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Sammendrag 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Asker kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp 
og kontraktsoppfølging. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om organiseringen av 
innkjøpsarbeidet i Asker kommune er hensiktsmessig, om rutiner og system for innkjøp er i samsvar med lover og regler 
og ev. politiske føringer i kommunen, og om regelverket blir etterlevd. I tillegg har det vært et formål å undersøke om 
kommunens rutiner, system og praksis knyttet til kontraktsoppfølging er hensiktsmessig. Som datagrunnlag har Deloitte 
benyttet intervju, dokumentasjonsgjennomgang og analyser av regnskapet til kommunen. Forvaltningsrevisjonen ble 
gjennomført mellom januar og september 2022. 

Overordnet er det Deloitte sin vurdering at Asker kommune sitt arbeid med innkjøp og kontraktsoppfølging langt på vei 
er i samsvar med regelverket, og også er egnet til å gjennomføre effektive og gode innkjøp. Samtidig kommer det òg frem 
at kommunen har noen utfordringer og tilhørende forbedringspunkter på området. 

Asker kommune manglet på revisjonstidspunktet en innkjøpsstrategi. Dette øker risikoen for at kommunens gevinst- og 
effektivitetsrealisering i offentlige innkjøp svekkes, at målene som følger av kommunens ulike planer ikke blir nådd, og 
for at kommunens retningslinjer, rutiner og prosedyrer ikke følges. Det er derfor viktig at kommunens pågående arbeid 
med å etablere en innkjøpsstrategi prioriteres og gjennomføres som planlagt. 

Organisering av innkjøpsarbeidet i Asker kommune er delvis sentralisert i en sentral innkjøpsenhet, og delvis 
desentralisert til virksomhetene. Deloitte registrerer at det er uenighet i kommunen om ytterligere sentralisering eller 
desentralisering på innkjøpsområdet er mest hensiktsmessig. 

Fullmaktsstrukturen for innkjøp i Asker kommune følger i det alt vesentlige budsjettdelegeringen i kommunen. Delegert 
myndighet på innkjøpsområdet er formalisert, enten i ulike reglement (for ledere og spesielle typer innkjøp), eller skriftlig 
til enkelte roller (innkjøpere). Asker kommune har også etablert en utfyllende og skriftlig rolle- og ansvarsfordeling for 
ulike deler av innkjøpsprosessen. Deloitte har ikke indikasjoner på at fullmaktsstrukturen eller rolle- og ansvarsfordelingen 
for innkjøp i kommunen ikke er hensiktsmessig.  

Den sentrale innkjøpsenheten og ansatte som hyppig gjennomføre innkjøp i regelen har god innkjøpsfaglig kompetanse, 
med noen unntak; det er også ansatte med innkjøpsansvar og som hyppig gjennomfører innkjøp som opplever at de ikke 
har tilstrekkelig kompetanse på området. Ansatte som sjeldnere gjennomfører innkjøp mangler i større grad tilstrekkelig 
kompetanse. Kommunen har et relativt omfattende kurs- og sertifiseringstilbud for å øke kompetansen til ansatte som 
er involvert i innkjøp. Slike kurs er bare obligatorisk for noen roller i innkjøpsarbeidet. Sett i sammenheng med de 
kompetansemangler som både denne revisjonen og kommunen selv har avdekket, mener Deloitte kommunen bør 
vurdere innrettingen på kurs- og sertifiseringstilbudet, og eventuelt se på om flere av rollene i innkjøpsprosessen bør 
pålegges obligatorisk opplæring. Deloitte mener også kommunen bør vurdere tiltak for å redusere avhengigheten av 
eksterne konsulenter i innkjøpsarbeidet. 

Asker kommune har felles retningslinjer og rutiner for innkjøp som dekker vesentlig steg i innkjøpsprosessen, refererer 
til relevant regelverk, og oppleves av de intervjuede som tydelige og tilstrekkelige. Deloitte har ingen indikasjoner på at 
de felles rutinene og retningslinjene for innkjøp i Asker kommune ikke bidrar til å sikre at innkjøp gjennomføres i samsvar 
med krav i regelverket. I tillegg har en del virksomheter i Asker kommune egne rutiner og retningslinjer for innkjøp. De 
aktuelle virksomhetene gjør innkjøp der det stilles egne krav til innkjøpsprosessen. De lokale rutinene og retningslinjene 
erstatter delvis og komplementerer delvis de felles rutinene og retningslinjene. Deloitte mener at de virksomhets-
spesifikke rutinene og retningslinjene kan bidra til både regeletterlevelse og gode prosesser i innkjøpene i de aktuelle 
virksomhetene. Ansvaret for å holde rutinene oppdaterte er tydelig fordelt, men det hefter noe tvil om særlig de 
virksomhetsspesifikke rutinene faktisk oppdateres. I tillegg er det indikasjoner på at rutinene ikke fullt ut er gjort kjent i 
organisasjonen, noe som øker sannsynligheten for at de ikke følges i praksis og gir risiko for at det blir gjort feil i innkjøp. 

Asker kommune bruker flere verktøy i sine innkjøp. Flere av verktøyene er hensiktsmessige og bidrar til å sikre gode 
innkjøpsprosesser i kommunen. Kommunen gjennomfører selv kontroller av innkjøp som er egnet til å styrke arbeidet på 
området. Flere av disse prosessene bør formaliseres. 

Stikkprøvegjennomgangen til Deloitte viser at Asker kommunen konkurranseeksponerte de fleste – men ikke alle – av de 
kontrollerte innkjøpene. Stikkprøvegjennomgangen viser videre av kommunen dokumenterte de fleste av de kontrollerte 
innkjøpene, men at det mangler protokoll for noen av dem, og at kommunen for andre kjøp ikke fant dokumentasjon. 
Også blant de kontrollerte avropene på rammeavtaler mangler det dokumentasjon som viser at avropene ble gjort i 
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samsvar med prosedyrene i de aktuelle rammeavtalene. Både manglende konkurranseeksponering og manglede 
dokumentasjon bryter med grunnleggende prinsipp og sentrale krav i regelverket. 

