffelse av varer som faller inn under de områder som rammeavtalen omfatter. 
Dersom arten på leveransen avviker vesentlig fra det som er avtalt i rammeavtalen, kan dette 
medføre at anskaffelsen blir å betrakte som en ulovlig direkte anskaffelse. I kontrakten bør det 
derfor gis klare og presise beskrivelser av ytelsen, slik at unødvendige uenigheter om «kontraktens 
gjenstand» avverges fra å oppstå i etterkant.    

Tidsperiode 
En rammeavtale vil alltid strekke seg over en gitt tidsperiode. Alle avrop som gjøres på en 
rammeavtale skal være foretatt innenfor det tidsrommet som avtalen gjelder. Avropet er imidlertid 
uavhengig av leveringstidspunkt. Dette betyr at avropet er gyldig selv om ytelsen skulle bli levert 
etter rammeavtalens utløp – så lenge avropet ble foretatt under avtalens løpetid. 
 
I kontrakter inngått av det offentlige er det blitt vanlig å legge inn opsjon på forlengelse av 
kontraktens varighet, det vil si at oppdragsgiver gis mulighet til å forlenge avtalen for et forutbestemt 
tidsrom, basert på de samme vilkår som følger av kontrakten. En forlengelse av avtale innebærer at 
oppdragsgiver og oppdragstaker påtar seg forpliktelser utover den perioden som i utgangspunktet 
ble avtalt. Forlengelsen får dermed utover det økonomiske også en juridisk virkning, og bør, på lik 
linje med kontrakt, også uttrykkes i et eget skriftlig dokument16.  

Verdi  
En grunnleggende forutsetning i regelverket for offentlige anskaffelser er at bruken av 
rammeavtalen (summen av alle avropene) ikke kan gå vesentlig utover den verdien på 
rammeavtalen som ble kunngjort. At fakturert beløp går vesentlig utover rammeavtalens omfang er 
et forhold som kvalifiserer anskaffelsen i å bli betraktet som en ulovlig direkte anskaffelse. Hva som 
anses som vesentlig i denne sammenheng vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

                                                
 
 
15 https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/rammeavtaler 
16 I nyere tid er det blitt vanlig å inkludere en opsjon om forlengelse som utløses automatisk, med mindre 
oppdragsgiver har meddelt beskjed om noe annet (gjerne innen en frist like før avtalens opphør) (Difi 2016, 
29). 
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Som et utgangspunkt, foreligger vesentlig endring hvis det kan tenkes at dette forholdet har påvirket 
utfallet av anbudskonkurransen (Difi 2016,15). 
 
I henhold til regelverket skal oppdragsgiver på tidspunktet for kunngjøring av konkurranse foreta en 
forsvarlig vurdering av kontraktens verdi. Dersom det viser seg det fakturerte beløpet vesentlig 
overgår den anslåtte verdien, kan dette i utgangspunktet tyde på at vurderingen av kontraktens 
verdi ikke har vært forsvarlig. Oppdragsgiver har likevel, uavhengig av kvaliteten på vurderingen av 
kontraktens verdi, et prinsipielt ansvar til å tilpasse sitt forbruk etter den verdien som ble beskrevet i 
kunngjøringen. Det vil derfor være en viktig at kommunen etablerer rutiner som gjør at de har en 
viss kontroll med totalbruken av en rammeavtale. Dette vil også generelt bidra til bedre 
kontraktsstyring. 

3.2.3 Utledede kriterier 

Problemstilling 2  Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges rammeavtaler opp på 
en tilfredsstillende måte? 

 Avrop av en viss størrelse og kompleksitet bør være 
skriftlig og arkivert hos kommunen  

 Avrop skal omfatte de ytelser som inngår i 
rammeavtalen og være utført innenfor 
rammeavtalens løpetid   

 Verdien på alle foretatte avrop skal ikke vesentlig 
overskride rammeavtalens totalverdi 
 

 

3.3 Roller, ansvar og fullmakter for offentlige anskaffelser i kommunen 

3.3.1 Innledning 

Med kommunal egenkontroll menes den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet 
basert på kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg, revisjon og rådmannens internkontroll 
(KS 2013, 23). Gode internkontrollrutiner i kommunen er et nødvendig virkemiddel for å kunne sikre 
kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser 
unngås (KS 2013, 3).  

3.3.2 Effektiv internkontroll  

PwC utarbeidet i 2009 rapporten «Internkontroll i kommunene», og der defineres internkontroll som 
«et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes og gjennomføres på bakgrunn av 
vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser». I 
definisjonen legges det stor vekt på formalisering; nedfelte rutiner og retningslinjer skal bidra til 
læring og utvikling - i motsetning til sedvane og udokumenterte rutiner (PwC, 5). Etter 
kommunelovens § 23-2, heter det at det er ledelsens ansvar å sørge for en betryggende kontroll av 
kommunens aktiviteter. Ledere må til enhver tid påse at det foretas en grundig oppfølging av at 
internkontrollen etterleves og fungerer på en god måte (DFØ 2013a, 8). For å være effektiv må 
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internkontrollen integreres i driften og implementeres på en måte som sikrer systematikk og kvalitet i 
oppgavegjennomføringen. En slik integrering skal gi både ledere og medarbeidere en trygghet for at 
oppgavene utføres på en samfunnstjenlig måte, ved at tjenesten som ytes er i tråd med lover og 
regler, samt fellesskapets verdier (DFØ 2013a, 6). Det å ha et formalisert og velfungerende 
internkontrollsystem reduserer sannsynligheten for at feil og misligheter inntreffer, og gjør dermed 
virksomheten bedre rustet mot de utfordringene som måtte komme (DFØ 2013a, 7). 
 
Direktoratet for Økonomistyring har utarbeidet en veileder for internkontroll. Der går det frem at en 
effektiv internkontroll skal bygge på et godt fundament. Som leder, har man et ansvar for blant 
annet å: 

 etablere et styrings- og kontrollmiljø som reflekterer ønsket holdning og kultur 

 tydeliggjøre ansvar, myndighet og roller i virksomheten  

 dokumentere etablert internkontroll i styrende dokumenter, og dokumentere 
gjennomført internkontroll 

 etablere informasjons- og kommunikasjonsflyt som er tilpasset styrings- og 
kontrollbehovet 

 
Denne revisjonen vil spesielt ta for seg kulepunktet to. Det finnes flere eksempler på at svikt i 
internkontroll har utspring i at ansatte har fått tildelt ansvar eller myndighet for oppgaver de ikke var 
kjent med eller som ikke var forstått fullt ut. Det er derfor viktig å tydeliggjøre myndighet, roller og 
ansvar i virksomheten (DFØ 2013a,11).  

3.3.3 Rolle- og ansvarsavklaring innen offentlige anskaffelser 

I 2009 etablerte Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe for å undersøke hvordan 
egenkontrollen kunne styrkes på ulike områder. Arbeidet resulterte i rapporten «85 tilrådingar for 
styrkt eigenkontroll i kommunane», der tilrådning nr. 27-29 omfatter krav som bør stilles til 
internkontrollen i anskaffelsessaker: 
 

 Tilråding 27: Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom 
anna skil mellom rammeavtalar, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtalar. 
Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for å skilje mellom ulike typar 
anskaffingar. 

 Tilråding 28: Ansvar og roller i anskaffingsprosessen må definerast tydeleg. Særlig er 
det viktig å vere tydelig på kva anskaffingar som kan gjerast av resultateiningane 
sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må òg definerast i kva tilfelle 
staben skal involverast undervegs. 

 Tilråding 29: Ansvaret for anskaffingsprosessen bør vere tydeleg. Det vil seie 
ansvaret for policy og rutinar så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving 
av prosesskrav og avtalar som kommunen har inngått.  

 
I rapporten «Internkontroll i kommunene», som disse tilrådingene tar utgangspunkt i, pekes det på 
at kommunen i sin praksis og interne regelverk ofte har uformelle og dels uklare kategoriseringer av 
anskaffelser, herunder for hvilken type anskaffelser som ansatte har myndighet til å behandle. Et 
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flertall av kommunale og statlige virksomheter velger likevel å operere med flere innkjøpsfunksjoner 
med ansvar for ulike type anskaffelser, gjerne styrt av en uskreven regel om at store anskaffelser 
skal tas sentralt og mindre anskaffelser utføres av desentraliserte enheter. PwC foreslår i rapporten 
at kommunene bør utarbeide mer formaliserte regler og veiledning for ønsket praksis på området. 
Her går det frem at tydelige beskrivelser for grupperinger av anskaffelser med hensyn på art og 
verdi vil kunne gi en klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling i anskaffelsesprosessen. 
Medarbeidere som forstår og kjenner sine roller antas å kunne bidra til høyere kvalitet og effektivitet 
i anskaffelsesprosessen, samt redusere risiko for regelbrudd og misligheter (PwC, s.18). 
 
Difi peker i et evalueringsverktøy for offentlige anskaffelser på at det er viktig å ha en klar og tydelig 
fullmaktsstruktur med klare rapporteringslinjer. God organisering gir godt samsvar mellom ansvar, 
myndighet og ressurser (Difi 2013). Difi redegjør for internkontroll for offentlige innkjøp på sin 
hjemmeside. Blant viktige tiltak for å oppnå internkontroll på innkjøpsområdet trekkes fram rolle- og 
ansvarsdeling og et fullmaktssystem som inkluderer beløpsgrenser for å tydeliggjøre ansvaret 
mellom ulike typer innkjøp (Difi 2017). 

3.3.4 Utledede kriterier 

 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er internkontrollen 
tilfredsstillende med hensyn til avklarte 
rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen 
innenfor feltet offentlige anskaffelser? 

 Overordnet bør roller, ansvar og fullmakter være 
avklart og nedfelt skriftlig. 

 Roller, ansvar og fullmaktsstruktur bør være avklart 
for den enkelte anskaffelsesprosess. 
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4 OVERBLIKK OVER ORGANISERING 

4.1 Organisering 

 
Kommunen har organisert seg slik fra 1.1.2016: 
 

 
Kilde: Administrativt organisasjonskart for Sørum kommune, hentet fra kommunens nettside 30.9.2016. 
 

Tjenesteområdet utdanning og oppvekst er organisert med 17 virksomheter, herunder skolene; 
tjenesteområdet kultur, helse og omsorg er organisert med 11 virksomheter og tjenesteområdet 
miljø og samfunnsutvikling er organisert med fire virksomheter, herunder eiendom og 
kommunalteknikk.  
 
I denne rapporten ser revisjonen nærmere på anskaffelser under gammel organisering med 
foretakene og etter at ny organisasjonsmodell kom på plass.  Revisjonen ser ikke nærmere på 
organiseringen med foretakene og det er den nye organiseringen uten foretakene som er vist 
ovenfor. 
 
Rådmannen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av kommunal innkjøpsordning og 
interkommunal innkjøpsordning (NRI). NRI er organisert som et vertskommunesamarbeid der 
Sørum kommune er vertskommune. Rådmannens ansvar er administrativt videredelegert til 
økonomisjefen i Sørum når det gjelder Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) som er organisert 
under økonomisjefen. Økonomiavdelingen er organisert i en stabsfunksjon under rådmannen.  
 
Når det gjelder kommunal innkjøpsordning har rådmannen delegert ansvaret til kommunalt 
innkjøpsansvarlig, budsjettansvarlig leder og fagansvarlige innenfor angitte produkt-/avtaleområder. 
Innkjøpsansvarlig (innkjøpskonsulent) er plassert under økonomi i likhet med NRI. 
 
I Sørum kommune er det den enkelte virksomhet som bestiller de varer og tjenester de har behov 
for; det er ikke et sentralt bestillerkontor. Det er rammeavtaler for en rekke varer og tjenester og 
anbud for disse utlyses enten av NRI eller av den enkelte virksomhet (og foretak etter tidligere 
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organisering). Anbud for rammeavtaler som har en totalverdi på minst en halv million skal utlyses på 
Doffin. Dette kan også være tilfelle for anbud med lavere verdi (sorum.kommune.no/innkjoep).  

4.2 Bruken av eHandel 

Kommunen benytter eHandel og fører statistikk over bruken. eHandel er en løsning for effektiv 
administrasjon av innkjøp som er ment å sikre avtalelojalitet, frigjøre tid, gi bedre økonomistyring, gi 
kontroll og oversikt, samt mulighet for å hente ut statistikk og rapportering og elektronisk 
dokumentutveksling (Visma Unique AS).  
 
Under følger kommunens statistikk over omsetning per år og statistikk over antall ordre per år. 

 
Kilde: Sørum kommune, innkjøpskonsulent 

 
Statistikken viser at eHandel har vært i bruk i kommunen i noen år og at omfanget er økende. 

4.3 Konkurransegjennomførings- og oppfølgingsverktøy (KGV/KVO) 

Kommunen er i ferd med å anskaffe og implementere to nye verktøy for henholdsvis 
konkurransegjennomføring (KGV) og konkurranseoppfølging (KOV). Dette er nye verktøy som skal 
tas i bruk i forbindelse med kunngjøring av anbud og oppfølging av avtaler/kontrakter.  
 
Det er planlagt at dette tas i bruk som obligatorisk verktøy ved alle inngåelser av rammeavtaler og 
alle enkeltanskaffelser over 100 000 kroner som foretas i kommunen (referat). Det foreligger en 
arbeidsplan for implementering av KGV. Rapporten går ikke nærmere inn på dette i denne 
revisjonen, men får opplyst i intervju med innkjøpskonsulent at implementering av KGV vil medføre 
at kun tre personer, herunder innkjøpskonsulent, får brukertilgang til å utlyse anbud. 

4.4 Antall avtaler 

Kommunen har 46 leverandører på eHandel. Omtrent 90 rammeavtaler er inngått av NRI og skal 
følges når innkjøp foretas i kommunen. I tillegg har kommunen omtrent 35 avtaler, inklusive 
serviceavtaler, kontrakter og egne rammeavtaler (oversikt over gyldige avtaler). 
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4.5 Ressurser 

Kommunens innkjøpskonsulent er ansatt i delt stilling mellom avtaleinngåelser (50 %) og 
innkjøpssystemet (50 %).  
 
NRI består i februar 2017 av fire ansatte; innkjøpssjef, to innkjøpsrådgivere og en innkjøpsassistent. 
Det planlegges å utvide med en femte stilling. 
 
Innkjøpskonsulent opplyser at det er 150 brukere som kan bestille varer via eHandel. Hun trekker 
fram at det er altfor mange hensyntatt at brukerne må være kjent med kontering og 
fakturabehandling for god gjennomføring av kjøp (avrop). 
 
Virksomhetsleder eiendom peker på at det i praksis er de 12 driftsoperatørene som har fullmakt til å 
gjennomføre avrop slik det er i dag. Dette er to byggeledere, tekniske ingeniører samt to renholdere. 
Renholderne handler stort sett på rammeavtaler via eHandel. Antall innkjøpere er snevret inn og 
driftsoperatørene kjøper inn til de byggene som den enkelte har ansvar for. Fullmaktene framgår av 
stillingsbeskrivelser og på skjema om delegering av anvisningsmyndighet. 
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5 KONTROLL AV ANSKAFFELSER 

5.1 Innledning 

Kapittelet tar for seg kommunens etterlevelse av sentrale krav i regelverket for offentlige 
anskaffelser. Revisjonen har blant annet undersøkt om anskaffelsen har vært konkurranseutsatt, om 
sentrale elementer i konkurransen er riktig gjennomført og dokumentert, samt om kontrakt 
foreligger. Revisjonen avgrenser dermed undersøkelsen til å vurdere om gjennomføringen av 
anskaffelsen innfrir sentrale krav i regelverket, og om kravet til protokollering og arkivering er 
ivaretatt. En kontroll av selve utfallet av anbudskonkurransen faller utenfor denne revisjonen. 
 
Kontrollen gjennomføres hovedsakelig som en systematisk dokumentanalyse, der dokumentasjon 
relatert til utførelsen av anskaffelsen blir gjennomgått. Analysen tar utgangspunkt i et utvalg av 
kommunens vare- og tjenestekontrakter (enkeltkontrakter og rammeavtaler) tilhørende 
virksomhetene eiendom, kommunalteknikk og skole. I alt er det 16 avtaler som inngår i analysen, 
hvorav fem avtaler er forbeholdt eiendom, åtte forbeholdt kommunalteknikk og tre forbeholdt skoler. 
Disse omfatter avtaler inngått av innkjøpssamarbeidet NRI og kommunen selv. 

5.2 Begrepsforklaring 

Nedenfor presenteres en redegjørelse av viktige begreper som brukes gjennom kontrollen.   
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Definisjoner og forklaringer 

 Nasjonal 
terskelverdi 
 

Antatt verdi av kontrakten som skal anskaffes vurderes opp mot nasjonal terskelverdi for å 
avgjøres hvilke deler av regelverket som skal komme til anvendelse. Den nasjonale 
terskelverdien utgjorde 500 000 på det tidspunktet anskaffelsene vi undersøker ble gjennomført. 
Anskaffelser med omfang over nasjonal terskelverdi og under EØS-terskelverdier skal 
gjennomføres etter forskriften del I og del II, og kunngjøres på Doffin. 

Doffin Den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.  

EØS-terskelverdi Anskaffelser med anslått verdi over EØS-terskelverdi skal i utgangspunktet gjennomføres etter 
forskriften (FOA) del I og III. Medfører at anskaffelsen må utlyses i EØS-område på TED-
databasen. Det blir fastsatt egne EØS-terskelverdier for vare- og tjenestekontrakter og bygge- 
og anleggskontrakter: For eksempel var de henholdsvis 1,6 mill kr og 44 mill kr per 15.06.14.   

TED-databasen Den europeiske kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. 

Vare- og 
tjenestekontrakt 

En varekontrakt er en kontrakt som omhandler kjøp, leasing eller leie med eller uten rett til kjøp, 
av varer. En tjenestekontrakt er en kontrakt om utførelsen av tjenester, unntatt kontrakter som 
omfatter bygg og anlegg. Forskriften skiller videre mellom prioriterte eller uprioriterte tjenester17, 
der tjenestetypen som anskaffelsen gjelder også har betydning for hvilke deler av regelverket 
som kommer til anvendelse.  

CPV-referanse Et referansenummer som viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. I utlysningen 
skal anskaffelsen anordnes med CPV-referanse som gjenspeiler anskaffelsens ytelse 
(klassifisering). Ut fra koden kan man også vurdere hvorvidt anskaffelse er en vare- tjeneste- 
eller byggekontrakt.   

Rammeavtale En avtale mellom oppdragsgiver og leverandør som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene 
for de kjøp/avrop som skal tildeles i løpet av perioden avtalen gjelder.  

Avrop Et kjøp på en rammeavtale, basert på de kontraktsvilkår som er forhåndsavtalt i rammeavtalen. 

Opsjon/forlengelse En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til en endring av kontrakt ved utløsning. Konkrete detaljer 
om endringen skal være spesifisert i kontrakt ved avtaleinngåelsen. Revisjonen vil i særlig grad 
undersøke opsjon i forbindelse med forlengelse av kontrakt utover den opprinnelige varigheten.   

NRI (tidl. IINR) Et vertskommunessamarbeid for innkjøp mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, 
Nittedal, Rælingen og Sørum. Sørum kommune er vertskommune for NRI.  

Ulovlig direkte 
anskaffelse 

En anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i forskriftens for offentlige anskaffelser 
ikke har kunngjort konkurranse, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har kunngjort i 
Doffin når det etter den forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen. 

Kilde: Romerike revisjon IKS 

                                                
 
 
17 Tjenester angitt i FOA vedlegg 5 er prioriterte tjenester og tjenester angitt i FOA vedlegg 6 er uprioriterte 
tjenester. 
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5.3 Overordnet kontroll av konkurranseutsetting av anskaffelser 

I kapittel 2 ble det beskrevet nærmere om utvelgelsen av avtaler. I den forbindelse fikk revisjonen 
også foretatt en stikkprøve på hvorvidt anskaffelser er blitt konkurranseutsatt. Gjennom utvelgelsen 
har revisjonen avdekket at det stort sett er inngått avtaler med de leverandører som er blitt 
kontrollert. Leverandører som ikke revisjonen kan se at det er inngått avtaler med, omfatter som 
hovedregel små beløp og et lavt antall kjøp. Revisjonen gjør oppmerksom på at mangel på avtale 
ikke nødvendigvis betyr at anskaffelsen er gjennomført i strid med regelverket. Eksempelvis kan 
anskaffelser av en bagatellmessig liten beløpsstørrelse være gjennomført som en direkte 
anskaffelse, og unntas således enkelte bestemmelser fra anskaffelsesregelverket. Kommunen har 
også anskaffet ytelser av et omfang (både i størrelse og beløp) som revisjonen mener burde ha tatt 
utgangspunkt i en inngått avtale med de leverandører dette gjelder. 

5.4 Revisjonskriterier 

Revisjonen har utledet flere revisjonskriterier i kapittel 3. For å svare i hvilken grad regelverket for 
offentlige anskaffelser etterleves, vil funnene vurderes opp mot følgende revisjonskriterier. 
 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterleves regelverket om 
offentlige anskaffelser for vare- og 
tjenestekontrakter? 

 Anskaffelser skal være konkurranseutsatt 

 Anskaffelser skal være korrekt utlyst i henhold til 
dens art og verdien på kontakten 

 Anskaffelsesprotokoller skal være korrekt ført i 
henhold til krav i forskrift  

 Skriftlig kontrakt skal være datert og undertegnet av 
begge parter, og arkivert hos kommunen 

 

5.5 Avtale om byggevarer og trelast (NRI 1508) – rammeavtale (varer) 

5.5.1 Innledning 

NRI lyste ut anbudet om kontrakt vedrørende byggevarer og trelast 17.2.2015. På bakgrunn av 
kunngjøringen fikk en av tilbyderne kontrakt, som trådte i kraft 1.6.2015. Det fremgår av kontrakten 
at avtalen skal i løpe i to år, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Avtalen er i utlysningen 
verdsatt til 10-15 millioner kroner for hele dens totale løpetid. 

5.5.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
I tråd med anskaffelsens art og verdi foreligger det utlysning både på Doffin og i TED-databasen for 
anskaffelse om byggevarer og trelast, der anbud er kunngjort som åpen anbudskonkurranse. 
Anskaffelsen er i utlysningen gitt CPV-referanse som i første rekke omhandler «Byggematerialer» 
(44111000). Avtalen spesifiseres til å vare i totalt fire år, uten tilknytning til opsjoner. I tillegg oppgis 
totalverdi på avtalen til 10-15 millioner kroner. 
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I vedlagt konkurransegrunnlag følger det at verdi på kontrakt skal være 3 millioner kroner i året, 
samt at rammeavtalen vil ha en varighet på to år, med mulighet til forlengelse på 1+1 år.  

Protokoll 
Det er ført en elektronisk protokoll på avtale om byggevarer og trelast. Innholdet i denne er i 
samsvar med innhold i utlysning vedrørende anskaffelsesprosedyre, varighet og verdi.  
 