Asker kommune har ikke etablert system eller rutine som sikrer at politiske føringer relevant for innkjøpsarbeidet følges 
opp i alle innkjøp (for eksempel krav knyttet til klima, miljø, sirkulærøkonomi og lokal næringsutvikling). Det er Deloitte 
sin vurdering at kommunen mangler styrende dokument som tydeliggjør hvilke politiske føringer som skal gjøres 
gjeldende for kommunens innkjøp, og hvordan dette skal gjøres. Basert på funn i undersøkelsen, mener Deloitte at 
kommunen bør iverksette tiltak som sikrer at relevante politiske føringer blir gjort gjeldende for kommunens 
innkjøpspraksis. Dette bør skje på en systematisk og planmessig måte, og kan med fordel sees i sammenheng med 
kommunens arbeid med en innkjøpsstrategi. 

Asker kommune har både felles og virksomhetsspesifikke rutiner for kontraktsoppfølging, og formaliserte roller og ansvar 
for kontraktsoppfølgingen. Selv om det i rutinene er etablert en del overordnede prinsipp for kontraktsoppfølging, 
mangler det beskrivelser av hvordan ulike kontraktsoppfølgingsaktiviteter bør gjennomføres, for eksempel med hensyn 
oppfølgingspunkt (pris, kvalitet, osv.) og hyppighet. Sett i sammenheng med at ansvarsmatrisen for kontraktsoppfølging 
også er noe generell og overordnet, uten tilstrekkelig detaljering av hvilke oppgaver som ligger til hvilke roller, gir dette 
risiko for at kontraktsoppfølgingen verken er tilstrekkelig eller enhetlig i kommunen. Deloitte mener kommunens arbeid 
med å styrke kontraktsoppfølgingen er positiv, og mener det er viktig at forbedringspunktene kommunen selv har 
identifisert på dette området blir fulgt opp og prioritert.  

Kommune har vedtatt overordnede prinsipp som skal sikre avtalelojalitet, og har også etablert system og rutiner og rolle- 
og ansvarsfordeling på innkjøpsområdet som er egnet til å bidra til avtalelojalitet. Samlet er det Deloitte sin vurdering at 
kommunen har etablert rutiner som langt på vei sikrer avtalelojalitet. 

For flere av de kontrollerte kjøpene går det frem at kommunen har fulgt opp kontraktene i møter med leverandørene, 
men uten at disse møtene er dokumenterte slik de skulle vært. Dette er ikke tilfredsstillende. Deloitte vil understreke 
viktigheten av at oppfølgingen av kontrakter dokumenteres, slik at det er mulig å etterprøve at kommunen faktisk har 
kontrollert at leverandørene oppfyller relevante kontraktskrav og krav til for eksempel lønns- og arbeidsvilkår. 

Deloitte sine anbefalinger går frem i 9. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp og kontraktsoppfølging i Asker kommune. Prosjektet 
ble bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 43/21 18. september 2021. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om organiseringen av innkjøpsarbeidet i Asker kommune er 
hensiktsmessig, om rutiner og system for innkjøp er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer i 
kommunen, og om regelverket blir etterlevd. I tillegg har det vært et formål å undersøke om kommunens rutiner, 
system og praksis knyttet til kontraktsoppfølging er hensiktsmessig. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

1) I hvilken grad har kommunen en formålstjenlig innkjøpsstrategi?  

2) I hvilken grad er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig? 

a) I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktsstruktur? 

b) Er oppgaver og roller knyttet til innkjøp tydelig fordelt?  

c) I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det 
etablert rutiner for opplæring som sikrer dette? 

3) I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp 
av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk? 

a) Er det utarbeidet tilstrekkelige rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med 
regelverket? 

b) Er det etablert system som sikrer at kommunen dokumenteter stegene i anskaffelsesprosessen i 
samsvar med krav i regelverket (protokoller, vurderinger av tilbud mv.)? 

c) I hvilken grad blir rutiner oppdatert og gjort kjent for de som har ansvar for innkjøp, og i hvilken grad 
sikrer kommunen at det er felles praksis i gjennomføring av innkjøp? 

d) I hvilken grad bruker kommunen hensiktsmessige verktøy i innkjøpene sine? 

e) I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlige innkjøp 
og for å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse?  

4) I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunen sine innkjøp? 

a) Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket? 

b) Har kommunen inkludert krav om lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i 
utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd? 

c) Dokumenterer kommunen kjøpene sine i samsvar med krav i regelverket? 

d) Er kjøp på rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene? 

5) I hvilken grad blir politiske føringer og vedtak for innkjøp fulgt i kommunens innkjøp? 

6) I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter? Under dette: 

a) Er det etablert hensiktsmessige system og rutiner for å følge opp kontrakter? 

b) I hvilken grad er det etablert rutiner for å sikre at avrop blir gjort i samsvar med inngåtte 
avtaler/kontrakter i kommunen (lojalitet)? 

c) I hvilken grad blir leverandører fulgt opp med hensyn til leveranse, lønns- og arbeidsvilkår, pris og andre 
parametere som er relevante i forbindelse med den enkelte kontrakt?  
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1.3 Avgrensning 

Denne forvaltningsrevisjonen har ikke undersøkt hvordan kommunen følger opp inngåtte kontrakter med 
leverandører i investeringsprosjekter, da dette var tema i forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekt i 
kommunen.1  

1.4 Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Alle 
prosjekt blir kvalitetssikret i samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Prosjektet er gjennomført i perioden januar til oktober 2022. 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterium. Videre er informasjon 
om Asker kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og 
analysert. Innsamlet dokumentasjon er vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet syv personer fra Asker kommune som 
er involvert i innkjøp og kontraktsoppfølging. Det er gjennomført intervju med følgende personer:  

• Seksjonsleder for Økonomi og anskaffelser 

• To rådgivere i Økonomi og anskaffelser 

• En rådgiver i Samfunnstjenester, prosjekt og utvikling (PRU) 

• Virksomhetsleder for Renhold og praktisk bistand 

• En rådgiver i Samfunnstjenester, avfall og gjenvinning 

• En rådgiver i Psykisk helse og rustjenester 

1.4.3 Stikkprøvegjennomgang 

Basert på informasjon fra økonomisystem har vi valgt ut et utvalg utbetalinger til leverandører innen ulike 
kontoarter.  