Seks leverandører skal ha etterspurt om anbudsdokumenter. Halvparten gav tilbud, der en av disse 
senere avvises. Begrunnelse for tildeling er gitt, med tall og tabell som understøtter valg av tilbyder.  
Begrunnelsesbrev er oversendt alle tre berørte leverandører. 
 
Protokollen er ikke datert og signert.    

Skriftlig kontrakt 
Kontrakt på avtalen ble signert den 10.6.15 av begge parter. Signatur fra oppdragsgiver tilhører 
innkjøpssjef for NRI.  

5.5.3 Vurdering  

Anskaffelsen er utlyst korrekt i henhold til dens art og verdi. Angivelse av mulighet for forlengelse av 
avtalen (opsjon) kan fremstå som noe motstridende i måten den er ført i utlysningsskjema. Protokoll 
er ført, og i tråd med opplysninger gitt i utlysningen. Denne mangler derimot datering og signatur. 
Kontrakt foreligger med signatur fra begge parter.  

5.6 Avtale om elektrikertjenester (IINR 1207-3) – rammeavtale (tjenester) 

5.6.1 Innledning 

Et anbud om elektrikertjenester ble kunngjort av IINR. Denne gir opphav til flere rammeavtaler, i 
hovedsak en rammeavtale for hver kommune i innkjøpssamarbeidet. Sørum kommune inngikk 
avtale om elektrikertjenester for perioden 2012-2014, med mulighet til forlengelse på ytterligere 1+1 
år. Avtalen skal dekke kommunale behov innen elektrikertjenester, og omfatter blant annet 
servicearbeid som mindre renovering, modernisering og utbedringer etter internkontroller. 

5.6.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbudet er utlyst som en åpen anbudskonkurranse på både Doffin og i TED-databasen. Avtalen 
skal i hovedsak omhandle «Elektrisitet» (CPV-referanse 09310000 som hovedvokabular). Det 
ønskes en rammeavtale med en varighet på totalt fire år, med spesifisering om at gyldighet utover 
de to første årene betinger forlengelse med 1+1 år. Det oppgis likevel i selve utlysningen at avtalen 
ikke er tilknyttet opsjon eller mulighet til forlengelse.  
 
Anbudet er i henhold til utlysning kunngjort som en parallell rammeavtale med maksimalt fem 
leverandører. Her spesifiseres det videre at leverandørene kan legge inn tilbud per kommune eller 
for kommunene samlet. Ingen opplysninger om totalverdien på avtalen følger av utlysning. 
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Det er lagt ved et konkurransegrunnlag, der verdi på avtale er spesifisert. Denne er fordelt enkeltvis 
på de fem kommunene, samt allokert etter drift og investering18. For de fem kommunene settes det 
av årlig beløp på 6,8 millioner kroner på drift og 5,8 millioner kroner på investering. Av disse er 1,6 
millioner kroner årlig på drift og 2 millioner kroner årlig på investering forbeholdt Sørum kommune. 

Protokoll 
Protokoll er ført skriftlig. Avtalen angis til å omfatte tjenester og gjelde for 2 år, med påfølgende 
spesifisering om mulighet til forlengelse med 1+1 år. Anslått verdi på avtale sammenfaller med verdi 
oppgitt i konkurransegrunnlag. Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse, med 
spesifisering om at det åpnes for deltilbud per kommune. NRI begrunner deltilbud per kommune 
med at de ønsker å fremme lokal konkurranse. 
 
Ifølge protokoll er det 19 leverandører som har lastet ned anbudsdokumenter. Oppdragsgiver 
mottok til sammen ni tilbud, hvor ett ble avvist. Anbudskonkurransen resulterer i fire ulike kontrakter 
med fire ulike leverandører. Enebakk, Nittedal og Sørum inngår egne avtaler, mens Fet og 
Rælingen inngår en felles avtale. Ingen begrunnelse for valg av leverandør er gitt eksplisitt i 
protokoll. 
 
Protokoll er signert av to personer, men ikke datert. 

Skriftlig kontrakt  
Rammeavtale om elektrikertjenester med Sørum Elektriske er kontraktfestet, med virkning fra 
9.7.12. Det skriftlige avtaledokumentet er datert og signert av innkjøpssjefen for IINR.   

5.6.3 Vurdering  

I henhold til de opplysninger som er angitt i relevante dokumenter, vurderer revisjonen anskaffelsen 
til å være underlagt bestemmelsene i FOA del I og del III. Anbudet er kunngjort i riktige databaser 
ved at det foreligger utlysning både nasjonalt og i EØS-området. Anslått verdi på avtale er en detalj 
som mangler i utlysningen, men dekkes omsider i konkurransegrunnlaget. Etter revisjonens syn er 
heller ikke anbudets CPV-referanse i samsvar med den faktiske leveransen. Revisjonen ser at 
anbudet er tilordnet en CPV-referanse som tilsier at avtalen dreier som om levering av elektrisitet 
mens det i protokoll merkes for at avtalen gjelder tjenester. Revisjonen mener at avtalen først og 
fremst omfatter elektrikertjenester og service, og mener i så måte at klassifiseringen som fremgår av 
utlysning ikke er korrekt, uten at det får betydning for korrekt anvendelse av regelverket i dette 
tilfellet.   
 
Protokoll er ført i henhold til FOAs krav, men ikke signert. Kontrakten er datert og signert.  
  

                                                
 
 
18 Et oppdrag defineres som et investeringsoppdrag dersom anskaffelsen overstiger 50 000 kr. 
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5.7 Avtale om tømrertjenester (NRI 1509) – rammeavtale (tjenester) 

5.7.1 Innledning 

Avtale om tømrertjenester trådte i kraft fra 15.8.15 og gjelder for kommunene Fet, Nittedal, 
Rælingen og Sørum. Avtalen omfatter byggearbeider på bygg og anlegg i nevnte kommuner. 
Byggearbeiderne kan blant annet være i forbindelse med nybygging, prosjektering, reparasjoner, 
rehabilitering, restaurering og renoveringsarbeider. Avtalen vil først og fremst være rettet mot 
mindre byggeoppdrag. 

5.7.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbud knyttet til ovennevnte anskaffelse er kunngjort både på Doffin og i TED-databasen, i samsvar 
med verdien og arten av det som skal anskaffes. Anbudet er utlyst som en parallell rammeavtale, 
med krav om maksimalt tre antall leverandører. Åpen anbudskonkurranse danner utgangspunktet 
for anbudet.  
 
Utlysning er spesifisert med CPV-referansen 45422000. Dette tilsier at avtalen skal omfatte 
«Byggmester, tømrer- og snekkerarbeid». Varighet på rammeavtalen er satt til fire år, der det 
spesifiseres at avtalen gjelder for 2+1+1 år. Videre oppgis det i utlysningen at anskaffelsen 
inkluderer verken opsjoner eller mulighet til forlengelse. Omfanget på avtalen er i utlysningen anslått 
til 10,7 millioner kroner totalt.  

Protokoll 
Protokoll er fylt ut elektronisk i henhold til krav i forskriften. Det var totalt 19 leverandører som 
meldte seg i konkurranse for avtale om tømrertjenester. Fem av dem avleverer tilbud, der en 
leverandør blir tildelt kontrakten. En generell begrunnelse for tildelingen er uttrykt i vedlegg, mens 
begrunnelsesbrev skal være sendt til berørte leverandører den 24.6.2015.  
 
Protokoll mangler både signatur og dato. 

Skriftlig kontrakt  
En kontrakt for nevnte avtale foreligger. Denne er også signert og datert. 

5.7.3 Vurdering  

Utlysningen foreligger både på Doffin og i TED-databasen, og inneholder viktige opplysninger om 
anbudet. Utlysningens opplysninger om forlengelse/opsjoner kan fremstå som noe motstridende.  
 
Opplysninger i protokoll samsvarer med de oppgitt i utlysning. Dato og signatur mangler. 
Begrunnelse for tildelingen er henvist til vedlegg. Dette mener revisjonen er en opplysning som 
burde fremgå eksplisitt av protokollen.  
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5.8 Avtale om service og vedlikehold på heiser i kommunale bygg (IINR 1114) 
– rammeavtale (tjenester) 

5.8.1 Innledning 

I mai 2012 inngikk IINR en rammeavtale om levering av service og vedlikehold på heiser i 
kommunale bygg. Avtalen var gyldig i perioden 1.5.2012 - 30.4.2014, med mulighet til forlengelse 
på 1+1 år av gangen.  

5.8.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbud er kunngjort både på Doffin og i TED-databasen. Konkurransen på anskaffelsen skal føres 
som en åpen anbudskonkurranse, der det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges på bakgrunn 
av en vurdering etter utvalgte tildelingskriterier. Anskaffelsen skal, basert på CPV-referansen 
42416000 som hovedvokabular, hovedsakelig omhandle «Heiser, elevatorer med heisespann, 
elevatorer, rulletrapper, rullende fortau». Tilleggsvokabular er satt til vedlikehold av heiser «CPV 
50750000». 
 
Avtalens varighet er satt til to år, med spesifisering om opsjon på 1+1 års forlengelse. Den konkrete 
anslåtte verdien på avtalen fremgår ikke av selve utlysningen, men det gis en henvisning til 
konkurransegrunnlaget. Kontraktens verdi er i utlysningen estimert til 2,39 millioner kroner og at 
anskaffelsen gjøres i henhold til FOA del I og del III.  

Protokoll 
En signert og datert protokoll er ført elektronisk i henhold til krav i forskriften.  
 
Det var elleve leverandører som ba om anbudsdokumenter, hvor en ikke gis mulighet til å delta i 
konkurransen på bakgrunn av strid mot generelle vilkår. Blant de gjenstående er det fem 
leverandører som har levert inn tilbud. En leverandør tildeles kontrakt, med videre begrunnelse for 
tildeling oppgitt i protokoll.  

Skriftlig kontrakt  
En skriftlig kontrakt for avtalen er signert av begge parter, datert 04.05.12.  

Vurdering  
Anbudet om service og vedlikehold av heis er kunngjort på Doffin og i TED-databasen i henhold til 
kontraktens art og verdi. Revisjonen finner flere svakheter ved utførelsen av utlysningen i tråd med 
anskaffelsens verdi. 
 
I utlysningen gis en beskrivelse av avtalens ytelse og varighet, men ingen av dem er etter 
revisjonens vurdering tilfredsstillende oppgitt. Anbudet er spesifisert med en CPV-referanse som 
indikerer at avtalen er en varekontrakt, noe protokollen også antyder. Revisjonen stiller spørsmål 
ved om dette er helt i tråd med det som reelt er den største delen av kontrakten, nemlig service og 
vedlikehold av heis. Etter revisjonens vurdering er avtalen en tjenestekontrakt, og vurderer dermed 
klassifiseringen av avtalen ikke til å være helt korrekt. I dette tilfellet får feilklassifiseringen ingen 
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betydning for korrekt anvendelse av regelverket. Når det gjelder avtalens varighet, mener revisjonen 
det foreligger noe motstridende opplysninger om opsjoner gitt i utlysningsskjemaet og 
konkurransegrunnlaget. 
 
Anskaffelsens anslåtte verdi står ikke oppført i selve utlysningen, men kommer frem i 
konkurransegrunnlaget.   
 
Protokoll er ført skriftlig i henhold til krav i forskriften.  

5.9 Avtale om asfaltarbeid (NRI 1502) – rammeavtale (tjenester) 

5.9.1 Innledning 

Sørum kommune inngikk i 1.5.2015 en avtale om asfaltarbeid på kommunale veger. Denne gjelder 
for to år med mulighet til forlengelse med ytterligere to år.  

5.9.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
På Doffin og i TED-databasen foreligger en utlysning på anbud om asfaltarbeid. Anbudet 
gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. Med CPV-referansen 44113620 tilknyttet anbudet, 
tilsier dette at anbudet skal omfatte ytelser innen «Asfalt». Anslått totalverdi er angitt på to steder i 
utlysningen. På et punkt i utlysningen føres det opp en verdi på 68 millioner kroner, mens det på et 
annet er oppført et intervall tilsvarende 50-70 millioner kroner for hele kontraktens løpetid. Lengden 
på avtalen er totalt fire år (inkludert opsjoner). Det er på et punkt i utlysningen oppgitt at verken 
opsjoner eller mulighet til forlengelse foreligger.  

Protokoll og tildelingsbrev  
Protokollen er utført elektronisk. Anslått verdi, varighet og anskaffelsesprosedyre er i samsvar med 
opplysninger i utlysning, og krav i forskriften.  
 
Anbud ble kunngjort som en åpen anbudskonkurranse. Seks leverandører forespurte om 
anbudsdokumenter, hvorav fire leverte tilbud. Leverandør med høyest score blir tildelt kontrakt, hvor 
resultater fra evalueringen også fremstilles i protokoll. Begrunnelsesbrev skal ifølge protokoll være 
sendt til alle berørte leverandører. Ingen signatur eller dato er anført i protokoll.  

Skriftlig kontrakt  
Kontrakt på avtalen foreligger og er signert av begge parter. Det er oppgitt i kontrakten at avtalen 
gjelder fra 1.5.2015 til 31.10.2017, med mulighet til forlengelse på 1+1 år av gangen. 

5.9.3 Vurdering  

Utlysning og protokoll oppfyller de formkrav som kan stilles. Anbudet er kunngjort i begge databaser 
(Doffin og TED-databasen) i tråd med regelverket. Revisjonen finner derimot at beskrivelsen av 
avtalens varighet i utlysning er noe motstridende ved at detaljer om opsjoner ikke er oppgitt. Avtalen 
er utarbeidet som en «2+1+1»-kontrakt, noe revisjonen mener ikke kommer tilstrekkelig godt frem 
av utlysningen. 
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Protokollen fyller kravene i forskriften, foruten at den mangler dato og signatur. Revisjonens 
gjennomgang av kontrakt viser at kontrakten strekker fra mai 2015 til oktober 2017, med mulighet til 
forlenging på to år (dermed utløp senest oktober 2019). I utlysning og protokoll derimot oppgis 
kontrakten opphørt ved utgangen av mars 2019, opsjoner inkludert. Med andre ord har den inngåtte 
kontrakten en varighet som er noe lenger enn varigheten som kontrakten ble utlyst som.  

5.10 Avtale om biladministrasjon (IINR 1101) – rammeavtale (tjenester) 

5.10.1 Innledning 

Kommunen har i senere år endret praksis fra å eie biler selv til å leie biler gjennom utleiefirmaer.  
IINR og Lørenskog kommune gikk i 2011 sammen om å konkurranseutsette et anbud om leasing av 
biler. Det skal omfatte alle administrative og driftsmessige tjenester ved et moderne bilhold. 
 
Anbudet resulterte i en avtale, inngått 13.1.2012. Avtalen skal gjelde i to år, med mulighet til 
forlenging med to år.  

5.10.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbud for avtale om biladministrasjon er utlyst på Doffin og i TED-databasen. Denne anskaffelsen 
tillegges flere CPV-referanser. I hovedsak skal anskaffelsen, i henhold til angivelsen av CPV-
referansen 34351100, gjelde «Dekk til biler», men også omfatte blant annet ytelser innenfor 
«Personbiler» (34110000) og «Forvaltning av bilpark, reparasjon og vedlikeholdstjenester» 
(50111000).     
 
Det kommer frem av utlysning at oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med én leverandør for 
to år, med beskrivelse av mulighet til forlengelse på ytterligere to år. Oppdragsgiver innbyr til åpen 
anbudskonkurranse. Antatt verdi på anskaffelsen er ikke oppgitt i utlysningen. 
 
Et konkurransegrunnlag er lagt ved utlysningen. Denne supplerer utlysningen med detaljer om blant 
annet krav og tildelingskriterier. I denne står det heller ingen nærmere spesifikasjoner om verdien 
på avtalen i kroner, men omfanget av bilparken er beregnet til å omhandle omtrent 350 biler, med 
en standard på 36 måneder og 25 000 km per år per bil.  

Protokoll og begrunnelsesbrev 
Revisjonen har fått oversendt en protokoll tilknyttet avtale om biladministrasjon. I protokollen oppgis 
samme varighet som i utlysning, 2+1+1 år. Det skal ha vært 20 leverandører som forespurte om 
anbudsdokumenter, hvorav fire fulgte opp med tilbud. Ingen begrunnelse for valg av leverandør er 
gitt i protokoll, men dette skal oppdragsgiver ha begrunnet ovenfor berørte leverandører i eget brev. 
 
Protokollen synes å være ufullstendig, med mange felter i protokollskjemaet som forblir tomme. 
Blant annet er det ikke ført navn på protokollfører, totalverdi på kontrakt, kvalifikasjonskrav, 
tildelingskriterier, anskaffelsesprosedyre, dato eller signatur.   
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Skriftlig kontrakt 
Avtale om biladministrasjon er tilknyttet en skriftlig kontrakt. Denne er signert av både 
oppdragstaker og oppdragsgiver. Underskrift fra oppdragsgiver tilhører innkjøpssjef for NRI. 

5.10.3 Vurdering  

Det foreligger utlysning og protokoll på anskaffelsen. Revisjonen avdekker imidlertid flere svakheter 
ved utførelsen av disse. 
 
Anskaffelsen er utlyst både på Doffin og i TED-databasen slik regelverket krever for denne typen 
anskaffelser med disse egenskapene. Det er derimot ikke oppgitt en antatt totalverdi i verken 
utlysning eller protokoll. I konkurransegrunnlaget oppgis imidlertid omfanget av kontrakten i volum. 
Fra intervju med innkjøpssjef i NRI den 9.2.2017, forteller hun at de foretrekker å presentere 
størrelsen på kontrakten i volum fremfor i kroner, begrunnet med at volum gir et mer presist anslag 
på kontraktsstørrelsen.  
 
Revisjonen vil peke på at kontraktens verdi først og fremst beregnes for å avgjøre om kontrakten er 
over eller under terskelverdi, og at dette er viktig for å vurdere hvilke deler av regelverket som 
kommer til anvendelse. Dette er også begrunnelsen for at denne verdien skal protokolleres. 
Omfanget av kontrakt i volum kan ikke ses på som tilstrekkelig i en slik vurdering. I denne 
anskaffelsen har ikke den manglende verdiføringen fått betydning for korrekt anvendelse av 
regelverket fordi anskaffelsen allerede er gjennomført etter reglene som gjelder for anskaffelser 
over EØS-terskelverdi.  
 
Videre stiller revisjonen spørsmålstegn ved klassifiseringen, der anskaffelsen i henhold til anvendt 
CPV-referanse skal først og fremst omfatte dekk til biler. Dette stemmer ikke fullt ut med de 
opplysninger som er angitt i konkurransegrunnlag og protokoll. Med den angitte CPV-referansen blir 
avtalen å anse som en varekontrakt, til tross for at beskrivelsen av ytelser tilsier at avtalen er en 
tjenestekontrakt. Revisjonen ønsker å presisere viktigheten av korrekt klassifisering, slik at 
anskaffelsen gjennomføres i henhold til de delene av regelverket som er forbeholdt anskaffelser 
med dens egenskaper. I dette tilfellet har ikke feilklassifiseringen fått betydning for hvilke deler av 
regelverket som er anvendt, men det kan man ikke utelukke i andre tilfeller der kontrakter blir 
feilklassifisert.   
 
Protokoll er ført, men vurderes til ikke å være i tråd med forskriftens krav. Kontrakt er signert.  

5.11 Avtale om biladministrasjon med tilhørende tjenester (NRI 1603) – 
rammeavtale (tjenester) 

5.11.1 Innledning 

En ny avtale om biladministrasjon trådte i kraft den 15.1.2016, og avløste kontrakten som er 
beskrevet ovenfor. Avtalen er inngått kun på vegne av medlemmene i NRI.  
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5.11.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag  
Anbud på anskaffelse om biladministrasjon skal være kunngjort som en åpen anbudskonkurranse, 
både på Doffin og i TED-databasen i henhold til kontraktens verdi. I utlysningen oppgis både antatt 
verdi (10 millioner kroner) og antatt varighet (5 år). Det gis ingen opplysninger om hvorvidt 
anskaffelsen er tilknyttet opsjon eller mulighet til forlengelse. Anskaffelsen er klassifisert med CPV-
referansen 50111000 som hovedvokabular, tilsvarende «Forvaltning av bilpark, reparasjon og 
vedlikeholdstjenester». Andre ytelser som dekkes av avtalen er «Forvaltning av vognpark» 
(50111100) og «Reparasjon av vedlikeholdstjenester av biler» (50112000).  

Protokoll  
Revisjonen har i løpet av undersøkelsen mottatt to anskaffelsesprotokoller. Den første protokollen 
er ført elektronisk. Anskaffelsesprosedyre og antatt verdi er sammenfallende med de opplysninger 
angitt i utlysningen. Avtalen oppgis i protokollen til å gjelde for perioden 15.1.2016 – 1.2.2018. Totalt 
har ti leverandører bedt om tilgang til anbudsdokumenter. Fire av disse følger opp med tilbud, der 
en av disse tildeles kontrakten. Dette er dokumentert gjennom en tabell, der leverandørenes score 
på fastsatte tildelingskriterier fremkommer. Protokollen er ikke datert og signert. 
 
Den andre anskaffelsesprotokollen fikk revisjonen tilsendt samme dag som intervjuet med 
innkjøpssjef for NRI ble gjennomført, den 9.2.2017. Protokollen inneholder mer eller mindre de 
samme opplysningene som den første. Denne er derimot signert, men datert samme dag som den 
ble sendt til revisjonen (9.2.2017). 

Skriftlig kontrakt 
Kontrakt ble signert av begge parter i slutten av januar 2016. I kontrakt oppgis det at avtaleperioden 
gjelder fra 15.1.2016 til og med 31.1.2019, med mulighet til forlengelse med 1+1 år. 

5.11.3 Vurdering  

Revisjonen vurderer gjennomføringen av anskaffelsesprosessen vedrørende avtale om 
biladministrasjon med tilhørende tjenester til å være god. Utlysningen og protokoll inneholder stort 
sett de momenter som forskriften stiller. Revisjonen finner derimot at det er motstridende 
opplysninger om avtalens varighet i de forskjellige dokumentene. Ifølge kontrakt har avtalen en 
varighet på 3+1+1, der de tre første årene spesifiseres til å løpe i perioden 15.1.16 – 31.1.19. 
Utlysningen tilsier også at avtalen har en varighet på 5 år, men avtaleperioden er derimot spesifisert 
både i utlysning og protokoll til 15.1.16 – 1.2.18. Avtaleperioden som fremgår av kontrakt løper 
dermed ett år lenger enn avtaleperioden som er spesifisert i utlysning. Klassifiseringen av denne 
avtalen stemmer med ytelsen som avtalen planlegges benyttet til.  
 
Den første protokollen var i utgangspunktet ikke signert, men revisjonen fikk i etterkant av intervju 
en signert versjon. Denne var datert samme dag som intervjuet ble foretatt, og vil bli derfor i liten 
grad vektlegges i analysen. Revisjonen vurderer det slik at det er god forvaltningspraksis at 
protokoll blir fullført og signert i forbindelse med at anskaffelsen avsluttes, samt arkiveres.  
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5.12 Avtale om innsamling og transport av slam – kontrakt (tjenester)  

5.12.1 Innledning  

Sørum kommunalteknikk KF signerte den 17.1.2012 en avtale om innsamling og transport av slam 
fra avløpsanlegg og private husholdninger til mottak på Sørumsand renseanlegg.  