Vi har valgt ut 11 innkjøp der vi har bedt om dokumentasjon knyttet til innkjøpsprosessen som ligger bak 
utbetalingene, og vurdert dette materialet opp mot revisjonskriteriene. Revisjonen har valgt ut stikkprøver som 
både omfatter tjenestekontrakter og varekontrakter. 

Videre har vi valgt ut 12 utbetalinger der det er gjennomført avrop på rammeavtaler, og undersøkt om dette er 
gjort på riktig måte. 

Deloitte har i forbindelse med stikkprøvekontrollen også gjort et utvalg av inngåtte kontrakter og bedt om kontrakt 
og dokumentasjon knyttet til oppfølgingen av disse kontraktene.  

1.4.4 Verifisering og høring 

Oppsummering av intervju er blitt sendt til de intervjuede for verifisering, og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som har blitt benyttet i rapporten. Datadelen av rapporten er sendt til kommunedirektøren for 
verifisering, og mindre faktafeil er rettet opp i denne endelige versjonen. Rapporten, inkludert vurderingsdeler og 
eventuelle forslag til tiltak, er sendt til kommunedirektøren for uttale. Kommunedirektøren sin høringsuttale er å 
finne i vedlegg 1. 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med 
tilhørende forskrifter. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2. 

 
1 Se forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter i Asker kommune behandlet i KU i sak PS 23/22 i møte 13. juni 2022. 
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2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Asker kommune er administrativt organisert med to fullmaktsnivåer og fire ledernivåer. Kommunedirektøren og 
direktørene utgjør kommunens øverste administrative ledelse (fullmaktsnivå 1). Direktørene har kommune-
direktørens fullmakter innen sine tjenesteområder. Virksomhetsledere har to ledernivåer; virksomhetsledere og 
avdelingsledere (fullmaktsnivå 2). Kommunen er organisert i syv tjenesteområder, med virksomheter, seksjoner 
og avdelinger. 

Figur 1: Overordnet organisasjonskart Asker kommune 

 

Det overordnete ansvaret for innkjøp i kommunen ligger til kommunedirektøren. Innkjøpsarbeidet er delegert i en 
hybrid modell, der en sentral innkjøpsfunksjon (seksjon for økonomi og anskaffelser, organisert under direktør for 
økonomi)2 har fagansvar for anskaffelser i kommunen, i tillegg til at innkjøp gjennomføres i virksomhetene. Kapittel 
4 behandler organisering, roller og ansvar i kommunens anskaffelser nærmere.  

2.2 Innkjøp i Asker kommune  

Asker kommune har gjort innkjøp for rundt om lag NOK 4 mrd. eks. mva. per år de senere årene:  

Tabell 1: Innkjøp Asker Kommune 2020 og 2021 (eks. mva.). 

 2020 2021 

Totale kjøp 4,129 mrd. 3,819 mrd. 

Drift 2,652 mrd. 2,752 mrd.  

Investering 1,477 mrd.  1,067 mrd.  

E-handel   

Kjøp e-handel 0.056 mrd.  0.056 mrd.  

Ordre e-handel 12 566 11 878 

Prosent e-handel av totale kjøp 2,1% (drift) 
1,3% (totalt) 

2,0% (drift) 
1,4% (total) 

 

 
2 Asker kommune er i prosess med å skille ut anskaffelser i en egen seksjon. Den nye seksjonen vil få en seksjonsleder som etter planen tiltrer 
høsten 2022. I forbindelse med omorganiseringen planlegges det å rekruttere to nye medarbeidere for å styrke seksjonens kapasitet. 
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3 Innkjøpsstrategi  

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad har kommunen en formålstjenlig innkjøpsstrategi?  

3.2 Revisjonskriterier 

I Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser blir behovet for 
bedre styring, ledelse og organisering av offentlige innkjøp vektlagt. Det blir blant annet vist til at et mindretall av 
kommunene bruker innkjøp som et virkemiddel for effektivisering, samtidig som det er klare forventninger til at 
kommunesektoren effektiviserer egen drift. Videre blir det pekt på at manglende koordinering av innkjøp og 
umoden leverandøroppfølging svekker det offentliges potensiale for gevinst- og effektivitetsrealisering gjennom 
offentlige anskaffelser. Blant tiltakene stortingsmeldingen fremholder som egnet til å styrke styringen av offentlige 
innkjøp og derigjennom øke gevinst- og effektivitetsrealiseringen, vektlegges blant annet det å ha en godt 
formulert anskaffelsesstrategi: 

Anskaffelsesstrategien er et av toppledelsens virkemiddel for å sikre at virksomhetens pengebruk støtter opp under 

virksomhetens mål. Anskaffelsesstrategien skal vise virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for innkjøpsfunksjonen.  

Anskaffelsesstrategien bør støtte opp om virksomhetens overordnede oppgaver og mål. Ved å sørge for dette, blir 

anskaffelsesstrategien en viktig kobling mellom overordnede (politiske) føringer, virksomhetens mål og virksomhetens 

løpende innkjøp av varer og tjenester. Slik kan strategien være et godt virkemiddel for å oppnå helhetlig ledelse, styring og 

forbedring av virksomhetens anskaffelser. 

 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er blant annet statens fagorgan for anskaffelser i offentlig 
sektor. DFØ sitt veiledningsmateriell for offentlige anskaffelser sier blant annet følgende om innkjøpsstrategi: 
«Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer 
endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål». 

I veiledningsmaterialet blir viktigheten av innkjøpsstrategi videre grunngitt med at: 

• Innkjøp ofte utgjør en stor del av virksomhetens totale budsjett. 

• Mange av de ansatte er involvert i innkjøp og bruker mye tid på anskaffelsesarbeid, kontroller og betalings-
prosesser. 