5.12.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Sørum kommune har engasjert et konsulentfirma til å utarbeide både utlysningen og 
konkurransegrunnlaget for nevnte anbud. 
 
Anbud er kunngjort både på Doffin og i TED-databasen, som en åpen anbudskonkurranse. Det er 
klassifisert med CPV-referansen 90460000, det vil si at en potensiell avtale med utgangspunkt i 
anbudet skal gjelde «Tømming av septiktanker eller kloakkummer».  
 
Den planlagte startdatoen på avtalen er satt til 1.1.2012 og avtalen forventes opphørt den 
31.12.2014. Det følger videre av utlysningen at det foreligger opsjon på forlengelse av kontrakt på 
1+1 år. Avtalen er utformet som en «3+1+1-kontrakt». Ingen anslått verdi på kontrakt er angitt i 
utlysningen. 

Protokoll 
Revisjonen får tilsendt kun en åpningsprotokoll. Det kommer frem at anbudet kunngjøres som en 
åpen anbudskonkurranse. Videre følger en opplisting av de fem leverandørene som har levert inn 
tilbud, med en spesifisering av den årlige prisen på tilbudene. I og med at dette kun er en 
åpningsprotokoll, er det heller ikke protokollført verdi av kontrakten eller utfallet av konkurransen. 
Åpningsprotokollen er signert av to representanter fra Hjellnes Consult as. 

Skriftlig kontrakt  
En skriftlig kontrakt ble inngått med Sørum kommunalteknikk KF og leverandør den 17.1.12, 
underskrevet av begge parter.  

5.12.3 Vurdering  

Anbudet er kunngjort både nasjonalt og i EØS-området. I utlysningen følger beskrivelser om arten 
på ytelsen og avtalens varighet, men ingen detaljer om den anslåtte verdien på avtalen er kunngjort 
i utlysningen. For denne anskaffelsen får ikke manglende verdiføring betydning for korrekt 
anvendelse av regelverket, siden anskaffelsen er gjennomført etter de strengere reglene (del I og 
del III). Revisjonen understreker imidlertid at mangel på verdiføring kan tenkes å ha en innvirkning 
på hvilke leverandører som velger å inngi tilbud.  
 
Revisjonen etterspurte en anskaffelsesprotokoll, men fikk kun tilsendt en åpningsprotokoll. Denne 
oppfyller ikke alle formkrav som kan stilles til en fullverdig anskaffelsesprotokoll, da den mangler 
blant annet anslått verdi, utfallet av konkurransen, samt begrunnelse for utfallet.  
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Kontrakt foreligger, med datering og signatur påført.  

5.13 Avtale om vintervedlikehold av kommunale veger – kontrakt (tjenester) 

5.13.1 Innledning 

Avtale om vintervedlikehold av kommunale veger i Sørum kommune ble inngått i 2012. Leveransen 
innebærer brøyting, rydding, strøing og salting av roder angitt i anbudet. Avtalen gjelder for 
brøytesesongene 12/13 og 13/14, med opsjon på ytterligere to sesonger.  

5.13.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
På Doffin foreligger det en utlysning for avtale om vintervedlikehold av kommunale veier. 
Anskaffelsen kunngjøres som en enkeltkontrakt med åpen anbudskonkurranse som 
anskaffelsesprosedyre. Anbudet anføres med CPV-referansen 90620000, som omhandler 
«Snørydding og brøyting». Det er totalt sju roder som inngår i anbudet, der tilbyder kan levere tilbud 
på en eller flere roder.  
 
Avtalen antas å begynne 29.9.2012 og slutte 17.5.2014. Leverandør(er) gis opsjon til å forlenge 
avtale med ytterligere to år for ett år om gangen. Videre angis det i utlysning at totalverdi er mellom 
500 000 og 1 500 000 kr. 

Anskaffelsesprotokoll 
Revisjonen har etterspurt anskaffelsesprotokollen, men i denne anskaffelsen har ikke kommunen 
noen protokoll å vise til. Revisjonen kan dermed ikke si noe om antallet leverandører som leverte 
tilbud.  

Kontrakt 
Det ble inngått kontrakt for alle rodene. Revisjonen har kun bedt om å få tilsendt kontrakt med en av 
leverandørene, avtalen som gjelder rode 7. Denne kontrakten er datert og signert av begge parter.  

5.13.3 Vurdering  

En forutsetning for å anvende regelverket korrekt er at kontrakten har en verdivurdering som er gjort 
i henhold til FOA § 2-3. Verdien skal tilsvare hele kontrakten i hele kontraktsperioden (inkl. 
opsjoner). I dette tilfellet vil revisjonen stille spørsmålstegn ved om verdivurderingen er for lav. 
Samme anbud er også kunngjort i 2015 (se nedenfor). Anbudet fra 2015 ble verdivurdert til 5 
millioner kroner, langt høyere enn den verdien som er estimert for anbudet fra 2011. Verdien på 5 
millioner kroner er langt over EØS-terskelverdi for tjenestekontrakter. Om det er slik at dette 
anbudet har en verdi som tilsvarer i 2015, skulle det også vært kunngjort i TED-databasen. I FOA § 
4-1 q heter det at om kontrakten er utlyst på kun Doffin, når det også er krav om kunngjøring i TED-
databasen, er anskaffelsen å anse som en ulovlig direkte anskaffelse. 
 
Det foreligger ingen protokoll for denne anskaffelsen, og er et brudd med FOA § 3-2.  
  
Kontrakt er signert og datert.  
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5.14 Avtale om snøbrøyting – rammeavtale (tjenester) 

5.14.1 Innledning 

Sørum Kommunalteknikk kunngjorde i 2015, som i 2011, et anbud om vintervedlikehold av sju roder 
i Sørum kommune. Anbudskonkurransen resulterte i en avtale, som omfatter vedlikehold av de 
samme sju rodene som ble kunngjort i 2011.   
 
Ifølge utlysningen verdsettes kontrakten til 5 millioner kroner for hele dens lengde. Varigheten på 
kontrakten er satt til to år, med mulighet til forlengelse to ganger for ett år om gangen. Til forskjell fra 
utlysningen i 2011, er kontrakt i 2015 utlyst som en parallell rammeavtale. Utfallet av 
anbudskonkurransen blir at en leverandør leverer vedlikehold av samtlige sju roder.  

5.14.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 

Anbud på avtale om snøbrøyting i Sørum kommune er lagt ut på Doffin i henhold til FOA del I og II. 
Avtalen kunngjøres som en åpen anbudskonkurranse, og klassifisert med CPV-referanse som 
representerer «Snørydding og brøyting» (90620000). Totalverdi på avtale er angitt til 5 mill kr for sju 
roder i fire år. I utlysning oppgis avtalen til å løpe i to år, også med en spesifisering om opsjon til 
forlengelse på inntil to år.  

Protokoll 
Sørum kommune har ikke ført en anskaffelsesprotokoll for denne avtalen, men det kan vises til en 
protokoll fra anbudsåpningen. Den ble avholdt lukket, der to tilbud innkom. Det ene tilbudet er rettet 
mot alle sju roder, mens det andre gjelder kun rode 7. I og med at det kun foreligger 
åpningsprotokoll mangler oppføring av verdi og begrunnelse for valg av leverandør. Protokoll er 
signert, men ikke datert.  

Skriftlig kontrakt  
Kontrakten som er inngått er en NS 8406 Bygge- og anleggskontrakt (standardkontrakt). Oversendt 
kontrakt er ikke datert eller signert. 

5.14.3 Vurdering  

Anskaffelsen er i utlysningen vurdert til å ha en verdi på 5 millioner kroner. Revisjonen vurderer at 
dette er en tjenestekontrakt (prioritert) og verdien tilsier sa utlysing i EØS-området (FOA del I og III). 
Det ser ut til at kommunen har selv klassifisert kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt, som 
har en terskelverdi på 40 millioner kroner, og lyser derfor kontrakten ut kun på Doffin (FOA del I og 
II). Revisjonen vurderer dette som feil anvendelse av regelverket og derfor som en ulovlig 
direkteanskaffelse etter FOA § 2-2, se § 4-1 q.  
 
Oversendt protokoll stammer fra anbudsåpningen. Denne oppfyller ikke alle krav som kan stilles til 
en anskaffelsesprotokoll. Forskriften krever blant annet at begrunnelse for valg av leverandør og 
kontraktsverdi skal komme frem i protokoll, jf. FOA vedlegg 4. Ingen av disse opplysningene nevnes 
i denne protokollen.  
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Kontrakt etter NS 8406 inngås mellom partene. Denne kontrakten er signert.  

5.15 Avtale om entreprenørtjenester innen bygge- og anleggsarbeider – 
rammeavtale (tjenester) 

5.15.1 Innledning 

Sørum kommune inngikk ved utgangen av 2014 en rammeavtale om levering av 
entreprenørtjenester innen bygge- og anleggsarbeid med tre leverandører. Med kontrakten kan 
Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale eiendomsselskap KF kjøpe tjenester for omtrent 
4 millioner kroner årlig, i en avtaleperiode på maksimalt fire år.  
 
Anbud ble kunngjort som en parallell rammeavtale, der hensikten var å inngå kontrakt med tre 
leverandører. Fordeling av oppdrag gjøres på bakgrunn av prioritet etter pris, der leverandør med 
tilbud til lavest pris kontaktes først. Hvis den førsteprioriterte for eksempel ikke skulle ønske eller 
være i stand til å utføre oppdraget, kontaktes leverandør med den nest laveste prisen, osv. 

5.15.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbud er utlyst nasjonalt på Doffin som en åpen anbudskonkurranse. Den anslåtte totalverdien på 
avtalen beregnes til 16 millioner kroner, fordelt på fire år. De to siste årene av avtalens forutsetter at 
oppdragsgiver har benyttet seg av muligheten til forlenging, noe som er spesifisert i utlysningen.   
Det oppgis på et annet punkt at anskaffelsen ikke er knyttet til opsjoner. 
 
I utlysningen står det at avrop fra den rammeavtalen vil omfatte entreprenøroppdrag innen vei, vann 
og avløp. Anbudet er tildelt en CPV-referanse som tilsier at anskaffelsen skal gjelde «Utleie av 
anleggsmaskiner med sjåfør» (60182000). I konkurransegrunnlaget står det videre at anskaffelsen 
gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter regler i forskriftens del I og del II. 

Protokoll 
Et standardisert protokollskjema fra Difi forbeholdt anskaffelser som overstiger 500 000 kroner er 
blitt benyttet i forbindelse med protokollføringen. I protokollen merkes det for at anskaffelsen 
gjennomføres etter regler i forskriftens del I og del II. Anbud angis til å gjelde rammeavtale om 
entreprenørtjenester. Verdi og varighet er oppgitt i protokoll, og disse er i samsvar med 
opplysninger gitt i utlysning. Opsjon på forlengelse på 1+1 år anføres også.  
 
Elleve leverandører avga tilbud på anbudet, der tre leverandører tildeles kontrakt. Valget av disse 
tre er begrunnet i protokollen. Tilbudssummen fra den enkelte leverandør er også spesifisert i 
protokoll.  
 
Protokollen er datert, men ikke signert. 
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Skriftlig kontrakt  
Det er inngått egne likelydende kontrakter med tre leverandører. Kontraktene er gyldige fra 
03.12.2014 til 02.12.2016, og kan forlenges med to år for et år av gangen. Dato og signatur mangler 
i kontrakter med samtlige leverandører.    

5.15.3 Vurdering  

Kontrakten er klassifisert som en bygge- og anleggskontrakt, hvor en EØS-terskelverdi på 39 
millioner kroner var gjeldende på det tidspunktet. Anbudet er kunngjort kun nasjonalt, i tråd med 
FOA del I og II jf. § 2-1 og § 2-2.  
 
Protokoll er ført. Den er detaljert, og inneholder opplysninger som varighet, verdi og redegjørelse for 
valg av leverandører. Revisjonen savner derimot datering og signatur på protokollen. 
 
Kontrakt er utformet, men verken datert eller signert.  

5.16 Avtale om kjøp av konsulenttjenester innen byggeledelse  

5.16.1 Innledning 

Sørum kommune og Aurskog kommune har gått sammen om kunngjøring av anbud om kjøp av 
konsulenttjenester innen flere fagområder. Anbudet gir opphav til fem rammeavtaler, med tre 
leverandører innenfor hver avtale. Revisjonen kontrollerer en vilkårlig utvalgt avtale blant disse19; 
avtale om konsulenttjenester innen byggeledelse.  

5.16.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
En kunngjøring om anbud for konsulenttjenester er lagt ut på Doffin og i TED-databasen, 
gjennomført av Sørum kommune. I utlysningen kommer det frem at anskaffelsen skal gjelde 
rammeavtaler. Anbudet er klassifisert med CPV-referansen 72220000, noe som tilsier at den vil 
omfatte «Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester». Det utdypes i utlysning at anbudet skal 
gjelde konsulenttjenester innen fem fagområder: strategisk planlegging, prosjektutvikling, 
byggeledelse, geoteknikk og prosjektering av bygge- og anleggsarbeider.  I vedlagt tilbudsgrunnlag 
spesifiseres det ytterligere om at leverandører kan inngi tilbud rettet mot et eller flere fagområder.   
 
Rammeavtalen skal strekke i to år, med opsjon til forlengelse på to år. Det oppgis at opsjon på 
forlengelse foreligger, men samtidig anføres det i utlysningen at kontrakten ikke kan forlenges. 
Verken verdianslag på de enkelte tjenestene eller på tjenestene samlet kommer frem i utlysningen 
eller tilbudsgrunnlaget. Kontrakten oppgis til å ikke bestå av delkontrakter. 
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Protokoll 
Sørum kommune har ført en signert protokoll fra anbudsåpningen, hvor en representant fra hver 
kommune var til stede. Anbudsåpningen ble avholdt lukket den 07.08.2012. Ut over dette er det ikke 
ført anskaffelsesprotokoll i tråd med regelverket. 

Skriftlig kontrakt  
Kontrakter til leverandører som omfattes av denne avtalen foreligger, og alle er datert og signert.  

5.16.3 Vurdering  

Anbud er lagt ut på Doffin og i TED-databasen. Utlysningen inneholder detaljer om avtalens ytelse 
og varighet, men ikke anslått verdi.  
 
Det foreligger kun en åpningsprotokoll for anskaffelsen. Protokollføringen fyller dermed ikke fullt ut 
kravene til en anskaffelsesprotokoll etter FOAs regler. Denne er datert og signert.   
 
Kontrakter foreligger og disse er datert og signert.  

5.17 Avtale om kjøp av skolebøker – rammeavtale (varer) 

5.17.1 Innledning 

NRI inngikk i januar 2016 en avtale med leverandør om kjøp av skolebøker til i hovedsak barne- og 
ungdomsskoler. Avtalen gjelder i utgangspunktet for de fem deltakerkommunene i NRI. Lørenskog 
kommune har opsjon til å tiltre avtalen senest 01.08.2016.  
 
Avtalen verdsettes til 32 millioner kroner for hele dens løpetid. Varighet på avtalen lyder på to år, 
med mulighet til forlengelse på 1+1 år. 

5.17.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anbud på er lagt ut både på Doffin og i TED-databasen den 22.10.2015. Anskaffelsen kunngjøres 
som en åpen anbudskonkurranse, med utdypning om at tilbud skal velges på grunnlag av 
tildelingskriterier. 
 
Ifølge angitt CPV-referanse, 22111000, skal anskaffelsen omfatte «Skolebøker».  Den anslåtte 
totalverdien på anskaffelsen tilsvarer 32 millioner kroner. Kontraktens varighet angis til 24 måneder, 
med spesifisering om mulighet til forlengelse med 1+1 år. Det informeres også om at anbudet 
inneholder en opsjon til forlenging, samt en opsjon for Lørenskog kommune til å tiltre avtale.  

Protokoll 
Revisjonen fikk først tilsendt en åpningsprotokoll etter forespørsel om anskaffelsesprotokoll. Dette 
ble senere tatt opp i et intervju med innkjøpssjefen for NRI den 9.2.2017, som resulterte i at en 
anskaffelsesprotokoll ble sendt samme dag.    
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I protokollen oppgis flere relevante detaljer om anskaffelsen, blant annet dens oppdragsgivere, verdi 
og varighet. Utfallet av anbudskonkurranse kommer også frem, med en utfyllende begrunnelse av 
tildelingskriteriene Protokollen er signert, men datert 9.2.2017.   

Skriftlig kontrakt  
En skriftlig kontrakt med leverandør ble inngått i januar 2016, med oppstart 1.1.2016. Den er signert 
av begge parter.  

5.17.3 Vurdering  

Anbud er kunngjort både på Doffin og i TED-databasen, slik regelverket stiller til anskaffelser med 
egenskapene til dette anbudet. Kunngjøringen er tilfredsstillende utført. Art, varighet og verdi er godt 
beskrevet i utlysningen. I tillegg følger en entydig utlysning av opsjoner tilknyttet anskaffelsen. 
Revisjonen vil likevel presisere at verdien skal beregnes på forventet totalbruk på rammeavtalen, 
inklusive opsjoner. Dette betyr at et korrekt verdiestimat vil basere seg på det beløp som både de 
fem deltakerkommunene og Lørenskog kommune forventes å kjøpe innenfor de fire år avtalen 
potensielt kan løpe.   
 
Anskaffelsesprotokollen er også tilfredsstillende utarbeidet. Revisjonen vil likevel påpeke at 
anskaffelsesprotokollen er datert samme dag som den ble etterspurt av revisjonen. Revisjonen vil 
også her bemerke at god forvaltningspraksis på området er å sluttføre protokoll i parallelt med 
fremdriften i anskaffelsesprosessen.  
 
Kontrakten foreligger og er signert og datert. 
 

5.18 Avtale om kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell (IINR 1400) – 
rammeavtale (varer) 

5.18.1 Innledning 

Som en del av innkjøpssamarbeidet NRI, har Sørum kommune inngått en avtale om kjøp av 
kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Denne avtalen gjelder også for øvrige medlemmer i 
IINR (Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen), samt Lørenskog kommune, ROAF og 
NRBR. Avtalen trådte i kraft 1.3.2014, og løper i to år, med mulighet til forlengelse på 1+1 år.  

5.18.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anskaffelsen ble utlyst den 6.11.2013, både på Doffin og i TED-databasen. Anskaffelsen er 
kunngjort som en rammeavtale, med åpen anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre. 
Anskaffelsen har fått tildelt to CPV-referanser. Primært skal anskaffelsen gjelde «Selvkopierende 
eller annet kopipapir» (30197640), i tillegg til «Kontorartikler» (30192700). Avtalen er oppgitt til å 
løpe i fire år, hvor det på et annet punkt står at avtalen verken omfatter opsjoner eller mulighet til 
forlengelse. Ingen anslått verdi på kontrakt fremkommer av utlysningen.  
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Et konkurransegrunnlag er lagt ved. Her følger flere kvalifikasjonskrav som stilles til leverandør, 
samt tildelingskriterier. Verdi på anskaffelse er angitt til 4,97 millioner kroner årlig. Videre kommer 
det frem at avtalen skal gjelde i to år, med opsjon på forlengelse på ytterligere to år.  

Protokoll 
NRI har, i forbindelse med protokollføring av denne anskaffelsen, benyttet sitt eget skjema for 
protokollføring for anskaffelser over 500 000 kroner. Det føres at avtalen er en rammeavtale med en 
leverandør, og skal omfatte varer. Det spesifiseres også har en varighet på 2+1+1, samt omfatte 
verdier for omlag 4,97 mill kr årlig. Anskaffelsen er utlyst som åpen anbudskonkurranse, der tilbud 
skal gis på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige.  
 
Tretten leverandører har forespurt om anbudsdokumenter. Blant disse er det fire som har innlevert 
tilbud, der en av dem ble valgt til leverandør. Begrunnelse for utfallet fremkommer ikke av protokoll. 
 
Protokoll er datert, men ikke underskrevet. 

Skriftlig kontrakt 
Det foreligger en skriftlig kontrakt. Kontrakt ble underskrevet av begge parter, der innkjøpssjef for 
IINR representerte oppdragsgiver. 

5.18.3 Vurdering 

I henhold til anskaffelsens art og verdi, er denne anskaffelsen etter revisjonens vurderinger korrekt 
gjennomført med kunngjøring både nasjonalt og i EØS-området. 
 
Protokoll er ført, men ikke signert. Den synes å være i samsvar med opplysninger som oppgis i 
utlysningen, der utfyllende informasjon om anskaffelsens attributter er gitt. Revisjonen etterlyser en 
begrunnelse for utfallet av anbudskonkurransen i protokollen.  

5.19 Avtale om leker, spill og formingsmateriell (IINR 1301) – rammeavtale 
(varer) 

5.19.1 Innledning 

IINR har inngått en rammeavtale om kjøp av leker, spill og formingsmateriell. Tidsrammen på 
avtalen er på 2 år, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.  
 
Anslått verdi på kontrakt er angitt til å være 4,9 millioner kroner årlig. 

5.19.2 Anskaffelsesprosessen 

Utlysning og konkurransegrunnlag 
Anskaffelsen er kunngjort nasjonalt og i EØS-området som en åpen anbudskonkurranse. I 
utlysningen står CPV-referansen 37000000 anført som hovedvokabular.  Dette betyr at anskaffelsen 
i hovedsak skal gjelde kjøp av ytelser innen «Musikkinstrumenter, sportsvarer, spill, leker, 
kunsthåndverk- og kunstnerartikler, tilbehør». Avtalen er angitt til å løpe i to år, med spesifisering 
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om mulighet til forlengelse for 1+1 år. I utlysningen oppgis at kontrakten har verken opsjoner eller 
mulighet til forlengelse. Kontraktens estimerte verdi fremgår ikke av utlysning, men i 
konkurransegrunnlaget angis den til 4,9 millioner kroner årlig.  

Protokoll 
Det er skrevet protokoll i henhold til IINRs eget utarbeidede protokollskjema for anskaffelser over 
500 000 kroner. Avtalen er en rammeavtale med en leverandør, og skal omfatte varer.  Den årlige 
verdien på kontrakt angis til 4,8 millioner kroner årlig, der kontrakt skal løpe i to år, med mulighet til 
forlengelse med 1+1 år. Anbudet er utlyst som åpen anbudskonkurranse, hvor ti leverandører har 
meldt sin interesse. To leverandører legger inn tilbud. Begrunnelse for valg av leverandør og 
kontraktsverdi er ikke oppgitt i protokoll, men eget begrunnelsesbrev skal være oversendt begge 
leverandører. Protokollen sluttføres med datering og signatur. 

Skriftlig kontrakt 
Kontrakt foreligger for avtale om leker, spill og formingsmateriell. Denne skal være datert og signert 
av innkjøpssjef for NRI. Avtalens varighet er angitt ulikt i kontrakt. På forsiden av avtaledokumentet 
anføres avtaleperiode 1.4.2013 - 31.3.2014, som er ett år kortere enn avtaleperioden som 
fremkommer et par sider inn i dokumentet.  

5.19.3 Vurdering 

Utlysning og protokoll er tilfredsstillende ført. Opplysninger fra begge dokumenter er 
sammenfallende, og inneholder stort sett detaljer som kan kreves stilt til disse. Anslått verdi er 
derimot fraværende i utlysningen, men er opplyst i konkurransegrunnlag og protokoll.  
Det foreligger kontakt som er signert av begge parter. Det er oppgitt to ulike varigheter i kontrakten, 
men revisjonen antar at varigheten på to år med mulighet til forlengelse er gjeldende. 

5.20 Oppsummering og samlet vurdering  

Revisjonens gjennomgang viser at de aller fleste anskaffelser/kjøp i Sørum kommune blir gjort som 
avrop på rammeavtaler inngått av NRI eller kommunen selv. Revisjonen har foretatt en overordnet 
kontroll blant de anskaffelser/kjøp som ikke er gjort som avrop på rammeavtaler. Denne analysen 
viser at anskaffelser i stor utstrekning blir konkurranseutsatt. Det er likevel noen områder der det 
handles for mange mindre beløp hos enkelte leverandører. Kommunen bør være oppmerksom på 
forhold, der summen av alle beløp i en periode, kan bli så store at det vil falle inn under kravet til 
utlysning og behandling av anskaffelsen etter strengere krav i regelverket. Dette er viktig for å 
unngå ulovlige direkte anskaffelser som blir sett på om alvorlige brudd på regelverket.  
 
I og med at mange avtaler som kommunen benytter seg av er inngått av NRI, og det faktum at NRI 
er en del av Sørum kommune og rådmannens ansvar, er det i utvalget av kontrakter kontrollert 
mange som er inngått av NRI. Kontrollen viser at alle anskaffelsene er korrekt lyst ut i forhold til 
terskelverdiene i regelverket og den art av kontrakt som skal anskaffes. Revisjonen finner noen 
avvik med hensyn til klassifisering i utlysningen av kontrakter, uten at dette har påvirket korrekt 
anvendelse av reglene. Men i visse tilfelle kan feil klassifisering føre til regelbrudd fordi det er et 
grunnleggende element for å anvende regelverket riktig, og man bør derfor være oppmerksom på 
dette for å unngå feil. Undersøkelsen viser videre at det for flere anskaffelser er dels motstrid 
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mellom selve utlysingsskjema og konkurransegrunnlaget med hensyn til opsjoner knyttet til 
kontrakten. Det kan etter revisjonens vurdering være formålstjenlig at man finner en praksis som 
avhjelper dette. Revisjonens gjennomgang viser også at det er noen mangler ved protokollføring. 
Det gjelder særlig at mange protokoller ikke er datert og signert. Revisjonen vil i denne 
sammenheng særlig peke på at protokollføring bør følge parallelt med fremdriften i anskaffelsen. 
Det å produsere den i etterkant når den blir etterspurt er ikke god forvaltningsskikk på dette 
området.  For alle anskaffelser gjort av NRI finnes signerte kontrakter og disse er arkivert.  
 
Denne undersøkelsen har også tatt for seg 5 anskaffelser kunngjort av kommunalteknikk20. Slik 
revisjonen vurderer det er regelverket anvendt feil i 2 av 5 anskaffelser. Det betyr at disse i 
utgangspunktet er ulovlige direkteanskaffelser.  
 
Det er ikke ført protokoll som fyller kravene i FOA i 4 av de 5 anskaffelsene. Revisjonen vil peke på 
at protokollføring er sentralt for at kommunen kan imøtekomme lovens krav om etterprøvbarhet av 
sine anskaffelser. Avslutningsvis vil revisjonen også bemerke at gjennomgang av kontraktene viser 
at 2 av 5 kontrakter som inngår i kontrollen ikke er signert. Revisjonen mener det er viktig at 
kommune har signerte originale kontrakter i sitt arkiv.  
 

                                                
 
 
20 Utvalget av kontrakter er gjort i den perioden kommunalteknikk var organisert som eget foretak. 
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6 OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER 

I dette kapitelet skal vi se nærmere på i hvilken grad rammeavtaler er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. For å besvare problemstillingen har revisjonen gjennomført en kontroll av 
seks utvalgte rammeavtaler, i tillegg til å se på kommunens egne rutiner på området. 
 

Problemstilling 2  Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges rammeavtaler opp på 
en tilfredsstillende måte? 

 Avrop av en viss størrelse og kompleksitet bør være 
skriftlig og arkivert hos kommunen  

 Avrop skal omfatte de ytelser som inngår i 
rammeavtalen og være utført innenfor 
rammeavtalens løpetid   

 Verdien på alle foretatte avrop skal ikke vesentlig 
overskride rammeavtalens totalverdi 

 

6.1 Utvalget av avrop 

Tabell 5 Oversikt over utvalgte avrop 

Avtalekode  Beskrivelse av ytelse År Virksomhet 

NRI 1508 Byggevarer og trelast 01.06.15 Eiendom 

IINR 1207 Elektrikertjenester 09.07.12 Eiendom 

NRI 1502 Asfaltarbeid 01.05.15 Kommunalteknikk 

- Entreprenørtjenester innen 
bygge- og anleggsarbeider 

03.12.14 Kommunalteknikk 

- Konsulenttjenester innen 
byggeledelse 

04.11.12 Kommunalteknikk 

NRI 1516 Skolebøker og andre medier 01.01.16 Skoler 

 
Utvalget består av seks rammeavtaler, hvorav to er inngått av Sørum kommunalteknikk (avtale om 
entreprenørtjenester innen bygge- og anleggsarbeider, avtale om konsulenttjenester innen 
byggeledelse) og fire av NRI. Revisjonen har på overordnet nivå kontrollert totalbruk av 
rammeavtalen (alle transaksjoner mellom kommunen og leverandørene i avtaleperioden) og om 
avropene er foretatt innenfor kontraktens løpetid. I tillegg har vi sett på et utvalg av transaksjoner for 
å kontrollere om kommunens avrop gjelder varer og tjenester som faller inn under rammeavtalen 
(kontraktens gjenstand), og om avrop er skriftlig og arkivert. 
 
Revisjonen har forespurt kommunen om avrop som knytter seg til 10 tilfeldig utvalgte transaksjoner 
for hver av leverandørene. Blant de 59 transaksjonene som ble valgt ut, ba revisjonen om å få 
oversendt eventuelle avrop knyttet til disse transaksjonene. Til sammen fikk revisjonen tilsendt 
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dokumentasjon (ikke nødvendigvis med avrop) på 30 transaksjoner (hvor 1 ikke lot seg kontrollere). 
De 29 transaksjoner som inngår videre i kontrollen representerer fire av de seks utvalgte 
leverandørene.  

6.2 Gjøres avropene skriftlige og er de arkivert 

6.2.1 Innledning 

Ved gjennomføring av avrop på en rammeavtale vil partene sette spesifikke vilkår for det konkrete 
kjøpet som gjelder utover de generelle betingelsene som følger av rammeavtalen. Rammeavtalen 
vil regulere alminnelige vilkår som f.eks. pris pr. enhet/time osv. Etter revisjonens oppfatning kan 
det, av rettslige hensyn, stilles krav om at avrop som ikke er av bagatellmessig art bør inngås 
skriftlig. Dette bør gjøres for å sikre at alle faktiske premisser for avropet, generelle som spesifikke, 
er regulert skriftlig mellom partene. Dette vil sikre kommunens oppfølging av det enkelte avrop, at 
tjenesten blir levert til rett tid eller at varene/tjenesten er av den art og mengde som avtalt. 

6.2.2 Rutiner på området 

Kommunen har ingen generelle skriftlige rutiner eller retningslinjer som sier at avrop skal foretas 
skriftlig. Det er heller ikke utarbeidet noe maler eller lignende fra overordnet nivå med hensyn til 
avrop (avropsskjema). I intervju med innkjøpskonsulenten i kommunen kommer det frem at hun 
mener det er viktig av alle avrop i kommunen bør gjøres skriftlig, men hun er samtidig usikker på om 
dette er nedfelt i skriftlige rutiner i kommunen. Hun viser videre til at innføring av e-handel på sikt vil 
føre til at alle avrop gjøres elektronisk, dermed vil både skriftlighet og arkivering lettere kunne 
ivaretas.  
 
I enkelte tilfeller regulerer selve rammeavtalen hvordan avrop skal skje. En gjennomgang av de 
utvalgte kontraktene viser at det i flere tilfeller foreligger slike føringer. Det settes stort sett krav til 
skriftlighet, men hvordan avropet ellers skal gjøres varierer fra avtale til avtale. I avtale om 
elektrikertjenester og avtale om asfaltarbeid er det nedfelt i kontraktene at bestillinger generelt skal 
gjøres skriftlige. I avtalene om entreprenørtjenester og konsulenttjenester skal avrop gjøres skriftlig i 
henhold til fastsatt avropsskjema (vedlagt konkurransegrunnlaget). Til slutt er det for avtale om 
byggevarer og trelast og avtale om skolebøker spesifisert i kontrakt at bestillinger på avtalene skal 
primært gjøres elektronisk via eHandel.  

6.2.3 Kontroll med et utvalg av kontrakter 

Blant de utvalgte transaksjonene som revisjonen har fått tilsendt dokumentasjon på, finner 
revisjonen i liten grad skriftlige avrop tilknyttet disse. I hovedsak har kommunen oversendt fakturaer 
knyttet til den enkelte transaksjon, men ikke selve bestillingen. Revisjonen har likevel mottatt skriftlig 
bestillingsordre på to av de kontrollerte transaksjonene, begge bestillinger på avtale om 
elektrikertjenester. Bestillingene har samme disposisjon/format, og er gjennomført per e-post. At 
bestillingene inneholder samme type opplysninger kan tyde på at det har vært en viss rutine for 
hvordan bestillinger skal gjøres etter denne avtalen. Utover dette er det ingen av de andre tilsendte 
dokumentene (i alt 29 stk) som kan sies å være skriftlige avrop.  
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Revisjonen vil understreke at manglende dokumentasjon på skriftlige bestillinger behøver ikke bety 
at bestillingene ikke er skriftliggjort. Manglende rutiner for arkivering av bestillinger kan også være 
en forklaring på at kommunen ikke kan vise til skriftlige avrop.  

6.3 Er avropet innenfor kontraktens gjenstand? 

Kontroll av de enkelte kjøpene/avropene på rammeavtalene opp mot hva som er avtalenes 
gjenstand (varer og tjenester som faller inn under avtalen) viser at transaksjonene omfatter ytelser 
som inngår i avtalene.  

6.4 Er avropene gjennomført innenfor rammeavtalens løpetid? 

6.4.1 Rutiner på området 

Et avrop på en rammeavtale er bare gyldig når det er foretatt innenfor rammeavtalens løpetid. I 
intervju med innkjøpssjef i NRI og innkjøpskonsulenten i kommunen får revisjonen opplyst at 
opsjoner blir fulgt opp slik at de innløses når kontraktsperioden nærmere seg slutten. Det er noe 
ulike rutiner for om dette gjøres skriftlig med leverandøren eller ikke. Noen kontrakter har klausul om 
at opsjonen inntrer automatisk om ikke annet er avtalt.  

6.4.2 Kontroll med et utvalg kontrakter 

En analyse av hvorvidt avrop er foretatt innenfor rammeavtalens løpetid innebærer å se etter om det 
foreligger avrop gjort etter avtalens utløp. Undersøkelsen begrenser seg til de avtaler som potensielt 
kan løpe ut i løpet av det tidsrommet revisjonen kontrollerer (2012 – d.d.). Dette gjelder avtalene om 
konsulenttjenester (inngått 4.11.12), entreprenørtjenester (inngått 3.12.14) og elektrikertjenester 
(9.7.2012)21, som alle er inngått som en 2+1+1 kontrakt. Transaksjoner fra regnskapet er kontrollert 
opp mot kontraktens løpetid.  
 
I ett av tilfellene, fant revisjonen at det var foretatt et stort antall transaksjoner med leverandør etter 
rammeavtalens utløp. Et utvalg av transaksjonene er plukket ut for nærmere kontroll.  

Avtale om konsulenttjenester 
Fra leverandørstatistikken ser revisjonen at de seneste transaksjonene med leverandøren er foretatt 
innen 2015. Gitt at opsjon på forlengelse er utløst for to år, er alle transaksjoner å anse som foretatt 
innenfor avtalens løpetid (beregnet til 4.11.2016). Revisjonen finner derimot at en transaksjon er 
fakturert etter avtalens utløpsdato, omtrent en måned etter (30.11.2016).  Dette kan tilsi at det ikke 
er handlet på kontrakten etter dens utløp.  

Avtale om entreprenørtjenester 
Denne avtalen en varighet som potensielt strekker seg til 3.12.2018, hvor de to første årene er 
bindende og de to siste betinger utløsning av opsjonen. Revisjonen ser at er de seneste 

                                                
 
 
21 De to første avtalene omfatter flere leverandører. Leverandør med høyest prioritet er valgt ut til kontroll.   
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transaksjonene datert i begynnelsen av februar 2017. Det foreligger dermed transaksjoner etter de 
to første bindende årene, men innenfor perioden som opsjonen omfatter.  

Avtale om elektrikertjenester 
I den signerte kontrakten som revisjonen har fått oversendt kommer det frem følgende: 

Avtaleperiode: Fra 09.07.2012 tom 01.08.2014 med mulighet for forlengelse 1+1 år 

Dette skulle tilsi at maksimal lengde på kontrakten er til 1.8.2016. Dette er samme dato som oppgis 
som utløpsdato både på NRI sine hjemmesider og i kommunens egen liste over aktive avtaler (per 
september 2016).  
 
En gjennomgang av transaksjoner foretatt med leverandør av elektrikertjenester viser at flere kjøp 
er fakturert etter avtalens utløpsdato. Dette dreier seg om 44 transaksjoner (fordelt på investering 
og drift). Revisjonen plukket derfor ut 14 av disse transaksjonene for ytterligere kontroll. På ni av 
fakturaene er ordredato satt til før rammeavtalens utløp, mens de resterende fem har ordredato satt 
til etter rammeavtalens utløp. De fem bestillingene foretatt etter avtalens utløp omhandler blant 
annet montering av hovedsikring, opplegg av komfyrvakter og programmering av detektorer og 
ledelys. Det kan ikke utelukkes at noen av disse kjøpene er gjort som direkte anskaffelser i tråd med 
regelverket, men 44 transaksjoner er høyt antall og beløpet samlet blir stort.  

6.5 Er den samlede verdien for alle avrop innenfor rammeavtalens verdi? 

Fra intervju med innkjøpskonsulent og virksomhetsledere ble det opplyst at kommunen i liten grad 
fører kontroll over den løpende bruken på rammeavtaler. Innkjøpssjefen i innkjøpssamarbeidet sier 
at det i forbindelse med innhenting av leverandørstatistikk for beregning av sekretariatsbidrag gjøres 
noe oppfølging av bruken på rammeavtalen. De bekrefter at etter hvert som eHandel og KGV 
implementeres fullt ut, vil kommunen få et system som bedre tilrettelegger for oppfølging av 
rammeavtaler.  
 
En analyse av det totale forbruket på de utvalgte rammeavtalene innebærer å se på den samlede 
verdien av alle transaksjoner som kommunen har foretatt med leverandør for den perioden avtalen 
gjelder, opp mot den anslåtte verdien som er oppgitt i forbindelse med kunngjøringen22 (utlysning 
eller protokoll).  
 
På bakgrunn av kontrollen, vurderer revisjonen de summer som er kjøpt hos leverandør, innenfor 
den perioden avtalen gjelder, til ikke vesentlig å overskride rammeavtalens verdi.  

                                                
 
 
22 Avtale om konsulenttjenester utelukkes imidlertid fra denne kontrollen, siden anslått verdi ikke er oppgitt for 
denne avtalen. 
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6.6 Vurdering 

Revisjonen har kontrollert ulike forhold som kan gi et bilde av kommunens bruk og oppfølging av 
rammeavtaler. Undersøkelsen viser at kommunen på sentralt nivå mangler rutiner og maler for at 
avropene skal gjøres skriftlige. Kontrollen av et utvalg av kommunens transaksjoner viser også at 
avrop i praksis enten ikke er blitt skriftliggjort og/eller arkivert. Det er etter revisjonens vurdering 
viktig med skriftlighet og arkivering av avrop for at kommunen skal ha mulighet til å kunne følge opp 
sine kontrakter og leveranser på en god måte. 
 
Revisjonen vurderer at kjøpene som er gjort på rammeavtalene er innenfor de varer/tjenester som 
faller inn under det rammeavtalene omfatter, og at det samlede beløpet av transaksjoner omsatt på 
den enkelte leverandør ikke vesentlig overskrider rammeavtalens anslåtte verdi. Gjennomgangen 
viser også at transaksjonene stort sett er foretatt innenfor den perioden avtalen gjelder. I ett av 
tilfellene avdekker revisjonen imidlertid at det er foretatt et forholdsvis stort antall kjøp hos 
leverandøren etter rammeavtalens utløp. Det kan ikke utelukkes at noen av disse kjøpene er gjort 
som egne anskaffelser etter regelverket, men omfanget, arten av kjøp og samlet beløp gjør at 
revisjonen vurderer det som mest sannsynlig at kjøpene er gjort på rammeavtalen etter dens utløp.  
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7 INTERNKONTROLL – ROLLER OG ANSVAR 

I dette kapitlet ser vi nærmere på kommunens internkontroll med hensyn til tydelig ansvars- og 
rolledeling innenfor offentlige anskaffelser. Sørum kommune gjennomfører mange anskaffelser, 
store og små. Tydelig ansvars- og rolledeling er viktig fordi dette er et krevende felt som ingen av 
fagstillingene i virksomhetene har som sin kjerneoppgave. Kompetansen sitter ofte hos en sentral 
medarbeider i kommunen som skal gi bistand til andre. Økonomisk har anskaffelsene stor betydning 
og det er nødvendig å ha på plass fullmakter tilhørende de enkelte roller slik at det blir tydelig hvem 
som har fullmakt til å ta avgjørelse i store og komplekse anskaffelser. 
 
Revisjonen har utledet følgende kriterier for å besvare problemstilling 3. 
 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er internkontrollen 
tilfredsstillende med hensyn til avklarte 
rolle- og ansvarsforhold i administrasjonen 
innenfor feltet offentlige anskaffelser? 

 Overordnet bør roller, ansvar og fullmakter være 
avklart og nedfelt skriftlig. 

 Roller, ansvar og fullmaktsstruktur bør være avklart 
for den enkelte anskaffelsesprosess. 

 
 

Foretakene ble som kjent avviklet og driften lagt inn under kommunen fra 2016. I dette kapitlet 
undersøkes ikke roller og ansvar i foretakene nærmere. 

7.1 Er roller, ansvar og fullmakter avklart og nedfelt skriftlig på overordnet 
nivå? 

Delegeringsreglementet 
Delegeringsreglementet ble endret i 2015 og i 2016. I reglementet fra 2015 heter det at rådmannen i 
Sørum er øverste leder av den kommunale administrasjon. Rådmannen er delegert vid myndighet 
etter kommuneloven § 23 nr. 4 (delegeringsreglement 1.1.2016, sist endret av kommunestyret i sak 
142/15). I reglementet (punkt 9) framgår at foretakenes myndighet overføres til rådmannen inntil nytt 
delegeringsreglement er vedtatt av kommunestyret. Nytt delegeringsreglement er nylig vedtatt av 
kommunestyret under behandling av sak 132/16 i møte den 23.11.2016. 
 
Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til administrasjonen, og dokumentet «administrative 
videredelegeringer» gir nærmere bestemmelser om dette. Økonomireglementet har også 
henvisninger til dette reglementet, og det redegjøres kort for dette nedenfor før vi kommer tilbake til 
reglementet om administrative videredelegeringer. 

Økonomireglementet 
Økonomireglement (kommunestyrets vedtak i sak 54/15 27.5.2015) henviser innledningsvis også til 
dokumentet «Administrative delegeringer» og det står at eventuell videredelegering skal framgå av 
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dette dokumentet og/eller kommunens kvalitetssystem. Videre poengteres at kommunens etiske 
retningslinjer alltid vil være et viktig fundament også for utøvelsen av økonomiske handlinger etter 
økonomireglementet.  
 
Alle utbetalinger skal attesteres og anvises. Den som anviser skal påse at rutiner for innkjøp og 
bestilling er fulgt og at levering/arbeid er utført i overensstemmelse med regningens pålydende, 
kontrollere enhetspriser, timepriser og at utregninger er riktige i henhold til anbud, avtale e.l. 
(økonomireglementet, punkt om anvisning).  

Administrative videredelegeringer 
I perioden 1996 – 201723 framgår av dokumentet «[a]dministrative videredelegeringer», punkt 4, at 
kommunalsjefene har rådmannens ansvar og fullmakter. «All delegering fra rådmannen til 
administrasjonen for øvrig skjer til avdelingssjefer og virksomhetsledere.» Disse kan delegere 
myndighet videre til andre.  
 
Det ble foretatt større endringer i dokumentet med virkning fra 1.2.2017. Endringene er gjort på 
bakgrunn av det nylig vedtatte delegeringsreglementet (K-sak 132/16). Se også punkt om 
delegeringsreglement ovenfor. 
 
Det beskrives i punkt 2.1 at kommunalsjefene har rådmannens ansvar og fullmakter og er 
rådmannens stedfortreder innen sine tjenesteområder. Videre har økonomisjef og HR-sjef 
rådmannens fullmakter og er rådmannens stedfortreder innen sine ansvarsområder. Controller har 
rådmannens fullmakter innen sitt ansvarsområde og er rådmannens stedfortreder generelt. 
Virksomhetslederne har, der annet ikke er bestemt, rådmannens fullmakter og er rådmannens 
stedfortreder i sine virksomheter. Lederne kan skriftlig videredelegere myndighet til andre innen sitt 
ansvars- og myndighetsområde. Denne videredelegeringen skal skje skriftlig, legges i 
personalmappen til vedkommende og framgå av kvalitetssystemet.   
 
Delegering i økonomiske saker omfatter blant annet anvisningsmyndighet. Kommunalsjefene har et 
samordnings- og rapporteringsansvar for sine ansvarsområder og delegeres rådmannens 
anvisningsfullmakter innen sine tjenesteområder (punkt 4.1 nr. 1). Rådmannens 
anvisningsfullmakter innenfor kommunens budsjett delegeres til virksomhetslederne og ledere for 
administrative avdelinger som har det budsjettmessige ansvar innenfor de enkelte deler av 
kommunens budsjett (punkt 4.1 nr. 2). I virksomheter og avdelinger som har nestleder, har 
nestleder virksomhetsleders/avdelingssjefs fullmakter i dennes fravær (punkt 4.1 nr. 3). 
Virksomhetsleder/avdelingssjef kan i tillegg delegere ansvaret for nærmere definerte deler av 
budsjettet til nestleder, enhetsledere og andre medarbeidere (punkt 4.1 nr. 4). Denne 
videredelegeringen etter punkt 4.1 nr. 4 av myndighet skal dokumenteres skriftlig og legges i 
personalmappen til vedkommende (punkt 4.1 nr. 4).  