• Konsekvenser av valgt løsning kan påvirke budsjetter i flere år fremover. 

• En del anskaffelser påvirker kjerneproduksjonen til virksomheten direkte. 

• Lederen er ansvarlig for virksomhetens anskaffelser så fremt ansvaret ikke er delegert. 

• Forbedring av innkjøpene gir bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og mindre risiko. 

Med andre ord er det viktig at kommunen har klare mål og en tydelig strategi for sine innkjøp.  

Videre blir det påpekt at en innkjøpsstrategi legger til rette for strategisk ledelse. Med strategisk ledelse menes 
det langsiktige arbeidet med å skape bedre resultater i virksomheten. For at innkjøp skal bli et virkemiddel for 
ledelsen må strategien både etableres, forankres og følges opp. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag  

3.3.1 Arbeid med innkjøpsstrategi 

Asker kommune hadde på revisjonstidspunktet ikke en egen innkjøpsstrategi,3 men var i prosess med å utarbeide 
dette. Kommunen opplyser at ferdig innkjøpsstrategi etter planen skal behandles politisk i september 2022.  

Kommunen har vedtatt et mandat for arbeidet med utarbeidelse av innkjøpsstrategi. I mandatet understrekes det 
at strategiens formål vil være å «understøtte og medvirke til at kommunens sentrale målsettinger og mål inntatt i 

 
3 Det kommer frem av mandatet for utarbeidelse av innkjøpsstrategi at Hurum, Røyken og gamle Asker kommune har hatt egne 
innkjøpsstrategier frem til kommunesammenslåingen i 2020. Det er uklart om nye Asker kommune har hatt en egen innkjøpsstrategi for 
perioden fra 2020 til 2022.   
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plansystemet kan nås». I mandatet kommer det frem at strategien skal være førende for rammer og praksis for 
innkjøpsarbeidet i kommunen, og gi et fundament for utvikling av berørte systemer, reglementer, rutiner, 
underordnede kategoristrategier, malverk, interne veiledere og opplæring på området. 

Kommunen har nedsatt en prosjektgruppe med ansvar for utarbeidelse av strategien. Prosjektgruppen består av 
anskaffelsesrådgivere fra seksjon for økonomi og anskaffelser. Prosjektgruppen rapporterer på fremdrift og 
utfordringer til en egen styringsgruppe, enten månedlig eller etter viktige milepæler. Styringsgruppen består av 
økonomidirektør, seksjonsleder for økonomi og anskaffelser og seksjonsleder for virksomhetsstyring. 

I intervju kommer det frem at strategien skal deles inn etter de tre bærekraftsdimensjonene4 og utformes i tråd 
med sentrale lovverk og faglige råd. I mandatet blir anskaffelsesloven (LOA), anskaffelsesforskriften (FOA) og 
forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser nevnt som eksempler på relevant regelverk kommunens 
anskaffelser er underlagt. Videre blir stortingsmeldingen Smartere innkjøp5 og DFØs fagsider om offentlige 
anskaffelser6 nevnt som viktige ressurser for utforming av kommunens innkjøpsstrategi.  

Kommunen forklarer at arbeidet med strategien har blitt satt på vent i perioder grunnet ressursutfordringer i 
kommunen, samt covid-19-pandemien, og derfor er forsinket. I intervju opplyses det at prosjektgruppen 
gjenopptok arbeidet med innkjøpsstrategi mot slutten av 2021. I intervju blir det videre opplyst at utkast til strategi 
er godkjent i styringsgruppen. Videre blir det opplyst at ferdig strategi etter planen skal behandles politisk i 
september 2022. 

3.3.2 Andre styrende dokumenter for anskaffelser 

Selv om kommunen ikke har en ferdig innkjøpsstrategi, foreligger det flere planer, politiske føringer og 
reglementer som setter mål for kommunes innkjøpsarbeid. Blant de styrende dokumentene Asker kommune har 
på innkjøpsområdet inngår blant annet kommunens økonomireglement, delegeringsreglement, kommuneplanen, 
samt kommunens temaplaner. 

I kommunens økonomireglement står det at:  

Asker kommunes skal forvalte sin økonomi på en forsvarlig og effektiv måte, og på den måten legge til rette for en best mulig 

utnyttelse av kommunens samlede ressurser. De folkevalgte skal sikres pålitelig og tilstrekkelig styringsinformasjon som 

grunnlag for sine beslutningsprosesser. 

 

Videre poengteres det at LOA med tilhørende forskrifter skal følges for alle innkjøp og anskaffelser. Det står også 
at kommunens eget anskaffelsesreglement skal følges og at dette reglementet er under utarbeidelse. Kommunen 
opplyser at dette er en henvisning til kommunens kommende anskaffelsesstrategi. 

I tillegg omhandler kommunedirektørens delegeringsreglement kapittel 13 anskaffelser og kontraktsoppfølging. 
Også her poengteres det at kjøp av varer og tjenester skal skje i samsvar med reglene for offentlige anskaffelser, 
og at relevant lovverk og interne rutiner og retningslinjer som ivaretar krav om kostnadseffektive anskaffelser og 
god forretningsskikk skal følges. Det vises òg til de fire grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser 
(likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet).7 

Videre går det frem i kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032 at Asker kommune skal bidra til å redusere de 
direkte og indirekte klimagassutslippene, blant annet gjennom sin rolle som innkjøper.8 Det står videre at 
kommunen skal gjøre dette gjennom å sette tydelige miljøkrav i sine anskaffelser, samt ved å være en pådriver for 
miljøvennlige anskaffelser i næringslivet.  

Også kommunens temaplaner har enkelte målsettinger for anskaffelser og innkjøp i kommunen. I temaplanen for 
handling mot klimaendringer stilles det krav til at miljø og klima skal vektlegges i anskaffelser og at det stilles 
tydelige krav til leverandører og leverandørens tjenester/varer. I temaplanen står det også at 80 % av kommunale 
anskaffelser i 2030 skal vektlegge klima/miljø i enten tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav til 
produkt/tjeneste.  