                                                
 
 
23 «Administrative videredelegeringer» er endret en rekke ganger. Her er dokumentet gjeldende fra 10.12.12, 
revidert 16.8.13, lagt til grunn. 
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Reglementet viser i tillegg til flere sentrale dokumenter som gir utfyllende bestemmelser for utøvelse 
av fullmaktene i tillegg til delegeringsreglementet og økonomireglementet som det er redegjort 
nærmere for over. 
 
Ut over dette nevnes ikke ansvar eller fullmakter når det gjelder anskaffelser spesielt, men følger 
som en del av økonomiforvaltningen til den enkelte kommunalsjef og virksomhetsleder. 

Om tjenesteleveringsavtale og rolledeling mellom innkjøpskonsulent og virksomhetene 
Videre har administrasjonen utarbeidet en tjenesteleveringsavtale24 mellom økonomiavdelingen og 
virksomhetene og de øvrige administrative avdelingene (tjenestemottaker). Det framgår 
innledningsvis at formålet med avtalen blant annet er å presisere roller, ansvars- og 
myndighetsforhold mellom økonomiavdelingen og tjenestemottaker. Under punkt 4.1 om strategiske 
oppgaver nevnes Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (NRI). Avtalen skisserer under 
punkt 4.2.3 hvilket ansvar økonomiavdelingen og tjenestemottaker har for blant annet innkjøp. 
Punktvis redegjøres nærmere for ansvarsfordelingen for anskaffelser, eHandel og anbud. 
 
Når det gjelder anbud har økonomiavdelingen ansvar  

 for at det er tilgjengelig maler for anbudsprosesser,  

 for å ha en rådgiver med innkjøpsfaglig kompetanse som kan bistå virksomhetene i 
anbudsprosesser,  

 for at konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) blir tatt i bruk, nødvendige maler utarbeides 
og opplæring i bruken av KGV og selve anbudsprosessen 

 for at kontraktsoppfølgingsverktøy (KOV) blir tatt i bruk og er tilgjengelig for de som har 
behov for det  

 for å melde inn kommunens avtalebehov til NRI.  
 
Tjenestemottaker har ansvar  

 for å planlegge sine anbudsprosesser, herunder kravspesifikasjon, evaluere innkomne tilbud 
og lagre dokumentene i arkivsystemet 

 for å sette seg inn i bruken av KGV og ta det i bruk i alle anbudskonkurranser 

 for at de anbud som utlyses er gjennomgått av økonomiavdelingen 

 for å sette seg inn i bruken av KOB og legge alle sine kontrakter der 

 for å melde sine anbudsbehov til økonomiavdelingen. 
 

Når det gjelder anskaffelser har økonomiavdelingen ansvar for å informere om rammeavtalene 
som gjelder, besvare spørsmål fra tjenestemottaker om anskaffelser samt være representert i 
Innkjøpsrådet i NRI. Tjenestemottaker har på sin side ansvar for å holde seg oppdatert om hvilke 

                                                
 
 
24 Avtalen er sist endret 23.10.2013. 
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avtaler som gjelder og være lojal mot disse, bestille varer og tjenester etter behov, ta kontakt med 
økonomiavdelingen når noe er uklart og besvare spørsmål om anskaffelser fra økonomiavdelingen. 
 
Det er redegjort for rådmannens delegering av myndighet ovenfor. Revisjonen kan ikke se at 
tjenesteleveringsavtalen inneholder tydelige bestemmelser om hvem det er i organisasjonen som 
har myndighet til å gjennomføre anbudsprosesser og inngå kontrakt. Revisjonen legger til grunn at 
denne myndigheten i utgangspunktet inngår i delegeringen til virksomhetsleder. Unntaket er 
rammeavtalene som gjennomføres i regi av NRI. 
 
Virksomhetsleder (budsjettansvarlig) har fullmakt til å gjennomføre en anbudskonkurranse og 
signere kontrakt; budsjettansvarlig skal gi «innkjøpsansvarlig en kopi av anskaffelsesprotokollen når 
enheten har gjennomført en anskaffelse over kr 100 000,- (utenfor rammeavtale) eller etablert en 
rammeavtale» (Compilo, ID6710453). 
 
Innkjøpskonsulenten opplyser at virksomhetene stort sett tar kontakt når anbudsprosessen starter 
opp og det er innkjøpskonsulenten som legger ut selve anbudet på Doffin. For mindre innkjøp under 
100 000 kroner kontakter virksomhetene som regel minst tre leverandører selv.  
 
Videre pekes det på at innkjøpskonsulenten er en av få som disponerer kommunens brukertilgang 
til å legge ut anbud på Doffin. Alle kjøp over 500 000 kroner må i utgangspunktet gå innom 
innkjøpskonsulent som dermed kan kvalitetssikre innholdet i utlysingen. Dette gjelder bare for 
virksomhetene under kultur, helse og omsorg og for virksomhetene under utdanning og oppvekst. 
Organisasjonen for øvrig utlyser som regel på egen hånd.  
 
Innkjøpskonsulent opplyser at hun først og fremst bistår i forbindelse med anbud på 
enkeltkontrakter, ikke rammeavtaler eller entreprisekontrakter. Innkjøpskonsulent opplyser videre at 
hun i liten grad bistår i forbindelse med anbud innenfor tjenesteområde miljø og samfunnsutvikling 
(MSU). Videre opplyses at enkelte virksomheter innhenter ekstern hjelp; typisk ved gjennomføring 
av store anskaffelser eller entrepriser. Ansvaret for anskaffelsene som gjennomføres ligger i de 
enkelte virksomhetene.  
 
Virksomhetsleder (nå kommunalteknikk, tidligere eiendom) peker på at han i en overgangsfase fra 
foretakene ble avviklet og fram til 1.2.2017 da reglement om administrative videredelegeringer ble 
oppdatert, har manglet fullmakter til å utføre arbeidet på en effektiv måte. I forbindelse med 
restruktureringen ble alle eksisterende fullmakter overført til rådmannen, og i denne perioden har 
rådmannen underskrevet alle kontrakter påpekes videre. 
 
Virksomhetsleder eiendom opplyser at det er klare ansvarsområder for de ansatte fordelt etter 
kostnadssteder. Eiendom legger ut sine anbud selv, og det er de fagansvarlige, gjerne ingeniørene, 
som utlyser konkurranser. I forkant forhører eiendom seg også med både innkjøpskonsulent og NRI 
når det er snakk om større anskaffelser. Virksomhetsleder trekker også fram et ønske om å dele 
anskaffelsesprosessen mellom eiendom (faglige vurderinger og kravspesifikasjoner) og 
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innkjøpskonsulent (legge ut anbudet og regeletterlevelse). Så langt har eiendom gjennomført 
mange anskaffelser selv på grunn av manglende kapasitet hos innkjøpskonsulent. 

7.2 Er roller, ansvar og fullmakter avklart for den enkelte 
anskaffelsesprosess? 

Forholdet mellom NRI, innkjøpskonsulent og virksomhetene eiendom og kommunalteknikk 
Det er utarbeidet en felles anskaffelsesveileder for NRI. Veilederen er utarbeidet som en felles 
veileder for anskaffelser for alle kommunene som deltar i innkjøpssamarbeidet NRI. 
 
NRI lager de fleste rammeavtalene for Sørum kommune. Innkjøpskonsulent har ansvar for å følge 
opp at avtalene etterleves og er kontaktpunkt mellom Sørum kommune og NRI. NRI er avtaleeier og 
har et overordnet ansvar opplyser innkjøpskonsulent.  
 
Innkjøpssjef i NRI opplyser til revisjonen at rollene stort sett oppleves som avklarte mellom Sørum 
kommune og NRI. NRI får som regel ikke henvendelser fra virksomhetene direkte da dette går 
gjennom innkjøpskonsulent i Sørum, men det er likevel vilje til å svare på faglige spørsmål direkte 
opplyser innkjøpssjef. 
 
Virksomhetsleder for kommunalteknikk25 trekker fram at samspillet med NRI kunne vært bedre og 
opplyser i intervju eksempler på avtaler som etter hans mening gir virksomhetene dårlige 
kjøpsbetingelser. Dette forklares med at mange kommuner er med i de store rammeavtalene. I 
disse stilles av og til krav som diskvalifiserer mindre, ofte lokale, tilbydere. Dette skjer fordi enkelte 
kommuner stiller spesielle krav. Av grunner som dette foretrekker kommunalteknikk å inngå egne 
kommunale rammeavtaler som på en god måte dekker virksomhetens behov til en akseptabel pris. 
 
Som nevnt ovenfor trekker virksomhetsleder eiendom fram at anskaffelsesprosessen bør fordeles 
mellom virksomhet og et sentralt ledd med ansvar for det innkjøpsfaglige. 

Gjennomføring av den enkelte anskaffelsesprosess 
Ansvaret for gjennomføring av anskaffelsesprosessen er beskrevet i prosesser som finnes i 
kommunens kvalitetssystem Compilo. Ansvaret er fordelt mellom kommunens innkjøpsansvarlig 
(innkjøpskonsulent), budsjettansvarlig leder og NRI. 
 
Prosessen «[a]nskaffelser har til formål å sikre at kommunen utlyser anbud i henhold til lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser, arkiveringsloven samt interne rutiner. Den skal videre sikre at 
Sørum kommune inngår anbudskontrakter som er gunstig totaløkonomisk for kommunen. Videre 
framgår at «[d]et er virksomheten selv som er ansvarlig for at anbudet blir gjennomført i henhold til 
prosessen» (Anskaffelser/Compilo ID 19722899). 

                                                
 
 
25 Fra 31.10.2016 
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NRI gjennomfører anskaffelsesprosesser når det gjelder inngåelse av rammeavtaler på 
kommunenes vegne på alle produktområder som deltakerkommunene finner tjenlig. Under ledelse 
av innkjøpssjefen er NRI delegert (rådmannen har videredelegert ansvaret for NRI til 
økonomisjefen) myndighet til å inngå rammeavtaler på kommunenes vegne på alle produktområder 
som deltakerkommunene finner tjenlig (Interkommunal innkjøpsordning/Compilo ID 439062). 
 
Sørum kommune gjennomfører selv alle anskaffelsesprosesser for å dekke behov for andre 
rammeavtaler og enkeltanskaffelser (Compilo ID 6710453). Innkjøpsansvarlig er gitt en rolle å bistå 
budsjettansvarlig leder med inngåelse av nye kommunale rammeavtaler og ved anskaffelser hvor 
det ikke foreligger rammeavtale. Budsjettansvarlig leder er på sin side gitt en rolle i å  

 informere innkjøpsansvarlig om behov for inngåelse av nye rammeavtaler og anskaffelser 
over 100 000 kroner utenfor rammeavtale 

 påse at bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, samt for å påse 
at etiske retningslinjer overholdes ved anskaffelser hvor det ikke foreligger rammeavtale 

 revidere sin enhet totale innkjøp og vurdere om rammeavtaler bør etableres på nye produkt-
/avtaleområder  

 
Administrasjonen har i tillegg utarbeidet retningslinjer, rutiner og prosedyrer for anskaffelser. Det 
foreligger innkjøpsprosedyrer og en sjekkliste ved innkjøp av varer og tjenester. Sjekklistens første 
punkt stiller spørsmålet «Har du fullmakt til å foreta kjøp/bestilling?». 

Fullmakter til å gjennomføre anskaffelser 
Det er ingen fullmakt eller myndighet tillagt innkjøpskonsulent til å stoppe en virksomhetsleder fra å 
gjennomføre en anskaffelse selv om denne etter innkjøpskonsulentens vurdering skulle være 
mangelfull i forhold til regelverket. Innkjøpskonsulenten legger til at i praksis har dette likevel ikke 
vært et problem.  

7.3 Vurdering 

Revisjonen har lagt til grunn at på overordnet nivå bør roller og ansvar være avklart og nedfelt 
skriftlig med hensyn til anskaffelsesprosesser. Kommunen har dette nedfelt i reglementer, 
retningslinjer og prosedyrer. Revisjonen vurderer at roller og ansvar mellom virksomhetene, 
innkjøpskonsulent og NRI er avklart på overordnet nivå.  
 
Revisjonen har videre lagt til grunn at roller, ansvar og fullmaktsstruktur bør være avklart for den 
enkelte anskaffelsesprosess. Det bør være tydelig hvor i organisasjonen fullmaktene ligger, 
herunder behov for å tilknytte beløpsgrenser. Revisjonen har ikke funnet noe nærmere om hvem 
som har fullmakt til å undertegne kontrakter, utløse opsjoner eller si opp kontrakt om kjøp av varer 
og tjenester og oppfatter det slik at virksomhetsleder har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og 
inngå kontrakt innenfor rammene av vedtatt budsjett innenfor virksomhetsleders ansvarsområde.  
 
Etter revisjonens vurdering er det etablert rolledeling mellom innkjøpskonsulent i 
økonomiavdelingen og virksomhetene, men ansvar og fullmakter er ikke helt på plass i praksis når 
det enkelte kjøp skal gjennomføres. Fullmaktene er knyttet til økonomi og den enkelte 
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virksomhetsleders anvisningsmyndighet og budsjettansvar. Kommunen selv, kommunalteknikk og 
eiendom inngår rammeavtaler og gjennomfører enkeltanskaffelser, herunder store entrepriser. 
Rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (KRD 2009, 63) peker på at 
kommunene i sin praksis og eventuelle regelverk ofte har et uformelt og til dels utydelig forhold til 
kategorier av anskaffelser, herunder hvilken type anskaffelser enhetslederen har myndighet til å 
gjøre.   Revisjonens vurdering er at fullmakter knyttet til godkjenning av utlysing av konkurranser og 
fullmakter til å underskrive på kontrakter ikke på plass. Det samme gjelder fullmakt til å utløse 
opsjoner eller si opp kontrakter. Revisjonen vil avslutningsvis trekke fram at det som er påpekt 
ovenfor langt på vei bør finne sin løsning når kommunen tar i bruk det nye 
konkurransegjennomføringsverktøyet KGV.  
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Offentlige anskaffelser - Sørum kommune, mars 2017

Formål
Alle kjøp av varer og tjenester gjennomført av det offentlige er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg anskaffelser som er
gjennomført både av kommunen selv og av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Formålet med revisjonen har vært å undersøke om anskaffelser er gjennomført i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser, samt om rammeavtaler er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Videre har formålet vær t å undersøke om kommunen har tilfredsstillende
intern kontroll med hensyn til avklarte rolle - og ansvarsforhold på området.

Problemstilling 1
I hvilken grad etterleves regelverket om offentlige anskaffelser for vare - og tjenestekontrakter?

Når det gjelder anskaffelser gjort av NRI er det revisjonens vurdering at disse konkurranseutsettes i tråd med sentrale krav i regelverket.
Revisjonen finner likevel noen avvik som blant annet knytter seg til korrekt klassifisering av kontrakter. Det føres i all ho ved sak
anskaffelsesprotokoll, men revisjonen finner noen avvik i forhold til oppfyllelse av alle krav til protokollene i henhold til fo rskrift. Det
foreligger signerte kontrakter på alle anskaffelser som er kontrollert.

Revisjonens overordnede gjennomgang har vist at anskaffelser i stor grad blir konkurranseutsatt i Sørum kommune. Undersøkelsen av et
utvalg anskaffelser foretatt av kommunalteknikk har vist at det er større mangler ved gjennomføringen, og som har ført til br udd på
reglene for offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprotokoller er i liten utstrekning ført. Det foreligger skriftlige kontrakte r, men kontrakter på
to avtaler er ikke signert.

Revisjonens anbefaling
Rådmannen må sikre at alle anskaffelser innenfor kommunalteknikk blir gjennomført i tråd med regelverket for offentlige anska ffe lser.

Problemstilling 3
I hvilken grad er interkontrollen
tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle -
og ansvarsforhold i administrasjonen
innenfor feltet offentlige anskaffelser?

Sørum kommune har utarbeidet
reglementer, retningslinjer prosedyrer der
rolle - og ansvarsforhold er nedfelt.
Rolle - og ansvarsforhold er avklart mellom
virksomhetene, innkjøpsansvarlig og NRI på
overordnet nivå .

Når det gjelder den enkelte
anskaffelsesprosess, er det revisjonens
vurdering at ansvar og fullmakter i mindre
grad er tilfredsstillende og knyttet til
beløpsgrenser.

Revisjonens anbefaling
Rådmannen bør sørge for at internkontrollen
med hensyn til roller, fullmakts - og
ansvarsforhold er avklart for gjennomføring
av den enkelte anskaffelse.

Problemstilling 2
Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte?

Kommunen har i liten grad fastsatt skriftlige rutiner for hvordan rammeavtaler skal følges opp . Revisjonens gjennomgang avdekker også svikt
i internkontrollen ved at bestillinger (avrop) i liten grad er skriftliggjort og/eller arkivert. Gjennomgangen har avdekket at det handles, til dels
for betydelige beløp, på en av kommunenes egne rammeavtaler som er løpt ut.

Revisjonens anbefaling
Rådmannen bør sørge for at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp, særlig gjelder dette at avrop blir skriftliggjor t s lik at kommunen
kan følge opp sine kontrakter på en tilfredsstillende måte.
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Arkivsak-dok. 17/00003-4 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 

PROSJEKTPLAN FOR NESTE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – MOBBING I SKOLEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – mobbing i skolen, og 

ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.

2. Prosjektet leveres til januar/februar møtet 2017, og gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer.

Vedlegg:  
Prosjektplan – Mobbing i skolen 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 24.01.2017, sak 1/17, et forvaltningsrevisjonsprosjekt
innenfor området mobbing og ba revisjonen legge frem en prosjektplan til dette 
møtet. 

Revisjonen legger frem bestilt prosjektplan for prosjektet i denne saken, se vedlegg. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere hvordan skoleeier og skolene ivaretar sitt 
ansvar for å forhindre at elever blir utsatt for mobbing eller annen krenkende atferd.  

Følgende hovedproblemstillinger vil bli besvart i undersøkelsen: 

1. I hvilken grad er det sørget for en felles definisjon og forståelse på skolene av
hva som anses som mobbing og «krenkende atferd»?

2. I hvilken grad følges elever som kan være/er utsatt for mobbing opp i samsvar
med lovkrav og skolens rutiner?

3. I hvilken grad samarbeides det med videregående skole om overgangen til
elever som har vært utsatt for mobbing i ungdomsskolen?
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Oppstart av prosjektet er planlagt til august 2017. Det legges opp til en fremdriftsplan 
som tilsier at rapporten oversendes kontrollutvalget i midten av desember 2017. Ut 
fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på inntil 400 timer til dette prosjektet. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til foreslåtte problemstillinger, fremdriftsplan og anslått 
tidsbruk for prosjektet.  
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Mobbing i skolen

MOBBING l SKOLEN  -  SØRUM  KOMMUNE

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget i  Sørum  bestilte  i  møte  24.01.2017 (sak 1/17) en prosjektplan for en

forvaltningsrevisjon innenfor området mobbing. Revisjonen ble bedt om å utarbeide en

prosjektplan for undersøkelsen til møte i kontrollutvalget  02.05.2017.

I plan for forvaltningsrevisjon  2017-2020  peker kontrollutvalget på at det er skoleledelsen og

de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø, men at kommunen som

skoleeier er øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. Kontrollutvalget ønsket blant annet å

se på hvilken strategi Sørum kommune har vedrørende dette arbeidet.

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten  2016  viser at andelen eleveri 10. trinn i Sørum

som har opplevd mobbing 2—3 gangeri mnd. eller flere, er noe større enn i de fleste andre

kommuner i Akershus. Undersøkelsen viser også at Sørum har noe lavere score på andel

elever som oppgir å trives på skolen.1

1.2 Krav til kommunens og skolenes arbeid mot mobbing

Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt

fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skoleledelsen har ansvar for at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme

helsen, miljøet og tryggheten til elevene (§ 9a-4).  Kommunen som skoleeier skal ha et

«forsvarlig system» for å vurdere om kravene  i  opplæringsloven blir oppfylt (§ 13-10).  De to

bestemmelsene innebærer krav til dokumentert internkontroll både på kommunenivå og

skolenivå, for å sikre den enkelte elev sin rett til et godt psykososialt miljø.2

Det kan i den sammenheng forventes at både kommunen og den enkelte skole har planer og

rutiner for håndtering av mobbesaker.3 lUtdanningsdirektoratets veileder  om Arbeid mot

mobbing pekes det på at skolene må ha en oppdatert plan mot mobbing, at planen skal være

kjent for alle og at den skal vise hva de ansatte har ansvaret for.4

1  Resultatene fra elevundersøkelsen er tilgjengelig på www.skoleportenho

2  Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 93, Utdanningsdirektoratet Rundskriv  4-2014.
3  Kommunen har en slik plan, jfr. Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole.
4  En rekke av fylkesmannens pålegg etter tilsyn med det psykososiale miljøet ved Sørum skole i  2015, dreide seg
om å etablere skriftlige rutiner, jfr. Fylkesmannen  i  Oslo  og Akershus, Tilsynsrapport  2015.  Skolens arbeid med
elevenes psykososiale miljø. Sørum kommune  — Sørum skole. Avvikene er ifølge kommunens årsberetning for
2015  lukket.
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Praksis for å fange opp og iverksette tiltak mot mobbing bør ikke  i  for stor grad variere fra

skole til skole, eller internt på den enkelte skole. l felles nasjonalt tilsyn med opplæringsloven

§ 9a i 2010 og 2011 ble det lagt til grunn at skolens ansatte skal ha en felles forståelse av

hva det varsles om etter lovens § 9a-3 andre ledd.5 Etter fylkesmannens tilsyn med Sørum

skole i 2015 ble kommunen pålagt å se til at skolen definerer hva som anses som

«krenkende atferd» og sikrer at ansatte har en felles forståelse av hva det varsles om. Det

ble generelt vist til at en felles forståelse av krenkende atferd også vil ha betydning for

forutsigbarhet og likebehandling for elevene ved eventuelle sanksjoner.6

Skolen har en plikt til å gripe inn og iverksette tiltak mot mobbing. Dersom noen som er

ansatt ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller

handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest

undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig selv gripe direkte inn

§ 9a-3). Dersom en elev eller forelder ber om tiltak mot krenkende atferd som mobbing, skal

skolen snarest behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven (§ 9a—3).7

l Utdanningsdirektoratets rundskriv om retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010, sist

endret 03.03.2015), vises det til skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger

om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet fra elever eller foreldre i samsvar med reglene

om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Enkeltvedtaket skal i følge rundskrivet alltid vurdere om

elevens rett etter opplæringsloven § 9a—1 er oppfylt eller ikke. Hvis skolen etter utredning

konkluderer med at elevens rett er oppfylt, treffes det vedtak om dette. Hvis ikke, må

vedtaket fastsette hvilke tiltak som skal settes i verk slik at elevens rett oppfylles. Skolen må

sørge for at tiltakene gjennomføres i samsvar med enkeltvedtaket, kontinuerlig

vurdere/evaluere om tiltakene fungerer, eventuelt sette inn flere eller andre tiltak.