I temaplan for næring står det at Asker kommune skal stille krav til sosial bærekraft ved å bruke lærlinger eller 
arbeidstakere med sosiale utfordringer. Det understrekes at det er ønskelig at kommunen bidrar til å øke andelen 

 
4 FN definerer de tre bærekraftsdimensjonene som klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 
5 Stortingsmelding 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser 
6 www.anskaffelser.no  
7 Delegeringsreglementet skildrer også kort overordnet rolle- og ansvarsfordeling (mer om dette i kapittel 4). 
8 Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 9. juni 2020. 

http://www.anskaffelser.no/
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lokale anskaffelser og at kommunen bruker innkjøpsmakten for å stimulere til innovasjon og utvikling av nye 
produkter og nye tjenester. Videre er det et mål at Asker kommune skal samarbeide med organisasjoner og 
kompetansemiljøer for å være en pådriver for grønn vekst i alle næringer.  

I intervju blir det gjennomgående vist til at det er et behov for å samle føringene, målene og ambisjonene i en 
integrert strategi, slik at alle med innkjøp- og anskaffelsesansvar har en felles forståelse av feltet og forpliktes til 
konkrete mål. Som eksempel kommer det frem i intervju at kommunen har ambisiøse klimamål som skal realiseres 
innen til 2030, og at disse ikke vil kunne nås uten en strategi som gir en felles retning for anskaffelsesområdet. 

3.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune ikke hadde en innkjøpsstrategi på revisjonstidspunktet, men at kommunen 
er i prosess med å utarbeide dette, og at ferdig strategi etter planen skal vedtas i september 2022.  

Undersøkelsen viser òg at kommunen har styrende dokumenter som gir føringer og setter mål for kommunens 
innkjøpsarbeid. På denne måten er deler av innkjøpsarbeidet satt i en strategisk sammenheng. Samtidig kommer 
det frem i undersøkelsen at involverte aktører etterlyser nettopp en anskaffelsesstrategi, for å tilgjengeliggjøre, 
samle og operasjonaliserer de føringer, ambisjoner og mål kommunen har for sine innkjøp. 

Revisjonen vil derfor understreke viktigheten av at arbeidet med innkjøpsstrategien fullføres som planlagt. Uten 
en innkjøpsstrategi er det økt risiko både for at kommunens gevinst- og effektivitetsrealisering i offentlige innkjøp 
svekkes, for at målene som følger av kommunens ulike planer ikke blir nådd, og for at kommunens retningslinjer, 
rutiner og prosedyrer ikke følges.  
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4 Organiseringen av 
innkjøpsarbeidet 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig? 

Under dette: 

• I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktsstruktur? 

• Er oppgaver og roller knyttet til innkjøp tydelig fordelt?  

• I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det etablert 
rutiner for opplæring som sikrer dette? 

4.2 Revisjonskriterier 

4.2.1 Ledelse og organisering 

I Meld. St. 22 (2018-2019) blir det vektlagt at innkjøp er et ledelsesansvar. I kommunen ligger det øverste 
innkjøpsansvaret hos kommunedirektøren. Det blir i stortingsmeldingen presisert at beslutninger om hvorvidt 
kommunens aktiviteter skal utføres internt eller kjøpes, er viktige strategiske beslutninger for kommune-
direktøren, og at kommunedirektøren som toppleder har ansvaret for å sørge for god styring av utviklingen på 
innkjøpsområdet. 

Kommuner er ulikt organisert og har ulik størrelse, men generelt er det tre nivåer ledere som er involvert i innkjøp; 
toppledelsen (kommunedirektøren), innkjøpsledere og linjeledere/virksomhetsledere. Det er kommune-
direktøren som delegerer myndighet videre til ledere på lavere nivåer, men kommunedirektøren er som toppleder 
alltid overordnet ansvarlig for innkjøpene som gjennomføres. 

Effektiv styring av innkjøpsfunksjonen fordrer at de tre ledernivåene er innforstått med sitt styringsansvar og at 
de jobber koordinert. Figur 2 viser sammenhengen mellom de ulike ledernes styringsansvar og de tre nivåene på 
styring av innkjøpsfunksjonen: 

Figur 2: Roller og ansvar i innkjøpsarbeidet (Meld. St. 22 [2018-2019] og Difi) 
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I stortingsmeldingen fremholdes det videre at virksomhetens evne til å gjennomføre profesjonelle innkjøp er 
avhengig av hvordan innkjøpsfunksjonen er organisert internt i virksomheten, og at det ved organiseringen av 
innkjøpsfunksjonen må det tas stilling til hvem som har myndighet til å beslutte de ulike styringsdokumentene/-
verktøyene, jf. figur 2, samt hvem som har myndighet til å samordne virksomhetens innkjøp og på hvilke områder. 
Det må i tillegg tas stilling til hvem som har budsjettfullmakter og hva fullmaktene gjelder. 

4.2.2 Kompetanse 

For at anskaffelser skal kunne gjennomføres effektivt, og i samsvar med regelverket, er det sentralt at de ansatte 
som er involvert i innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. Meld. St. 22 (2018-2019) har et eget kapittel som 
omhandler behovet for kompetanse og kompetanseløft på området. Det vises blant annet til at det er stor bredde 
i de anskaffelsene som gjøres (fra innkjøp av enkle varer som penn og papir, til avansert teknisk utstyr, bygging av 
vei og annen infrastruktur, og IKT-systemer og programvare), og at det følgelig er derfor stor bredde i hva slags 
kompetanse som behøves for å gjøre riktige og gode innkjøp (både av ledere og innkjøpere, i de ulike innkjøpene). 
I tillegg pekes det på at ulike roller har ulikt ansvar i innkjøpsprosessen, og derfor også behov for ulik kompetanse.  