En studie gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk

lidelse viser at 14 prosent av elevene som ble mobbet i tiende klasse, fortsatt ble mobbet på

videregående skole.8 Ansvarlig for studien peker på at elever som ble mobbet på

ungdomsskolen bør vies spesiell oppmerksomhet i overgangen fra ungdomsskole til

videregående, og at det i den sammenheng er viktig med et godt samarbeid mellom lærere

og rådgivere på ungdoms— og videregående skole.

1.3 Formål og problemstillinger

Formålet med undersøkelsen er å vurdere hvordan skoleeier og skolene ivaretar sitt ansvar

for å forhindre at elever blir utsatt for mobbing eller annen krenkende atferd.

Følgende hovedproblemstillinger vil bli besvart i undersøkelsen:

5  Jfr.  Utdanningsdirektoratets oppsummering av tilsynet 2012.
6 Fylkesmannen  i Oslo  og Akershus, Tilsynsrapport 2015. Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Sørum kommune  —  Sørum skole. Avviket er ifølge kommunens årsberetning for 2015 lukket.

7 Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i opplæringsloven (frist 1. august 2016)

som blant annet vil innebære en skjerping av skolenes aktivitetsplikt til å avdekke og håndtere mobbesaker, jfr.
NOU 2015:2  Å  høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

B Mobbing rammer ikke tilfeldig, oppslag i forskning.no 20.3.2017.

2
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ROMERIKE REVISJON  IKS

1. I hvi/ken grad er det  sørget  for en felles definisjon og forståelse på skolene av hva som

anses som mobbing og «krenkende atferd» ?

2. I hvilken grad følges elever som kan være/er utsatt for mobbing opp i samsvar med

lovkrav og skolenes rutiner?

3. I hvilken grad samarbeides det med videregående skole om overgangen til elever som

har vært utsatt for mobbing i ungdomsskolen?

1.4 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den

målestokken som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lov og

forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak og

rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.

I denne undersøkelsen vil revisjonskriteriene bli utleder fra bl.a.:

.  opplæringsloven

.  forvaltningsloven

.  kommunens egne mål og planer

o veiledere og rundskriv m.m. fra nasjonale utdanningsmyndigheter

. forskning/faglitteratur ,

1.5  Metode

Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og spørreundersøkelse. Aktuell

dokumentasjon omfatter kommunens og skolenes planer, retningslinjer og rutiner for å

identifisere og følge opp mobbing. Det vil i tillegg bli gjennomført intervju med ansvarlig for

skoleområdet i kommunens administrasjon.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en spørreundersøkelse (RefLex) som kan benyttes av

skoleledelsen og de ansatte for å vurdere egen praksis for å sikre elevene et godt

psykososialt miljø. Den inneholder også spørsmål knyttet til skolenes handlingsplikter i

mobbesaker. Revisjonen vil undersøke muligheten for å kunne bruke spørreundersøkelsen

som en del av revisjonens undersøkelse. Hvis skolene i Sørum allerede har benyttet

spørreundersøkelsen, vil revisjonen undersøke mulighetene for å innhente resultatene.

1.6 Tidsplan og gjennomføringsrisiko

Nedenfor følger en milepælsplan med en vurdering av de forhold som kan påvirke

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Milepæl f  ,  ”  Organ  , ' , ,  Frist,  , ,  Gjennomføringsrisiko
Prosjektplan Kontrollutvalget 2.5.17 Eventuelle behov for endringeri

vedtas prosjektplanen.

Oppstartsmøte Rådmannen/revidert Uke 34 Oppstartsmøte med rådmann/revidert

enhet enhet er ofte en forutsetning for å komme i

3
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ROMERIKE REVISJON IKS

Milepæl Organ

Datainnsamling, Revidert enhet/
analyse og Revisjonen
rapportutforming

Svar på ev. fakta- Revidert enhet

høring

Svar på Rådmannen
foreleggelse av

rapport

Ferdig rapport Kontrollutvalget
oversendes

Rokus

Frist

Uke 35—47

Uke 49

Uke 49

8.12.17

Gjennomføringsrisiko

gang med datainnhenting og for å ivareta
en god revisjonsdialog.

Innhenting av dokumentasjon kan ta lengre
tid enn forutsatt. Bruk av

spørreundersøkelse kan kreve gjentatte

purringer for å få en akseptabel
svarprosent. Det må i tillegg avklares med

Utdanningsdirektoratet om bruk av

direktoratets spørreundersøkelse.

Noen ganger sendes faktadelen av

rapporten til verifisering hos revidert enhet.
Revisjonen er avhengig av svar innen

fristen.

Avhengig av svar fra rådmannen innen
avtalt frist.

Ut fra planen har revisjonen beregnet et tidsforbruk på inntil 400 timer til dette prosjektet.
Kontrollutvalget vil bli holdt orientert om fremdriften og vil få beskjed i møter eller skriftlig

dersom det skulle oppstå forsinkelser som kan gå ut over fristen for levering av endelig
rapport. Det settes da en ny frist for leveransen.

1.7 Revisors uavhengighet

Undersøkelsen vil bli gjennomført av Ellen Bjørkum, Hanne Tømte og Øyvind Nordbrønd

Grøndahl (prosjektleder). Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen vurdert at
prosjektleder og forvaltningsrevisor fyller kravet til en uavhengig og objektiv revisjon. Den

enkeltes uavhengighet vil også bli vurdert løpende gjennom hele prosjektperioden.

Jessheim, 18.04.2017

/

-! .  /

Wifi-f 23761506 fzzéézf
Odd y Ruud Nordvik

avdelingsleder forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 15/00167-25 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
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Arkivsak-dok. 15/00157-23 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET I FORBINDELSE MED 
KOMMUNESAMMENSLÅING AV SKEDSMO, SØRUM OG FET 
KOMMUNER 
  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
Vedlegg:  
1. Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
2. Inndelingslova 
3. Referat fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner  

 
 
Saksframstilling: 
Sørum, Skedsmo og Fet kommuner skal slå seg sammen fra 2020 og i den 
forbindelse blir det endringer i kontrollutvalgets arbeid. 
 
Sammenslåing av kommuner reguleres gjennom Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 
70, men mange problemstillinger er ikke direkte avklart i loven. Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en sjekkliste for bruk ved 
kommunesammenslåing. Sjekklisten har fokus på områder innen kontroll og tilsyn. 
Det henvises til vedlegg 1 og 2. 
 
Etter vedtak om sammenslåing skal det opprettes en fellesnemnd til å forberede og 
gjennomføre sammenslåingen. Kontrollutvalgene i de respektive kommunene 
fortsetter å fungere inntil ny kommune er etablert. Det vil si at det ikke velges et felles 
kontrollutvalg i perioden frem til sammenslåingen er endelig gjennomført. 
 
Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen. 
1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal revidere 

aktiviteten i nemnda skal også rapportere til de respektive kontrollutvalgene. 
2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 
3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. 
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Kommunestyrene i Sørum, Skedsmo og Fet kan og bør delegere til fellesnemnda 
myndigheten til å avklare revisjons- og sekretariatordning for den nye kommunen. 
 
I veilederen fra NKRF oppfordres kontrollutvalgene til «å vurdere å endre fokus fra 
den normale bakoverskuende tilnærmingen» til et mer «her og nå-fokus». 
 
Kontrollutvalgene bør vurdere forvaltningsrevisjoner med tanke på hvilken relevans 
de har for situasjonen. Det oppfordres også til at man vurderer andre 
kontrollvirkemidler som orienteringer fra rådmannen og virksomhetsbesøk i denne 
fasen frem til endelig sammenslåing av kommunene er gjennomført. 
 
Kontrollutvalgets ledere har startet med å forberede de oppgaver kontrollutvalgene vil 
stå overfor i den prosessen som Sørum, Fet og Skedsmo kommuner skal 
gjennomføre. Det henvises til vedlegg 3.   
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 
kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 
bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 
inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 
Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 
for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  
Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 
Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 
Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 
gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 
har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 
sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  
I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 
setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 
regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 
Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 
ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 
for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 
formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 
i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 
fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 
juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 
at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 
medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 
organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 
Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 
kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 
imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 
sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 
det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 
til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  
Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       
Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 
sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 
kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 
har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 
fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 
som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 
i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 
kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 
vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 
foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 
Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 
sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 
kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 
skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 
vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 
kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 
rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 
deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 
anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 
26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 
bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 
samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 
innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 
avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 
forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 
og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 
må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 
nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 
ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 
innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 
behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 
kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 
tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 
jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 
interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 
«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 
verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 
pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 
fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 
innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 
ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 
bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 
fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 
knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 
ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 
dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 
regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 
lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 
fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 
det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 
avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 
Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 
Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 
henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 
kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 
nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 
folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 
kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 
alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 
kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 
bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 
og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 
være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 
interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 
kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 
Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 
bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 
Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 
eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 
på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 
som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 
være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 
utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 
Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 
Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 
 
Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 
revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 
kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 
innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 
økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 
områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 
arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 
prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 
ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 
lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 
finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 
kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 
Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  
Monica Nilsen 
Alla Steffensen 
Merete Becher Ingvoldstad  
 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 
med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 
kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 
med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 
gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 
prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 
handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 
avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 
hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 
kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 
sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 
ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 
hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 
innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 
seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 
relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 
bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 
eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 
kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 
område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 
utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 
situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 
seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 
begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 
dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 
felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 
gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 
inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 
samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 
noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 
enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 
for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 
hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 
kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 
Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 
eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 
statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 
er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 
vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 
fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 
tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 
sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 
amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 
nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 
til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 
kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 
håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 
etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 
sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 
års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 
etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 
oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 
utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 
eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 
kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 
seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 
Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 
anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 
kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 
forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 
nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 
skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 
som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 
dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 
hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 
og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 
med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 
kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 
nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 
 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 
lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 
 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 
valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 
kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 
 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 
benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 
nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 
 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 
prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 
 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 
hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 
prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 
gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 
slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 
stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 
mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 
er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 
om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 
før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 
løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 
og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 
engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 
en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 
sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 
økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff
elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-
et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Q  LOVDATA
Lov om fastsetjing og endring av
kommune- og fylkesgrenser
(mndelingslova)

Dato LOV-2001-06-15-70

Departement Kommunal- og modemiseringsdepanementet

Sist endret LOV-2016-05-27-l4 fra 01 012017, LOV-2016-12-02-86
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Kapittel 1. Formål og virkeområde for lova (§§ l  -  3)

Kapittel II. Om fullmakt til  å  gjere vedtak (§§ 4  -  7)

Kapittel III. Initiativ. Saksførebuing (§§ 8 -  11)

Kapittel IV. Direkte verknader av  grenseendring (§§ 12  -  17)

Kapittel V. Økonomisk oppgjer ved grensejustering og deling av  kommunar  og fylke

(§§ l8  -  24)

Kapittel VI. Gjennomføring av vedtak om samanslåing og vedtak der ein kommune

eller eit fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre (§§ 25  -  28)

Kapittel VII. Iverksetjing. Overgangsreglar, oppheving av andre lover (§§ 29  -  30)

lf tidlegare lov 21 des 1956 nr. 3. lov 12 nov, 1954 nr, 1 52. mellombels lov 21 juni 1956 nr 9 (tilleggslover 16 des.

1960 nr. 6, 18 des 1964 nr. 2.

Kapittel  I. Formål og virkeområde for lova

§ 1. Formål

Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som

innafor ramma av det nasjonale fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og

ei effektiv lokalforvaltning. Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å

skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande

tenester og forvaltning. Verksemda etter denne lova skal byggje på prinsippet om lokal
medverknad og initiativrett til grenseendringar.

§ 2. Verkeømråde

Denne lova gjeld for kommunar og fylke. Lova omfattar både endring av grenser og

fastsetjing av grenser.
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0  Endra med lov 21 juni  2013  nr. 94  (ikr.  ljan 2014 iflg.  res. 21 juni  2013  nr.  735).

§  3.  Definisjonar

.  .Samanslåing inneber at to eller  fleire  kommunar eller fylke blir slutta saman til éi ny
emmg.

Deling inneber

a) at ein kommune eller eit fylke blir delt i to eller fleire nye einingar, eller

b) at ein kommune eller eit fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre
kommunar eller fylke.

Grensejustering inneber at eit område blir flytta over frå ein kommune til ein annan, eller
frå eit fylke til eit anna. På same måten blir det rekna når ein heil kommune blir flytta over til
eit anna fylke. Departementet kan fastsetje at endring av grensene til eit område skal
behandlast som ei grensejustering, dersom området har ein mindre del av innbyggjarane i ein
kommune eller eit fylke som skal leggjast til andre kommunar eller fylke etter andre ledd
bokstav b.

Omgrepet grenseendring i denne lova er ei fellesnemning på samanslåing, deling og
grensejustering.

Grensefastsetjing inneber at det blir gjort vedtak om å fastsetje uklare, omstridde eller
tidlegare ikkje fastsette grenser mellom kommunar eller fylke.

0  Endra med lover 21 juni  2013  nr. 94 (ikr. ljan  2014  iflg. res. 21 juni  2013  nr.  735), l7juni  2016  nr.

60 (ikr. lju112016iflg.  res.  l7juni  2016  nr.  681).

Kapittel 11. Om fullmakt til å gjere vedtak

§  4.  Vedtak  om samanslåing

Stortinget gjer vedtak om samanslåing av fylke. Kongen gjer vedtak om samanslåing av
kommunar når dei kommunane saka gjeld har slutta seg til forslaget om samanslåing.
Dersom nokon av kommunane har uttalt seg mot samanslåing, skal saka leggjast fram for
Stortinget til avgjerd.

§  5.  Vedtak  om deling

Stortinget gjer vedtak om deling av eit fylke. Kongen gjer vedtak om deling av ein
kommune når kommunen eller kommunane saka gjeld, har slutta seg til forslaget. Dersom
éin kommune har uttalt seg mot deling, skal saka leggjast fram for Stortinget for avgjerd.

0  Endra med lov 21 juni  2013  nr. 94 (ikr. ljan 2014 iflg. res. 21 juni  2013  nr.  735).

§  6.  Vedtak  om grensejustering

Kongen gjer vedtak om justering av grenser mellom kommunar og mellom fylke. Dersom
grensejustering mellom fylke gjeld meir enn éin kommune, skal saka leggjast fram for
Stortinget til avgjerd.

0  Endra med lov 21  juni 2013  nr. 94 (ikr. ljan 2014 iflg. res. 21 juni  2013  nr.  735).

§  7.  Vedtak  om  grensefastsetjing

Kongen gjer vedtak om fastsetjing av uklare, omstridde eller tidlegare ikkje fastsette
grenser mellom kommunar eller fylke.
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Kapittel III. Initiativ. Saksførebuing

§  8. Initiativrett

Søknad  om at det  skal  setjast i gang utgreiing om grensejustering eller grensefastsetjing
kan fremjast av innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld, av
næringsdrivande som har sin registrerte forretningsstad der og av kommunestyret eller
fylkestinget  i  dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden gjeld.

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om samanslåing eller deling kan berre
fremjast av kommunestyret eller fylkestinget sjølv i dei kommunane eller fylkeskommunane
endringsforslaget gjeld.

Departementet kan på eige initiativ utgreie spørsmål om grenseendring eller
grensefastsetjing.

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grenseendring eller grensefastsetjing
skal vere skriftleg og grunngitt, og må innehalde forslag til nye grenser. Søknaden skal
sendast Fylkesmannen i det området saka gjeld. Fylkesmannen skal så snart som råd
orientere kommunane eller fylkeskommunane om søknaden.

§  9. Saksutgreiing

Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter  § 8
og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig omfang av denne. Avgjerd etter første
punktum er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova  § 2  første ledd bokstav b. Avgjerd om
ikkje å setje i gang utgreiing bør likevel bli grunngitt i samsvar med reglane i
forvaltningslova  §  25 og kan påklagast i samsvar med reglane i forvaltningslova kapittel VI.

Departementet  kan  awise  søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett. AWisinga skal
vere skriftleg og grunngitt.

Kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan skal gi nødvendige
opplysningar og i rimeleg utstrekning medverke ved saksførebuinga, etter oppmoding frå den
som gjer utgreiinga.

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetjing, skal dei kommunane
eller fylkeskommunane saka gjeld, få uttale seg. I saker om samanslåing eller deling må
kommunestyret eller fylkestinget sjølv uttale seg.

§  10.  Innbyggjarlmyring

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring.
Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på
aman måte.

§  ll. Utgifter

Departementet avgjer om utgiftene ved utgreiinga skal berast av ein eller fleire av dei
interesserte kommunane eller fylkeskommunane, eller heilt eller delvis av staten.
Kommunane eller fylkeskommunane skal få høve til å uttale seg før departementet tek
endeleg avgjerd om kostnadsdeling.

Kapittel IV. Direkte verknader av grenseendring

§  12.  Skatteplikt  o.a.
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Når det med verknad frå byrjinga av eit kalenderår er gjennomført samanslåing av to eller
fleire kommunar eller deling som nemnt i §  3  andre ledd  bokstav  b, blir alle skattepliktige i
eit distrikt som tidlegare har danna ein sjølvstendig kommune, ved den første
skattefastsetjinga etter samanslåinga eller deling som  nemnt i § 3 andre  ledd bokstav b,
skattlagt for kommuneskatt etter dei skattesatsane som i dette distriktet blei lagde til grunn
ved fastsetjinga av forskot på skatt for vedkomande inntektsår. Dette gjeld likevel ikkje
dersom kommunestyret i vedkomande distrikt før samanslåinga eller deling som nemnt i  § 3
andre ledd bokstav b, har gjort vedtak om at det ved skattefastsetjinga skal nyttast andre
skattesatsar, og slikt vedtak er godkjent av Fylkesmannen.

Før samanslåing eller deling som nemnt i første ledd blir sett i verk, skal kommunestyret
i den nye kommunen eller kommunane gjere vedtak om kva skattesatsar som skal nyttast ved
berekning av forskot på skatt for det komande inntektsåret for alle forskotspliktige
skatteytarar i den nye kommunen. Vedtaket må gjerast innan den fristen som er fastsett av
Fylkesmannen. Dersom fristen ikkje blir halden, skal Fylkesmannen avgjere kva for satsar
som skal brukast.

Når eit område blir overført frå ein kommune til ein annan med verknad frå byrjinga av
eit kalenderår, blir alle skattepliktige i dette området skattlagt for kommuneskatt i den
kommunen som avstår området, ved skattefastsetjinga som gjeld inntektsåret før overføringa.

Person som 1. november er busett i eit område som frå l.januar i det etterfølgjande året
på grunn av grenseendring kjem inn i ein annan kommune, blir rekna som busett i denne
kommunen når det gjeld skatteplikta for det inntektsåret som byrjar den nemnte l.januar, jf
skattelova § 3-] andre ledd.

0 Endra med lover 21jun12013 nr. 94 (ikr.  ljan  2014 iflg. res. 2l juni2013 nr. 735), 27 mai 2016 nr.

14 (ikr. ljan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).

§ 13. Lokale forskrifter, vedtekter og plan  vedtak

Ved samanslåing og deling av kommunar eller fylke gjeld lokale forskrifter og vedtekter
framleis for vedkomande område inntil dei blir endra. Departementet fastset ein nærmare
frist for når det lokale regelverket må vere vurdert med sikte på nødvendig endring.

Ved grensejustering skal forskrifter og vedtekter i den utvida kommunen straks gjelde for
det overførte området.

Ei grenseendring har ikkje verknad for kommunale og regionale arealplanar som er
utarbeidde etter reglane i plan- og bygningsloven. For andre planvedtak kan departementet gi
nærmare reglar om verknad av grenseendringa, mellom anna fristar for revisjon av
planvedtaka.

0 Endra med lov 27juni  2008  nr. 7l  (ikr. ljuli 2009  iflg.  res. l2juni  2009 nr. 638).

§ 14.  Statlege  avgiftskrav

I  samband med disposisjon som er ei direkte følgje av grenseendring etter lova her, skal
det ikkje betalast dokumentavgift etter  §  6 i lov 12. desember 1975 nr. 59 om
dokumentavgift, tinglysingsgebyr etter § 12 b i lov 7.juni 1935 nr. 2 om tinglysing, gebyr
etter § 16 i lov l.juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger eller
omregistreringsavgift etter § 1 i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende
motorkjøretøyer og båter.

0 Endra med lov 2 des 2016 nr. 86.

§  15. Økonomisk kompensasjon
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Ved samanslåing av kommunar eller fylke og deling som  nemnt  i §  3  andre ledd bokstav
b, gir staten delvis kompensasjon for eingongskostnader som er direkte knytte til desse
prosessane. ] ein overgangsperiode gir staten også kompensasjon for bortfall av
rammetilskot.

0 Endra med lov 21jun12013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014 iflg.  res.  2l  juni  2013 nr. 735).

§ 16. Interkommunalt samarbeid

Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter
kommunelova § 27, lov om interkommunale selskap eller kommunal særlovgiving, kan innan
eitt år frå iverksetjing av ei grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks
månader. lnnan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for
samarbeidet eller selskapsavtalen blir vurderte på nytt. Reglane  i  kommunelova §  27 om å gå
ut av interkommunalt samarbeid og reglane i lov om interkommunale selskap §  30 om å gå ut
av interkommunale selskap, gjeld elles tilsvarande i slike tilfelle.

§ 16 a.  Robek—status  ved samanslåing

Dersom éin eller fleire av kommunane eller fylkeskommunane som skal slåast saman,
oppfyller vilkåra i kommuneloven  §  60 nr. 1, kan departementet fram til samanslåinga blir
sett i verk, bestemme at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal følgje krava om
godkjenning og kontroll i kommuneloven § 60 nr. 1 og 2. Dette gjeld berre dersom
kommunen eller fylkeskommunen ikkje kan ventast å dekkje inn meirforbruk frå før
samanslåinga innan to år, og det etter departementet si vurdering er behov for godkjenning
og kontroll.

0 Foyd til med lov l7juni 2016 nr. 60 (ikr. lju112016 iflg. res. l7jun12016 nr. 681).

§ 16 b. Kømmunesamanslåing og forkjøpsrett til aksjar

Når aksjar skiftar eigar frå ein kommune til ein annan kommune eller frå ein
fylkeskommune til ein annan fylkeskommune som følgje av samanslåing eller deling etter
denne lova, gjeld ikkje reglane i aksjeloven § 4-15 andre og tredje ledd og § 4-19 første ledd.

0 Føyd til med lov l7juni 2016 nr. 60 (ikr. ljuli 2016 iflg. res. l7jun12016 nr. 681).

§ 17.  Fullmakterfor  Kongen  til  å  gi nærmare reglar for  å  setje  i  verk vedtak og til  å  gjere
unntak frå gjeldande lover og forskrifter

Kongen kan gi nærmare reglar for å sikre gjennomføring av vedtak om grenseendring
etter denne lova.