Tabell 2 eksemplifiserer hvilke roller som har hvilket ansvar i innkjøpsprosessen, og hvilket kompetansebehov den 
enkelte roller har: 

Tabell 2: Rolle, ansvar og kompetansebehov 

Rolle Ansvar Kompetansebehov (eksempler) 

Virksomhetsleder • Bruke innkjøp som virkemiddel for å nå 
virksomhetens overordnete mål 

• Bruk av relevant styringsinformasjon 

• Hva virksomheten bør utføre selv og hva som bør 
konkurranseutsettes 

Budsjetteier • Godkjenne budsjettrammer og mandat 

• Organisere anskaffelsen 

• Kontraktsoppfølging 

• Ivareta risikostyring 

• Ansvarlig for uttak av effekter 

• Kobling av overordnede mål med kommende 
anskaffelsesbehov 

• Sette sammen hensiktsmessige team med 
kompetanse fra ulike fagretninger 

• Effektberegning og gevinstrealisering 

Innkjøpsleder • Lede og samordne innkjøpsfunksjonen 

• Utvikle og oppdatere virksomhetens 
anskaffelsesstrategi, verktøy og maler 

• Bruk av digitale verktøy 

• Effektiv organisering av anskaffelsesprosessen 

• Innovasjon, miljø og andre samfunnshensyn 

• Utarbeide relevant styringsinformasjon 

Innkjøper • Leder anskaffelsesprosessen og være 
kommersielt og anskaffelsesfaglig ansvarlig 

• Dokumentere anskaffelsen 

• Økonomi 

• Anskaffelsesregelverket 

• Prosess- og prosjektledelse 

• Bruk av digitale verktøy 

• Innovasjon, miljø og andre samfunnshensyn 

• Kontraktsrett og forhandlinger 

Fagansvarlig • Avklare brukernes og ulike fagmiljøers behov 

• Ansvarlig for spesifikasjon av leveranse 

• Forberede mottak og akseptere leveranse 

• Kompetanse innen sitt fagområde 

• Brukerdialog 

• Markedsdialog og markedsforståelse 

• Behovsforståelse 

Kontraktsforvalter • Implementere kontrakt 

• Ha løpende kontakt med brukere, 
innkjøpskoordinator og leverandører i 
kontraktsperioden 

• Sørge for at kontrakten blir oppfylt og legge til 
rette for uttak av effekter 

• Ivareta dokumentasjon etter kontraktstildeling 

• Kontraktsoppfølging 

• Kontraktsrett 

• Prosess- og prosjektledelse 

• Effektberegning og gevinstrealisering 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Fullmaktsstruktur og organisering 

4.3.1 En hybrid innkjøpsorganisering 

Innkjøpsarbeidet i Asker kommune er organisert som en hybrid modell, der en del fellesoppgaver og overordnet 
ansvar er lagt til en sentral innkjøpsenhet, samtidig som virksomheten selv gjennomfører en vesentlig del av 
innkjøpene. 
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Den sentrale innkjøpsenheten er plassert i seksjon for økonomi og anskaffelser, og har ansvar for opplæring og 
rådgivning i anskaffelsesspørsmål, systemansvar for kommunens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), ansvar for utvikling av felles malverk og avtaleverk, samt ansvar for innkjøp 
som går på tvers av tjenesteområdene. 

Den sentrale innkjøpsenheten er organisert i en førstelinje og en andrelinje. Førstelinje jobber med anskaffelser 
under nasjonal terskelverdi, mens andrelinje har ansvar for rammeavtaler og større anskaffelser. Rådgiverne i 
andrelinje har også kategoriansvar.9 

Innkjøpsenheten er planlagt skilt ut som en egen seksjon. Leder for denne kommende seksjonen skal etter planen 
tiltre i august 2022. Bakgrunnen for etableringen av en egen innkjøpsseksjon er primært et ønske om å løfte 
kommunens innkjøpsarbeid strategisk, noe som er ventet å bidra til å styrke innkjøp som et verktøy for å oppnå 
kommunens øvrige mål. På revisjonstidspunktet hadde den sentrale innkjøpsenheten 10 ansatte. Kommunen var 
i prosess med å ansette flere for å øke kapasiteten. 

Videre gjennomføres innkjøp ute i virksomhetene. Den enkelte virksomhetsleder er overordnet ansvarlig for 
innkjøpene gjort i egen virksomhet. Det praktiske arbeidet er i stor grad delegert til egne innkjøpere (totalt om lag 
670 i kommunen). Disse har tilgang til en eller flere rådgivere10 i egen virksomhet som besitter innkjøpsfaglig 
kompetanse om gjennomføring av konkurranser og oppfølging av kontrakter. Virksomhetene gjør selv kjøp knyttet 
til egen drift og virksomhet. De er også selv ansvarlig for eventuelle egne rutiner, maler og retningslinjer som 
gjelder for kjøp i egen virksomhet.  

I intervjuene er det delte vurderinger av om dagens hybride organisering av innkjøpsarbeidet i kommunen er 
hensiktsmessig. Noen av dem argumenterer for en ytterligere sentralisering av innkjøpsarbeidet, blant annet med 
henvisning til behovet for å løfte anskaffelser på et strategisk nivå og å få en økt anerkjennelse av innkjøpsarbeidets 
viktighet. Videre påpekes det at et sterkt og sentralt anskaffelsesmiljø med god innkjøpsfaglig kompetanse kan 
forebygge brudd på regelverket. Det blir vist til at det er pågående et arbeid med å vurdere om alle innkjøp skal 
initieres sentralt for å styrke kontrollen, og dermed minimere behovet for etterarbeid i oppfølging av 
virksomhetenes kontrakter. Det blir også pekt på at en desentralisert tjeneste gjør at innkjøpsressurser gjerne blir 
sittende alene ute i virksomhetene, uten et fagmiljø å støtte seg på, og med begrensede utviklingsmuligheter. 

På den andre siden argumenteres det for at en desentralisert innkjøpsmodell sørger for større nærhet til brukeren 
og til behovene som ligger til grunn for innkjøpene. Det vises til at dette kan bidra til mer treffsikre innkjøp, og et 
bedre tilbud til kommunens innbyggere og dermed også en mer hensiktsmessig forvaltning av kommunens 
økonomiske ressurser. Videre pekes det på at den sentrale funksjonen ikke ville hatt kapasitet per i dag til å 
gjennomføre alle anskaffelsene som skjer ute i virksomhetene.  