Når det blir rekna som nødvendig for å gjennomføre vedtak om grenseendring, kan
Kongen dessutan gjere unntak frå gjeldande reglar i lov eller forskrift. Unntak frå lov må
knyttast til følgjande forhold:

a) reglar om lovpålagde organ i stat, fylkeskommune eller kommune

b) reglar om lovfesta fristar, saksbehandlingsreglar o.a.

c) reglar om forhold og vilkår for arbeidstakarar i stat, fylkeskommune eller kommune

d) reglar om fristar og vilkår for å krevje inn eigedomsskatt

e) reglar om den inneverande kommunestyreperioden og om samansetjing av
kommunestyret, slik at kommunane kan velje kommunestyret i den nye kommunen av
og blant kommunestyra sjølve og korte ned kommunestyreperioden for dei som ikkje
blir valde. Dei same unntaka kan gjerast for fylkestinga.

0 Endra med lover 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. ljan 2014 iflg.  res.  21 juni 2013 nr. 735), l7juni 2016 nr.

60 (ikr. ljuli 2016 iflg. res. l7juni 2016 nr. 681).
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Kapittel  V. Økonomisk  oppgjer  ved grensejustering og deling
av kommunar og fylke

§  18.  Avtale  om økonomisk oppgjer

Ved grensejustering og deling av  kommunar  og fylke skal det gjennomførast økonomisk
oppgjer mellom kommunane og fylkeskommunane, dersom dei ikkje finn det unødvendig.
Kommunane kan be  Fylkesmannen  om  hjelp til å forhandle fram ein avtale om det
økonomiske oppgjeret.

Dersom partane ikkje blir samde om det økonomiske oppgjeret, skal det gjennomførast
ved skjønn. Ved skjønnet skal reglanei §§ 19-22  leggjast til grunn.

§  19. Grensejusteringar

Blir eit område skilt ut frå ein kommune eller eit fylke og lagt til ein annan kommune
eller eit anna fylke, skal den retten som den første kommunen eller fylkeskommunen har til
vegar, gater, bruer, offentlege plassar og annan forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært
stor grad tener vedkomande område, overførast til den andre kommunen eller

fylkeskommunen.

Annan eigedom kan fordelast mellom kommunane eller fylkeskommunane, eller
påbydast nytta i fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut frå kommunale eller
fylkeskommunale omsyn. Skjønnsnemnda,jfå 23, avgjer i kva forhold delinga eller
samarbeidet skal gå føre seg, og kan fastsetje nærmare vilkår.

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i
samband med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og andre ledd, heilt
eller delvis skal takast over av den kommunen eller fylkeskommunen eigedommen blir
overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande kommune eller fylkeskommune skal
betale vederlag for eigedommen i pengar.

Dersom det ikkje blir teke særskilt avgjerd, skal rettar og plikter som ikkje er fordelte
etter første til tredje ledd i denne paragrafen, bli att hos den opphavlege kommunen eller
fylkeskommunen.

§  20.  Delingar

Blir ein kommune eller eit fylke delt, jf. § 3  andre ledd, skal § 19 første ledd tilsvarande
gjelde forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor grad tener eitt bestemt område.

Annan eigedom og andre plikter blir å fordele mellom dei kommunar eller
fylkeskommunar områda blir lagde til. Fordelinga blir gjort på grunnlag av eit forholdstal
som blir rekna ut etter skatteinntektene i dei siste fem åra i kvart av områda, med mindre

Skjønnsnemnda av særlege grunnar fastset noko anna. Så framt det er mogleg, skal oppgjeret
gjennomførast slik:

1.Fast eigedom blir lagt til den kommunen eller fylkeskommunen som må reknast som
mest rettkomen til den ut frå folketalet og innbyggjarane sine behov og plasseringa av
eigedommen  -  også i høve til andre anlegg.

2. Gjeld blir fordelt i forhold til dei omsetjelege verdiane som blir overtekne.

3. Andre tilgodehavande og plikter blir overtekne av den kommunen eller
fylkeskommunen som etter forholda blir rekna som nærmast til å overta dei.

4. Anlegg med rettar og plikter som det etter delinga ikkje er rimeleg at nokon enkelt
kommune eller fylkeskommune tek over, kan påbydast nytta i fellesskap av to eller
fleire av kommunane eller fylkeskommunane.

Har nokon kommune eller fylkeskommune ved fordelinga av rettar og plikter teke over
meir eller mindre enn det som følgjer av forholdstalet, skal detjamnast ut i pengar.
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0 Endra  med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikt. ljan 2014 iflg.  res.  21 juni 2013 nr. 735).

§ 21. Erstatning

Dersom ein kommune eller fylkeskommune etter det oppgjeret som blir gjennomført  i
samsvar med §§ 19 eller 20, blir vesentleg svekt økonomisk, kan ein annan av kommunane
eller fylkeskommunane, der det blir  rekna  som rimeleg, påleggjast å betale erstatning, som
blir betalt med ein eingongssum eller i årlege ratar i ein viss overgangsperiode.

§ 22.  Garantiar

Kommunal eller fylkeskommunal garanti for gjeld eller plikter som er knytte til fast
eigedom eller bedrift, skal ved grensejustering og deling takast over av den kommunen eller
fylkeskommunen der eigedommen eller bedrifta ligg etter grenseendringa.

Ved deling av kommunar eller fylkeskommunar skal garantiar for gjeld eller plikter som
ikkje er knytte til fast eigedom eller bedrift, fordelast mellom dei nye kommunane eller
fylkeskommunane etter forholdstalet for det økonomiske oppgjeret i det heile.

§ 23.  Slq'onnsnemnd  og overskjønnsnemnd

Kommune eller fylkeskommune som er omfatta av grenseendring etter denne lova, kan
innan eitt år etter at vedtaket er sett i verk, krevje  at det økonomiske oppgjeret -eller delar av
det- skal fastsetjast ved skjønn, så framt partane først har prøvd å kome til semje om eit
økonomisk oppgjer.

Til å fastsetje slikt skjønn nemner departementet opp ei skjønnsnemnd på tre medlemmer
med varamedlemmer. Nemnda skal ha ein funksjonsperiode på fire år.

Kvar av partane kan innan to månader etter at dei har teke i mot avgjerda til
skjønnsnemnda, reise saka for ei overskjønnsnemnd til endeleg avgjerd. Departementet
nemner opp overskjønnsnemnda, som skal ha tre medlemmer med varamedlemmer. Nemnda
skal ha ein funksjonsperiode på fire år.

Leiarane i nemndene og deira varamedlemmer skal ha dei eigenskapane som er
føreskrivne for dommarar,jf domstolslova §§ 53 og 54 andre ledd. Reglane i domstolslova
kapittel  6  om ugildskap gjeld tilsvarande for medlemmene av skjønnsnemnda og
overskjønnsnemnda. Departementet avgjer spørsmål om ugildskap for leiarane i nemndene
og deira varamedlemmer. Elles blir slike spørsmål avgjort av vedkomande nemndleiar.

0  Endra med lov 2l juni 2013 nr. 94 (ikt. ljan 2014 iflg res.  2l  juni  2013 nr. 735).

§ 24. Saksbehandling og dekning av kostnader ved skjønn

Den av partane som reiser ei sak for skjønnsnemnda til avgjerd, skal gi ei utgreiing om
kravet sitt og dei faktiske forholda som kravet byggjer på. Nemnda skal innhente synspunkt
frå motparten og kan elles påleggje kvar av partane å kome med ytterlegare opplysningar.
Skjønnsnemnda bør så tidleg som mogleg kalle inn partane til ein konferanse der saka blir
gjennomgått i hovudtrekk og det elles blir teke nødvendige avgjerder om behandlinga av
saka.

Skjønnsnemnda og overskjønnsnemnda fastset spørsmålet om dekning av kostnader,
mellom anna om fordeling av utgiftene mellom partane når dette synest rimeleg.
Departementet svarer for godtgjersle og andre utgifter til medlemmene i nemndene.
Departementet gir nærmare reglar om godtgjersle og utgiftsdekning.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ZOO1-06-15-70 18.01.2017
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Kapittel Vl. Gjennomføring av vedtak om samanslåing og

vedtak der ein kommune eller eit fylke blir delt, og dei
einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke

0  Overskrifta endra med lov 21 juni  2013  nr. 94 (ikr. ljan  2014  iflg.  res.  2l juni  2013  nr.  735).

§  25.  F  elles  kommunestyre- eller fylkestingsmøte

Når det er gjort vedtak om samanslåing av to eller fleire kommunar eller deling av
kommunar som nemnt i  § 3  andre ledd bokstav  b, skal Fylkesmannen snarast mogleg kalle
saman til eit felles møte med dei aktuelle kommunestyra. Ved samanslåing eller deling av
kommunar som nemnt i  §  3  andre ledd  bokstav  b, kallar  departementet saman kommunestyra
dersom kommunane ligg i ulike fylke. Ved samanslåing eller deling av fylke som nemnt i  § 3
andre ledd  bokstav  b, kallar departementet saman fylkestinga. Departementet  kan gjere
unntak frå kravet om slikt felles møte. På slike fellesmøte skal følgjande saker drøftast:

a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket

b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget

c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter  §  26  i  denne  lova

d) val av  revisor  for verksemda i fellesnemnda

e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for  å  sikre gjennomføringa av samanslåinga.

0  Endra  med  lover  21 juni  2013  nr. 94 (ikr. ljan  2014  iflg. res. 21 juni  2013  nr.  735), l7juni  2016  nr.

60 (ikr. ljuli  2016  iflg. res. l7juni  2016  nr.  681).

§  26.  F  ellesnemnd

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i  § 3
andre ledd  bokstav  b  skal det opprettast ei fellesnemnd til  å  samordne og ta seg av førebuinga
av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte
kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre medlemmer i
nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant
medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. Også medlemmer av kommunerådet eller
fylkesrådet kan veljast. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Reglane i kommunelova om val
og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande.

Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval
etter kommunelova  §  25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga
som arbeidsgivar og dei tilsette.

Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med
budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i  §  3  andre

ledd  bokstav b, er  sett  i  verk.  Nemnda  skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om
årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld.

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må
vedtakast i alle kommunestyra eller fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane
kan be departementet om  å  ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er mogleg å kome til
semje.

Nemnda kan få fullmakt til  å  tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan og få fullmakt til  å  vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutvala.

Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i
saker som ikkje er av prinsipiell art.

https://10vdata.no/dokument/NL/lov/2001-06—15-70 18.01.2017
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Reglane  i  kommunelova om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller

fylkesråd, administrasjonssjef og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i § 59 om

lovlegkontroll gjeld tilsvarande for avgjerder fellesnemnda tek.

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget
er konstituert etter reglane i  §  27.

0 Endra med lover  8  feb 2013 nr.  7  (ikr. ljuli2013 iflg.  res. 8  feb 2013 nr. 144), 21  juni  2013 nr. 94

(ikr.  ljan  2014 iflg.  res.  21 juni 2013 nr. 735), l7juni 2016 nr. 60 (ikr. ljuli 2016 iflg. res. l7juni

2016 nr. 681).

§ 27.  K  onstituering av nytt kommunestyre eller fylkesting

Når det er gjennomført val til kommunestyre eller fylkesting i løpet av september månad

året før ei samanslåing eller deling som nemnt i  § 3  andre ledd bokstav b, blir  sett  i verk, skal

det nyvalte kommunestyret eller fylkestinget kallast saman til konstituerande møte innan

utgangen av oktober månad. Leiaren av fellesnemnda kallar saman og leier møtet inntil ny

ordførar er valt. Elles gjeld reglane i kommunelova  §  17 nr. 1 til 3 om konstituerande møte

o.a. i kommunestyre og fylkesting.

Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og

fylkeskommunane som skal slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av

samanslåinga eller delinga som nemnt i  § 3  andre ledd  bokstav  b. Deira ansvar og fullmakter

er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande

einingane.

0 Endra  med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 2l  juni  2013 nr. 735).

§  28.  Lovlegkontroll

Departementet kan føre kontroll med lovlegheita av budsjettvedtaka  i  kommunar og

fylkeskommunar når utgreiing om samanslåing eller deling som nemnt i §  3  andre ledd

bokstav b, er sett i gang.

0 Endra med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. ljan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 735).

Kapittel VII. lverksetjing. Overgangsreglar, oppheving av

andre lover

§ 29.  lverksetjing o.a.

Lova tek til å gjelde frå det tidspunktet Kongen fastset.l

Frå same tid blir lov om endring i kommunal inndeling 21. desember 1956 nr. 3 oppheva.

l Frå ljan 2002 iflg. res. lSjuni 2001 nr. 692.

§  30.  Overgangsreglar

Når det er sett i gang økonomisk oppgjer mellom kommunar etter reglane i lov 21.

desember 1956 nr. 3, skal oppgjeret avsluttast etter nemnte lov kapittel II om ikkje partane

blir samde om å leggje reglane i denne lova til grunn. Saker som er under behandling i

skjønnsnemnda eller overskjønnsnemnda, blir avslutta i samsvar med reglane i den nemnte

lova.

https://10vdata.no/dokument/NL/lov/2001—06-15-70 18.01.2017
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REFERAT 
fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 

 
Avholdt: Tirsdag 4. april 2017, kl. 17.00 i formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
 

Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud og Tore Kampen 
               Fra sekretariatet møtte: Mona Moengen, Øystein Hagen og 

               Kjell Nordengen 

 
Bakgrunnen for møtet 
Regjeringspartiene har opplyst at man vil foreslå en sammenslåing av 
kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Det er vist til at dette er et fremforhandlet 

forslag som har flertall i Stortinget. Proposisjonen om kommunestrukturen vil bli 
lagt frem av Statsråden den 5. april 2017. 

 
På denne bakgrunnen ønsker kontrollutvalgslederne å forberede de oppgaver 
kontrollutvalgene vil stå overfor i den prosessen Skedsmo, Fet og Sørum 

kommuner skal gjennomføre. 
 

De tre kommunene har valgt styringsgrupper for gjennomføring av 
kommunereformen. Det er også valgt arbeidsutvalg. 
 

Stortingets behandling av proposisjonen om kommunestruktur 
Foreløpig dato for behandling av proposisjonen i Stortinget er 8. juni 2017.    

 
Fylkesmannens rolle etter vedtak om sammenslåing 
Når det er gjort vedtak om sammenslåing av kommuner skal Fylkesmannen 

innkalle til et fellesmøte med de aktuelle kommunestyrene, jf inndelingslovas § 
25. Det som skal drøftes i dette møtet er oppgitt i denne bestemmelsen. 

Innkalling til fellesmøte skal skje snarest mulig etter at vedtak er gjort. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet at møtet mellom kommunene og 

Fylkesmannen skal finne sted 20. juni 2017.  
 

Kommunens fremdriftsplan 
I uke 13, 14 eller 15 avholder kommunene styringsgruppemøter hvor hver enkelt 

kommune diskuterer temaene for felles kommunestyremøte. 
 
6. april 2017 møtes de politiske arbeidsutvalg for de 3 kommunene for å avklare 

om det er mulig å komme til enighet omkring de temaene som skal drøftes i 
fellesmøtet. 

 
I mai avholder de 3 kommunene separate kommunestyremøter om de spørsmål 
som er drøftet i politisk arbeidsutvalg. 

 
Valg av revisor for fellesnemdas virksomhet 

I følge inndelingslovas § 25 skal fellesmøtet mellom kommunestyrene drøfte valg 
av revisor for fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive 
kommunestyrene. Kontrollutvalget kan avgi innstilling til valg av revisor for 

fellesnemnda. Det er ikke noe krav om at kontrollutvalget skal avgi innstilling. 
Ved tidligere gjennomførte kommunesammenslåinger har det vært forskjellig 

praksis når det gjelder innstilling fra kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalgslederne så for seg at kontrollutvalgene i Skedsmo og Sørum avgir 
innstilling mens Fet ikke avgir innstilling. 

 
Alle kommunene har Romerike revisjon IKS som revisor. Det er et spørsmål om 
dette revisjonsoppdraget er en del av dagens revisjonsoppdrag eller om det er et 

tilleggsoppdrag. Fellesnemnda er ikke å anse som egen juridisk enhet, men som 
et folkevalgt organ opprettet i medhold av inndelingslova. Det er et lite 

revisjonsoppdrag. Spørsmålet er om dette er å anse som et attestasjonsoppdrag 
på linje med andre attestasjoner revisjonen gjør på bakgrunn av mottatte 
statlige midler. 

 
Kontrollutvalgslederne ba sekretariatet undersøke hvordan dette har blitt 

praktisert i kommunesammenslutninger som har blitt gjennomført. 
 
Valg av revisor til ny kommune 

I følge inndelingslovas § 25 kan fellesnemnda få fullmakt til å tilsette revisor eller 
videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid eller videreføre avtale med 

annen revisor. Når det gjelder valg av revisor til den nye kommunen skal dette 
skje på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene. 

 
En mulig tilnærming når det gjelder valg av revisor kan være at 
kontrollutvalgene først drøfter revisjonsordning. Dette går på om man skal 

fortsette med en revisjonsordning organisert som IKS eller om man skal 
konkurranseutsette. I denne forbindelse vil det være viktig at kontrollutvalgene 

har dialog med prosjektkoordineringsgruppen i forhold til den gjennomgang av 
selskaper og samarbeid som vil gjort. 
 

Dersom man kommer frem til at revisjonen skal konkurranseutsettes må 
oppsigelse av nåværende revisjonsordning skje senest 31.12.2018. Det er 

kommunestyret som må fatte en slik beslutning. 
 
Kontrollutvalgslederne ba sekretariatet se på en fremdriftsplan når det gjaldt 

utvalgenes behandling av revisjonsordning for ny kommune. Det ble anslått at 
dette arbeidet burde starte høsten 2017 og at oppdraget må komme fra 

kontrollutvalgene. Dette innebærer at kontrollutvalgene må gi dette oppdraget i 
møte før sommeren. Sekretariatet må fremme sak om dette oppdraget i 
kontrollutvalgene. 

 
Felles seminar for kontrollutvalgene 

Kontrollutvalgene har behov for å tilegne seg kompetanse i forhold til de 
oppgaver man står overfor i forbindelse med kommunesammenslåing. Dette kan 
skje ved et felles seminar for de 3 kontrollutvalgene. Man ser for seg et 

heldagsseminar. 
 

Aktuelle innledere i et slikt seminar kan være: 
- KS advokatene, som kan gi en oversikt den juridiske side av prosessen. 
- Prosjektleder for en kommunesammenslåing som gir sine erfaringer om 

hva man bør gjøre og hva man har erfart at bør gjøres annerledes. 
- Leder av kontrollutvalg som kan redegjøre for hvordan kontrollutvalgene 

bør opptre og ha fokus på i forbindelse med prosessen. 
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Kontrollutvalgslederne mente at dette seminaret avholdes i uke 35 i Skedsmo. 

Sekretariatet ble bedt om å forberede dette. Dekning av utgiftene til seminaret 
må avklares. 

 
Første felles møte mellom kontrollutvalgene 
Kontrollutvalgslederne så for seg at dette var aktuelt i uke 37 og at møtet holdes 

i Fet. Tema for fellesmøtet kan være samordning av planer for 
forvaltningsrevisjon. De 3 kommune har hver sine planer. Det er ikke sikkert at 

disse planene har de fokusområder man bør være opptatt av i en 
sammenslåingsprosess. 
 

Andre fellesmøte mellom kontrollutvalgene 
I dette møtet kan temaet være å se på hvilke konsekvenser og utfordringer 

kommunesammenslåing har for kommunale selskaper, og kontrollutvalgets rolle i 
dette. Dette ble nevnt at dette møtet kunne kombineres med et 
virksomhetsbesøk på NRV IKS. Alternativt avholdes møtet i Sørum. 

 
Andre forhold 

Når fellesnemnda trer i funksjon er det viktig at kontrollutvalgene holder seg 
orientert om virksomheten i nemnda. 

 
Sekretariatet bør også følge opp om det er kurs eller seminarer som kan være av 
interesse for kontrollutvalgene. 

 
Neste kontrollutvalgsledermøte 

Dette vil bli avholdt 29. mai 2017, kl. 08.00-10.00 i Skedsmo rådhus. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00005-14 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 28.03.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
1. Skatteinngangen januar 2017 
2. Oversikt over saker til oppfølging 2017 
3. Oversikt over saker til behandling 2017 
4. Melding om vedtak fra kommunestyret sak 17/17 - Kontrollutvalgets årsplan for 

2017 
5. Melding om vedtak fra kommunestyret sak 18/17 - Overordnet analyse og plan for 

selskapskontroll 
6. Melding om vedtak fra kommunestyret sak 19/17 - Selskapskontroll Nedre 

Romerike Brann- og redningsvesen IKS  
7. Fylkesmannens rolle videre i kommunereformen - 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kommunal-
styring/Kommunereformen/Fylkesmannens-rolle-videre-i-kommunereformen/   

8. Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2017 
9. Status for prosessen med å slå sammen kontrollutvalgssekretariatet på Romerike 
 

 
 
Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem.  
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Nedre Romerike kemnerkontor    januar 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 63 052 683 61 488 000 53 449 560 63 052 683 61 488 000 53 449 560 

Avvik i kroner   1 564 683 9 603 123   1 564 683 9 603 123 

Avvik i prosent   2,5% 18,0%   2,5 % 18,0 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 41 514 857 44 405 000 37 442 153 41 514 857 44 405 000 37 442 153 

Avvik i kroner   -2 890 143 4 072 704   -2 890 143 4 072 704 

Avvik i prosent   -6,5 10,9%   -6,5% 10,9 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 98 582 044 89 272 000 80 763 187 98 582 044 89 272 000 80 763 187 

Avvik i kroner   9 310 044 17 818 857   9 310 044 17 818 857 

Avvik i prosent   10,4 % 22,1 %   10,4 % 22,1 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 198 783 901 193 975 000 179 636 698 198 783 901 193 975 000 179 636 698 

Avvik i kroner   4 808 901 19 147 203   4 808 901   19 147 203 

Avvik i prosent   2,5 % 10,7 %   2,5 % 10,7 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 61 152 327 60 680 000 55 021 459 61 152 327 60 680 000 55 021 459 

Avvik i kroner   472 327 6 130 868   472 327 6 130 868 

Avvik i prosent   0,8 % 11,1 %   0,8 % 11,1 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 45 401 308 45 594 000 40 946 589 45 401 308 45 594 000 40 946 589 

Avvik i kroner   -192 692 4 454 719   -192 692 4 454 719 

Avvik i prosent   -0,4 10,9 %   -0,4 10,9% 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  220 38 2 583 276 433 825 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 221 932 221 932 250 000 28 068 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 54 459 45 554  13 219  12 040 368  240  533  243 
Fet 32 416 29 180  11 952 11 041  347  256  369 165 
Nittedal 46 359  41 257 59 966  45 965  374  323  567  181  
Skedsmo 20 157 19 036  193 898  174 579  1 510  1 056  680  606  
Sørum 43 334  36 065  22 582 23 428  305  342  92  169  
Aurskog H 29 218 27 922  19 922  16 485 382  370  421  206 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 17,5  53,3  119,3  
Fet 10,3  35,5  123,7  
Nittedal 21,9  15,8  12,2  
Skedsmo 10,5 43,0  12,2  
Sørum 10,8  -10,8  -45,6  
Aurskog H 10,6 3,2  104,4  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,5 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 95,4 92,5 99,1 98,7     99,6 

0228 Rælingen 96,2 92,2 99,6 99,6 96,0 

0231 Skedsmo 96,0 91,1 99,8 99,5 98,0 

0226 Sørum 97,2 92,2 99,6 99,3 98,9 

0233 Nittedal 97,7 92,1 99,9 99,4 96,8 

0221 Aurskog H. 94,1 88,8 99,7 99,5 98,0 

∑ Kemnerkontoret       96,1 %     91,5 %     99,6 %     99,3 %      98,0 % 

0229 Enebakk 97,5 91,3 98,5 98,3 96,6 

0230 Lørenskog 95,3 84,7 99,8 99,7 99,2 

0235 Ullensaker 95,8 89,5 99,5 99,2 98,5 
 
 
 
Innfordringsreultatene er jevnt over svært gode.  
 