De som sitter ute i virksomhetene anerkjenner også viktigheten av et sterkt fagmiljø, og opplever at tilgangen på 
ressursene i den sentrale innkjøpsenheten er for begrenset. Enkelte av dem oppgir i intervju at de ikke var kjent 
med at de hadde muligheten til å benytte den sentrale innkjøpsenheten som en rådgivende enhet.11 Andre 
forteller at de ikke får den bistanden og støtten de trenger, fordi den sentrale innkjøpsenheten har for begrenset 
kapasitet. Intervjuede i den sentrale innkjøpsenheten erkjenner på sin side at veiledning og opplæring har blitt og 
blir nedprioritert på grunn av kapasitetsproblemer. Det uttrykkes videre at det er ønskelig å satse mer på 
opplæring, oppfølging og kontroll av virksomhetene for å unngå regelverksbrudd. 

4.3.2 Fullmaktsstruktur 

Fullmaktsstrukturen for gjennomføring av innkjøp i Asker kommune går frem av ulike reglement som delegerings-
reglementet, økonomireglementet, og reglement for attestasjon og anvisning.12 Fullmaktsstrukturen for 
anskaffelser følger av budsjettdelegeringen i kommunen. Det foreligger ikke et eget fullmaktsreglement for 
anskaffelser. 

 
9 For mer om kategoristyring av innkjøp, se https://anskaffelser.no/innkjopsledelse/kategoristyring.  
10 Enkelte av disse rådgiverne har også andre ansvarsområder i tillegg til anskaffelser, mens noen av dem kun har anskaffelser som sitt 
ansvarsområde. 
11 Virksomhetene har anledning til å melde inn behov for bistand til den sentrale innkjøpsenheten. Det oppfordres til at dette gjøres i 
forbindelse med en samlet årlig gjennomgang. Både den sentrale innkjøpsenheten og de desentraliserte ressursene har mulighet til å 
benytte konsulenttjenester og advokattjenester på rammeavtale for å få bistand inn i anskaffelsesprosessene. Dette må godkjennes sentralt. 
12 Alle reglementene er å finne kommunens kvalitetssystem. Kommunen benyttet tidligere kvalitetssystemet levert av Simpli, men disse ble 
kjøpt opp av 4human QM365. Kvalitetssystemet emigrerte derfor til en ny nettside i revisjonsperioden, men strukturen og innholdet forble 
relativt uendret. 

https://anskaffelser.no/innkjopsledelse/kategoristyring
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Kommunestyrets fullmakter 

Ansvar og myndighet knyttet til budsjett og budsjettdelegering ligger på politisk nivå. Dette gjelder både 
driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  

Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett som begge skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.  
Kommunestyret fordeler bevilgningene i årsbudsjettets driftsdel som rammebevilgninger på de ulike tjeneste-
områdene, samt til posten «tjenesteovergripende». Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele vedtatt 
budsjettramme for budsjettområdet «tjenesteovergripende» på de øvrige tjenesteområdene.  

Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet fordelt på hvert av tjenesteområdene, basert på en samlet oversikt 
over budsjettert kostnadsramme for alle prosjekter med kostnadsramme over NOK 20 millioner eks. mva., eller 
prosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår. 

Administrasjonens fullmakter 

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for kommunens innkjøp, jf. kommunedirektørens 
delegeringsreglement. Dette innebærer blant annet at kommunedirektør har ansvar for å sikre en samordnet 
organisering av innkjøp i kommunen som utnytter kommunens stordriftsfordeler.13 

Kommunedirektøren har videredelegert flere av sine fullmakter innen innkjøp til andre ledere i kommunen. Mange 
av de overordnede økonomiske og strategiske fullmaktene er delegert til direktør for økonomi og videre til 
seksjonsleder for økonomi og anskaffelser. Seksjon for økonomi og anskaffelser har for eksempel fått delegert 
myndighet til å inngå rammeavtaler på vegne av kommunen.  

Fullmakter for innkjøp følger ellers budsjettdelegeringen i kommunen, noe som betyr at virksomhetsledere har 
fullmakter til å gjøre innkjøp i egen virksomhet. Denne fullmakten er begrenset til å undertegne kontrakter som 
angår virksomhetens løpende drift, oppad begrenset til NOK 100 000 eks. mva. Innkjøpene skal gjøres i samsvar 
med regelverk, innenfor gjeldende budsjettrammer for virksomheten og innenfor inngåtte rammeavtaler der det 
er relevant. Videre har virksomhetsleder ansvar for å påse at etikk-, samfunnsansvar- og antikorrupsjonsarbeidet 
følges opp gjennom innkjøpsprosessene og gjennom oppfølging de kontraktene virksomhetsleder har 
oppfølgingsansvar for. Det er 85 seksjons- og virksomhetsledere i Asker kommune. 

I reglement for attestasjon og anvisning går det frem at virksomhetsledere kan delegere ansvar og myndighet 
videre til avdelingsdeler under forutsetning at den som får delegert myndighet har tilstrekkelig faglig kompetanse. 
Slik videredelegering skal være skriftlig. På revisjonstidspunktet var det 670 ansatte i kommunen med slik 
innkjøpsfullmakt, jf. tilsendt oversikt fra kommunen.  

I intervju blir det opplyst om at fullmaktsstrukturen fungerer godt og oppleves som tydelig og oversiktlig. 

Fullmakter i investeringsprosjekter14 

Det er egne fullmakter for innkjøp i investeringsprosjekter i Asker kommune. I økonomireglementet går det frem 
at kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet fordelt på kommunens tjenesteområder, basert på en samlet 
oversikt over budsjettert kostnadsramme for alle prosjekter med kostnadsramme over NOK 20 mill., eller 
prosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår.  

Økonomireglementet sier videre at formannskapet har blitt delegert myndighet til å ta avgjørelser i inngåelse av 
enkeltkontrakter der den økonomiske uttellingen for kommunen overstiger NOK 20 millioner eks. mva.  
Formannskapet har videre fullmakt til å inngå kontrakter som binder kommunen utover et enkelt budsjettår, samt 
saker av prinsipiell betydning.  