Skatteinngangen er høyrere enn forventet målt mot 2016. Dette skyldes i noe grad at en stor aktør innbetalte 
forskuddstrekk i desember 2015, som skulle ha vært betalt i januar 2016. Sammenligningsgrunnlaget er derfor noe 
mindre enn det normalt skulle ha vært.   
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Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.1.17 1/17 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området mobbing fra Romerike Revisjon 
IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge 
frem en prosjektplan, basert på 
diskusjonen i møtet, for dette prosjektet 
i sitt møte den 02.05.2017. 

Romerike 
Revisjon 

    

24.1.17 2/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2016 og revisjonsplan 
for Sørum kommune til orientering. 

     

24.1.17 3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg 
på Romerike om plan for 
selskapskontroll 2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og tidsplanen for arbeidet 
med selskapskontroll, og gir 
sekretariatet fullmakt til å 
koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Romerike 
Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber 
Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

3. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Strandveien 

Romerike 
Revisjon 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kontrollutvalget ber Romerike 
Revisjon IKS komme tilbake med en 
prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

24.1.17 4/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

24.1.17 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret 
med innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
15.03, sak 37/17. 

   

24.1.17 6/17 Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Kontrollutvalget i Sørum støtter 
forslaget om sammenslåing av ROKUS 
og FIKS fra 1.1.2018. Etter vår vurdering 
vil det gi et større og bredere faglig miljø 
og økt kompetanse. Sekretariatet vil 
også være mindre sårbart med flere å 
spille på. I fremlegget vises det også til 
at det vil bli billigere for Sørum 
kommune. 
Vi ønsker ikke å legge føringer for hvor 
kontoret skal være lokalisert, så lenge 
det ikke medfører økte kostnader. 
Vi støtter forslaget om IKS som 
organisasjonsform. 

Styret i ROKUS     

24.1.17 7/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

24.1.17 8/17 Eventuelt (ingen vedtak)      
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

        

02.05 9/17       
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Saker til behandling 2017 

Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling 

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

24. januar 
Kl. 18:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

 Fellessak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017 - 2020 

28. mars 
Møte avlyst 

 

  

2. mai 
Kl. 16:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Sørum kommune 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i 

Sørum kommune  

 Prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – mobbing 

 Orientering til kontrollutvalget i forbindelse med 

kommunesammenslåing av Skedsmo, Sørum og Fet kommuner 

13. juni 
Kl. 18:00 

 Virksomhetsbesøk - MIRA IKS 

 Prosjektplan selskapskontroll – Strandveien 1 

12. september 
Kl. 18:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 

 Prosjektplan selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS  

7. november 

Kl. 18:00 

 Virksomhetsbesøk - Frogner/Melvold skole 

5. desember 

Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 

 Bestille nye selskapskontroller for 2018 

2018   

Annet  Orientering om ivaretakelse av inventar på bygg som erstattes og/eller 

pusses opp. 
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Møte Saker 

 Orientering fra administrasjonen om Monserudvegen 

 Behandlingen av reguleringsplanen for Frogner næringspark - 

bekymringsmelding fra en politiker (artikkel i RB 10. april 2017,     

https://www.rb.no/nyheter/sorum/e6/kommunen-gikk-til-

politianmeldelse-fryktet-korrupsjon/s/5-43-476409  
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00094 
Arkivkode  
Saksbehandler Anita Sandnes 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 01.02.2017 17/17 

 
 
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 01.02.2017 sak 17/17 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00094 
Arkivkode  
Saksbehandler Anita Sandnes 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 01.02.2017 18/17 

 
 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 01.02.2017 sak 18/17 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 
1. Plan for selskapskontroll vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00094 
Arkivkode  
Saksbehandler Anita Sandnes 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 01.02.2017 19/17 

 
 
 
Selskapskontroll Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 01.02.2017 sak 19/17 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 

 Kommunestyret ber om at det etableres rutiner for deltagelse av 
representantskapsmedlemmene på obligatorisk opplæring av folkevalgte. 

 Kommunestyret ber om at Sørum kommunes eierrepresentanter bidrar til at 
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 
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1 . Om planen

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommunelo ven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med ko mmunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet som forventer s tyrking av samordning - og koordinering av

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershu s er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Pl anen

skal gi en oversikt over hva og hvem de s entrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.

«Samordningen
skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
over siktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 02 
 Om planen 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 

 

 

 



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 03 
 Om planen 

   

 

 

3 
 

   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  

 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus FNT: Felles nasjonalt tilsyn L OT: Landsomfattende tilsyn

Sotjl.: Sosialtjenesteloven

3.1 Akershus Fylkeskommune:

Tidspunkt 2017 FMOA

1.Halvår

2.Halvår UTD.: Fagopplæring
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3.2 Akershus kommu ner:

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Asker

1.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Etikk, etiske retningslinjer

IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og
internkotroll

2.Halvår Utvalgte sykehjem

Vannverk

Aurskog -

Høland

1.Halvår Arkivarbeid Tidligfase i utbyggingsprosjekter

2.Halvår UTD: FNT Fastlegeordningen

Bærum

1.Halvår Arkivarbeid Systemtilsyn,
parkering

Samhandlingsreformen

Godt arbeidsmiljø i barnehagene?

Kan byggesaksbehandlinge n effektiviseres?

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem

Vannverk

Oppleves hjemmehjelpen som godt
organisert?

Brukerstyrt personlig assistent

Er vedlikeholdet i samsvar m ed inngåtte
kontrakter?



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 08 Samordning av kommunerettet tilsyn

8

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Eg enkontrollen

Eidsvoll

1.Halvår UTD: FNT Folkehelse

2.Halvår Helseinstitusjon -
Sykehjem

Enebakk

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

UTD: Drift av
forsterket
avdeling - ytre
Enebakk Skole

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Tilsyn
høydebasseng

Selvkost og gebyrberegninger

2.Halvår Internkontroll

Fet

1.Halvår

2.Halvår Kommunebesøk Byggesaksbehandling
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Frogn

1.Halvår HEL : LOT IKT

2.Halvår Etikk og habilitet

Gjerdrum

1.Halvår Folkehelsearbeidet

2.Halvår

Hurdal

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

2 .Halvår Økonomistyring/offentlig anska ffelser



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 10 Samordning av kommunerettet tilsyn

10

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Lørenskog

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

BERED:
Kommunens

utøvelse av
tilsynsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsforvaltning

2.Halvår L AND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Barnevernet

Nannestad

1.Halvår Barnevernet

2.Halvår

Nes

1.Halvår SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Forebyggende arbeid overfor barn og unge

2.Halvår Hvam
videregående
skole

Vannverk
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Kommune Tidspunkt
2 017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Nesodden

1.Halvår BHG.:
Kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Tilsyn
høydebasseng

Systemtilsyn,
parkering

Barn og ungdoms psykiske helse

2.Halvår Kvalitet i sykehjemstilbudet

Nittedal

1 .Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse
(selvkost)

Oppegård

1.Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Rådma nnens vedtaksoppfølging

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Internkontroll barnehager

Rælingen

1.Halvår Sykefraværsarbeidet

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Systemtilsyn,
parkering
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Skedsmo

1.Halvår HEL.: LOT

SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsskatt

Internkontroll

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Eldreomsor g

Ski

1.Halvår UTD.: FNT Tilsy n
høydebasseng

Solborg bo - og
aktiviseringssenter

Langhus bo - og
servicesenter avd.
boliger

Finstadtunet
Ahus avd. Ski
sykehus

Nordby eldresenter

Moer sykehjem

Kommunens eiendomsforvaltning

2.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Byutv ikling

Innkjøp
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Sørum

1.Halvår UTD.: FNT Offentlig anskaffelser

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet

Mobbing

Ullensaker

1.Halvår SOS.:
Sotjl . §18 - 20

MILJØ: Tilsyn
med ny
utslippstillatelse

Skolehelsetjenesten

2.Halvår

Vestby

1.Halvår Tilsyn
høydebasseng

Samhandlings - reformen

2.Halvår HEL.: Bruk av
tvang overfor
psykisk
utviklingshemm
ede + LOT

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Ås

1.Halv år UTD .: FNT Tilsyn
høydebasseng

Granås sykehjem
Follo Omsorg

Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet

2.Halvår Ås dementsenter

Ås eldresenter/
Ås seniorsenter

Systemtilsyn,
parkering

Internkontroll
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3.3  Oslo kommune 

Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 

- Bjørnerud 
rehabiliteringssenter 

- Bygdøy 
rehabiliteringssenter  

- Fredensborgveien 
bosenter 

- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 

 

Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 

Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Drift og vedlikehold av kommunens veinett 

 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 

 

Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 

 

Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 

 

Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 15 
 Samordning av kommunerettet tilsyn 

   

 

 

15 
 

 

Informasjonssikkerhet og personopplysninger 

 

Eierskapskontroll Oslo Business Region 

 

Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 
Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 

- 5 KAD 
- Legevakta 

 

Utvalgte sykehjem 

 

Vannverk 

 

Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Lærertimer og resultater i grunnskolen 

 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 

 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 

 

Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 

  

Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Alna

1.Halvår BHG.:
Kommunen som
tilsyns -
Myndighet

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

NAV kommune/ stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Bjerke

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten k jøper
hjelpetiltak
(oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

Kvalitet i barnehage

Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke

2.Halvår

Frogner

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjen ester

Boliger PU/ psyk 13

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende
eldre
(oppfølgingsundersøkelse)

Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår HEL .: LOT
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Gamle Oslo

1.Halvår Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår

Grorud

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

Grüne rløkka

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Nordre Aker

1.Halvår Nav kommun e/stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Nordstrand

1.Halvår Bydelsbarnevern

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Sagene

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjenester

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

St.
Hanshaugen

1.Halvår

2.Halvår

Stovner

1.Halvår Kvalitet i barnehage

2.Halvår

Søndre
Nord strand

1.Halvår BHG.: kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

2. Halvår

Ullern

1.Halvår HEL.:
Bruk av tvang
overfor psykisk
utviklingshemmede
+ LOT

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Vestre Ak er

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HEL .: LOT Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger

Østensjø

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HE L .: LOT
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 

 



15/17 Referater - 16/00005-14 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn

S. 23 
 5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 

   

 

 

23 
 

5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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Notat til eiermøte 27.04.2017 i Rokus - Status for prosessen med å slå 
sammen kontrollutvalgsekretariat på Romerike (Rokus) med sekretariatet i 
Follo (FIKS)  

Styret har besluttet å ikke legge frem forslag om å slå sammen Rokus og sekretariatet i Follo (FIKS). 
Dette som et resultat av at kontrollutvalget i Nittedal fattet vedtak om at de er imot en fusjon mellom 
Rokus og FIKS. Kontrollutvalget i Nittedal begrunner sitt vedtak blant annet med at det vil være 
utfordringer i eierstyring med mange aktører, at dette er ikke en bestilling fra eierne og at det ikke er 
dokumentert i tilstrekkelig grad at dette er i eiernes interesse.   

På bakgrunn av vedtaket i Nittedal beslutter FIKS å avslutte forhandlingene mot ROKUS, og har 
henvendt seg til Østfold. Årsaken er at de er avhengig av å enten ha en fusjon klar, eller ha ansatt ny 
sekretariatsleder innen sommerferien. De er redd for at selv om representantskapet til ROKUS sier ja 
til fusjon vil enkelte kommuner kunne stoppe prosessen ved behandling av ny selskapsavtale. De tar 
derfor ikke sjansen på å fortsette prosessen med Rokus. 

Styret vil i dette notatet redegjøre for prosessen og beslutningen. Styret inviterer representantskapet 
til et eiermøte i etterkant av representantskapsmøtet 27.4.2017 for å informere om saken og drøfte 
konsekvensene av beslutningen. 

Bakgrunn og prosess 
Strategiprosessen som startet opp i 2015, pekte på utfordringer for Rokus knyttet til at selskapet kan 
få færre eiere ved eventuelt endret kommunestruktur på Romerike, noe som vil gi økte kostnader for 
den enkelte eier og et mulig krav om nedbemanning. Styret så videre at flere oppdrag kan gi flere 
ansatte og et bredere fagmiljø, samt en mer robust organisasjon. På denne bakgrunn konkluderte 
styret med å søke etter en mulig partner som Rokus kunne slå seg sammen med.  

Analysen pekte mot sekretariatet i Follo (FIKS), fordi det er geografisk nært og vi har samme 
kostnadsstruktur. Daglig leder i FIKS går av med pensjon 31.12.2017, og det vil ikke være behov for å 
erstatte dette årsverket fullt ut, noe som vil gi en direkte besparelse for eierne.  

Styrene i FIKS og i Rokus ba i januar 2016 de daglige lederne om å utrede ulike spørsmål knyttet til en 
mulig sammenslåing av de to sekretariatene. Utredningen forelå i november 2016, og er vedlagt 
saken. Der pekes det blant annet på at kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever 
bred kompetanse og større et fagmiljø i sekretariatet. For øvrig vises det til utredningen. 

I eiermøte i april 2016 var representantskapet i Rokus positive til planene og ba styret fortsette 
utredningsarbeidet. 

Representantskapet Eierkommunene ved rådmannen
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Da planene ble presentert for rådmannsutvalgene på Nedre Romerike og Øvre Romerike i august 
2016 var rådmennene skeptisk til å samle så mange ordførerne i representantskapsmøter. Man ba 
derfor om at organisasjonsmodeller som muliggjør en mindre eierforsamling drøftes i utredningen. 
 
Styret i Rokus sendte rapporten på administrativ høring til eierkommunene i november 2016. Eidsvoll 
og Gjerdrum ga sin støtte til fusjonsplanene. Kommunestyret i Gjerdrum ga uttrykk for at kontoret 
bør være på Romerike. Rådmennene på Nedre Romerike formidlet at kommunene ikke vil avgi 
kommunevise uttalelser i denne saken. Videre ble det pekt på at eierstyring kan være en utfordring 
ved sammenslåing av sekretariatene. 
 
Styret besluttet i møtet 5.1.17 å be kontrollutvalgene som er tjenestemottaker, om en uttalelse til 
fusjonen. Uttalelsene var svært positive. 12 av 13 kontrollutvalg la vekt på at en fusjon vil kunne gi et 
større og bredere fagmiljø, økt kompetanse og gjøre sekretariatet mindre sårbart. Kontrollutvalgene 
la også vekt på at det vil bli billigere for kommunene.  
 
Fem utvalg uttalte at de ikke ønsket kontoret lokalisert til Oslo, fem er nøytrale til lokalisering så 
fremt kostnadene ikke øker og tre har ikke uttalt seg om dette.  
 
Nittedal kontrollutvalg er imot sammenslåing, og la vekt på at kommunestrukturen ikke er avklart, 
det vil være utfordringer i eierstyring med mange aktører, dette er ikke en bestilling fra eierne og at 
det ikke er dokumentert i tilstrekkelig grad at dette er i eiernes interesse. Etter styrets vurdering vil 
det ikke være mulig å få oppslutning om endring av selskapsavtalen i alle eierkommunene med det 
vedtaket som er fattet i Nittedal kontrollutvalg. Styret har derfor besluttet å ikke legge frem en sak 
om fusjon med FIKS for representantskapet. 
 
På bakgrunn av vedtaket i Nittedal kan ikke styret i FIKS ta sjansen på å fortsette med forhandlingene 
mot ROKUS. De har derfor henvendt seg til Østfold. Årsaken er at FIKS er avhengig av å enten ha 
enten en fusjon klar, eller ha ansatt ny sekretariatsleder innen sommerferien. De er redd for at selv 
om representantskapet til ROKUS skulle vedta fusjon, vil enkelte kommuner kunne stoppe prosessen 
ved behandling av ny selskapsavtale. De tar derfor ikke sjansen på å fortsette prosessen med Rokus. 
 
Gevinster ved fusjon 
Styrets vurdering er at det vil vært i eiernes interesse at Rokus ble slått sammen med FIKS fordi 
fordelene langt overgår ulempene. Dette under forutsetning om at eierne ønsker høy kvalitet og 
leveringssikkerhet på sekretariatstjenestene til kontrollutvalgene, og en arbeidsgiverstrategi der de 
ansatte skal ha trygge, interessante arbeidsplasser. I denne vurderingen har styret basert seg på  
utredningen fra de daglige lederne, som peker på disse gevinstene: 
 

• Bredere fagmiljø vil gi bedre tjenester til kontrollutvalgene 
• Bredere fagmiljø vil gi en mer interessant arbeidsplass for de ansatte 
• Større arbeidsplass reduserer sårbarhet ved sykdom og vakanser 
• Flere eiere øker jobbsikkerheten for de ansatte 
• Flere oppdrag gir økt læring til beste for kontrollutvalgene 
• Lavere kostnader for eierne både ved effektiviseringsgevinst (stordriftsfordeler) og ved 

at vi kan tilpasse bemanningen til færre eiere fra 2020. Med fortsatt 13 eiere ville 
gevinsten vært ca 140 000 kroner pr. år. 
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Styret vil også gjøre oppmerksom på at det foregår en betydelig strukturendring i 
kontrollutvalgsekretariatene og revisjonsenhetene rundt om i landet for tiden. Dette er dels et 
resultat av kommune- og regionreformen, men også et resultat av at mange ser behov for større og 
mer robuste enheter. 
 
Styringsutfordringer i et nytt selskap med mange eiere kunne vært løst 
Flere har pekt på at det er en ulempe med mange eiere fordi det er utfordrende å koordinere 
eierstyringen. Det er styrets vurdering at slike utfordringer kan løses i dette selskapet. Styret legger 
vekt på disse argumentene: 
 
Eierrollen i et kontrollutvalgsekretariat er forskjellig fra eierrollen i et vannverk, renovasjonsselskap 
eller krisesenter. Kontrollutvalgsforskriften slår fast at kommunestyret skal sørge for at 
kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Dette 
innebærer at det er kontrollutvalgene i eierkommunene som bestemmer tjenestens innhold. Ikke 
eier, som vanlig er ved andre typer tjenester organisert i selskap. Alle eierkommunenes kontrollutvalg 
vil jevnlig overvåke tjenesteleveransene fra sekretariatet og korrigere ved behov. 
 
Et kontrollutvalgssekretariat vil ikke ha behov for å ta opp lån. Investeringsplaner og lånerammer vil 
derfor ikke være tema i representantskapsmøter.  
 
Godkjenning av budsjettet og fastsetting av regnskapet er saker som må behandles i 
representantskapet. Ved fastsetting av regnskapet har eierne valgt en revisor som skal se til at 
regnskapet er korrekt. Det som gjenstår som en utfordring å koordinere er behandling av selskapets 
budsjett. 
 
Styret er av den oppfatning at god kommunikasjon mellom selskapet og eierne slik vi har på 
Romerike i dag, kan bidra til å redusere utfordringene. I tillegg kan eierne vurdere å gi styret signaler 
tidlig i budsjettprosessen gjennom forventningsbrev. Dette brukes med hell i mange kommuner, hvor 
eier gjennom rådmannen gir signaler om hvilken lønns- og prisvekst som skal legges til grunn i neste 
års budsjett. Gjennom forventningsbrev kan eierne også kommunisere sine forventninger på andre 
områder. 
 
Utredningen konkluderer med at et fusjonert selskap bør organiseres som et interkommunalt selskap 
(IKS). Eierne må her selv møte i representantskapet. Rokus har to representantskapsmøter i året. Ett 
på våren som fastsetter regnskapet og ett om høsten for å godkjenne budsjettet. Det er imidlertid 
mulig å ha ett representantskapsmøte pr år, hvor både regnskap blir fastsatt og budsjett blir godkjent 
dersom eierne skulle ønske det.  
 
IKS-loven er under revisjon, og det er forventet at loven vil bli endret slik at det vil bli mulig i 
fremtiden å møte i representantskapet med fullmakt. En annen aktuell endring er muligheten for å 
avvikle møte via videooverføring. Noe som innebærer at representantskapets medlemmer ikke 
behøver å møte fysisk på representantskapsmøte. 
 
Andre utfordringer 
Utredningen foreslår at selskapet skal være lokalisert i Fylkeskommunens lokaler i Oslo. Dette fordi 
Oslo ligger mellom Follo og Romerike og vil gi alle ansatte tilnærmet lik reisevei til jobb. Flere har tatt 
til orde for at selskapet bør være lokalisert på Romerike, hvilket antagelig ikke vil være aktuelt for 
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Follokommunene. En løsning kan være at selskapet fortsetter med drift fra dagens lokaler i Lørenskog 
og et kontor på Ås. Det er ikke uvanlig at fusjonerte sekretariater og revisjoner opprettholder 
kontorene etter sammenslåingen.  
 
En annen utfordring som har vært nevnt er nærhet til kommunene. Sekretariatet vil fortsatt være ute 
i kommunene i forbindelse med møter, og være like tilgjengelig for så vel kontrollutvalget som 
rådmannen og revisjonen som tidligere.  
 
Tema for diskusjon i eiermøtet 
Styret ser med beklagelse på at det ikke er mulig å gjennomføre den foreslåtte fusjonen. 
 
Det er styrets vurdering at Rokus ikke har mulighet til å nedbemanne i selskapet som følge av 
kommunereformen. Etter styrets mening bør selskapet vokse slik at sårbarhet i forhold til sykdom og 
vakanser blir redusert. Tjenestemottakerne (kontrollutvalgene) har behov for et robust sekretariat 
med bredere kompetanse, noe som mest realistisk kan skje ved at selskapet får flere oppdrag og flere 
eiere.  
 
Styret har behov for en mer robust avklaring av spørsmål om hvordan eierne ser på selskapets 
fremtid, og vil derfor starte arbeidet med å utarbeide en strategi for selskapet som vil bli forelagt 
eierne. Styret ønsker også signaler på om eierne har innspill på hvilke arbeidsgiverpolitiske 
forutsetninger som skal legges til grunn.  
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