Kommunedirektøren kan ta beslutninger i øvrige saker vedrørende fast eiendom og investeringer. 
Kommunedirektøren har delegert sine fullmakter på området til direktør for samfunnstjenester, som i sin tur har 
videredelegert fullmakter i investeringsprosjekter til enheten Prosjekt og utvikling (PRU), og dels også til 
virksomhetene.  

Virksomhetsleder i PRU har fullmakt til å inngå kontrakter og gjøre avrop på rammeavtaler oppad begrenset til 
NOK 20 mill. Vedkommende kan også inngå kontrakter over NOK 20 mill., dersom det foreligger delegert vedtak 
fra formannskapet, og det er dekning i vedtatt kommunebudsjett. Avdelingsleder i PRU kan gjøre avrop på 

 
13 Kommunedirektøren har videre ansvar for all løpende kontraktsoppfølging med eksterne leverandører, dersom det ikke er avtalt særskilt 
med en virksomhetsleder at denne har hele eller deler av oppfølgingsansvaret (se kapittel 8). 
14 For mer om investeringsprosjekter, se forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter i Asker kommune behandlet i KU i sak PS 
23/22 i møte 13. juni 2022. 



Forvaltningsrevisjon av innkjøp og kontraktsoppfølging i Asker kommune | Organiseringen av innkjøpsarbeidet 

19 
 

rammeavtaler oppad begrenset til NOK 500 000, og kan inngå kontrakter for inntil NOK 100 000. Avdelingsleder 
PRU kan også signere som stedfortreder for virksomhetsleder i PRU for opp til NOK 5 mill. 

4.3.3 Vurdering 

Undersøkelsen viser at fullmaktsstrukturen for innkjøp i Asker kommune i det alt vesentlige følger 
budsjettdelegeringen i kommunen. Videre kommer det frem at delegert myndighet på innkjøpsområdet er 
formalisert, enten i ulike reglement (for ledere og spesielle typer innkjøp), eller skriftlig til enkelte ansatte 
(innkjøpere). Deloitte har ikke indikasjoner på at fullmaktsstrukturen for innkjøp på driftsbudsjettet i kommunen 
ikke er hensiktsmessig. 

Når det gjelder den overordnede organiseringen av innkjøpsarbeidet i kommunen, registrerer Deloitte at det er 
noe uenighet blant de intervjuede om hvorvidt ytterligere sentralisering eller desentralisering på innkjøpsområdet 
er mest hensiktsmessig. Deloitte vil i den forbindelse understreke at dette er et spørsmål som krever grundige 
kartlegginger og vurderinger fra kommunen sin side. Dersom innkjøpsarbeidet sentraliseres ytterligere, vil det 
kreve en vesentlig styrking av den sentrale innkjøpsenheten, samtidig som det vil kunne bli vanskelig å sikre 
tilstrekkelig treffsikre innkjøp sett opp mot virksomhetenes behov. På den andre siden vil en ytterligere 
desentralisering stille strenge krav til kompetanseheving hos innkjøpere og eventuelt virksomhetsledere for å sikre 
at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket.  

4.4 Oppgaver og roller 

4.4.1 Sentrale roller og ansvarsområder 

Asker kommune har definert roller og ansvar for ulike deler av innkjøpsarbeidet, som blant annet dekker 
innkjøpsfaglige roller som kontraktseier, prosessleder, anskaffelsesrådgiver, kategorileder, kontraktsforvalter, 
faggruppe og innkjøper (en person kan ha flere roller).  

Kommunen har også definert roller og ansvar knyttet til ulike systemer, som KGV/KAV (TendSign), 
regnskapssystemet (Unit4 ERP) og e-handel (for mer om systemer brukt i innkjøp, se seksjon 5.6). I tabellen under 
er noen utvalgte roller med utvalgte, tilhørende ansvarsområder presentert: 

Tabell 3: Roller og ansvar i innkjøpsprosessen (utvalg) 

Rolle Ansvar ifm. avklaring av behov og forberedelse av 
konkurransen 

Ansvar ifm. konkurransegjennomføring 

Kontraktseier • Avklare behov mot kategori-/kontraktstrategi 

• Ved behov gjennomføre forprosjekt for å etablere 
beslutningsunderlag (behov for politisk forankring og 
involvering av fagforeninger) for anskaffelsen 

• Avklare økonomiske rammer før oppstart av 
anskaffelsesprosessen 

• Avklare mandat og tidsramme (prosessleder 
ansvarlig for plan for å nå tidsramme) 

• Utpeke og involvere personer til rollene og opprette 
faggruppe, eventuelt prosjektgruppe og 
styringsgruppe 

• Godkjenne konkurransegrunnlag 

• Avslå/godkjenne tildelingsbeslutning.  

• Signering kontrakt iht. fullmakter og 
regelverk (evt. e-signering i KGV) 

Prosessleder/rådgiver 
anskaffelser 

• Utforme anskaffelsesplan inklusive markedsanalyser 
og kartlegging av risikoer (anskaffelsesplan bør 
forbedres/forenkles) 

• Leverandørdialog og veiledende kunngjøring i KGV 

• Etablere og teste evalueringsmodell 

• Forberede konkurransegjennomføring i KGV 

• Ansvarlig for sammenstilling av dokumenter i 
KGV, herunder kvalitetssikring 

• Kunngjøring i Doffin/TED via KGV 

• Administrere spørsmål og svar i KGV 

• Lede tilbudsevalueringen 

• Avvise leverandører og tilbud 

• Sende ut tildelingsbrev til deltagere i 
konkurransen via KGV og behandle ev. klager 

• Sørge for signering av kontrakt (evt. e-
signering i KGV) 

• Kunngjøre kontrakt i Doffin/TED via KGV 

• Ferdigstille anskaffelsesprotokoll i KGV 

• Arkivere relevant dokumentasjon 
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Kategorileder • Ansvarlig for (tjenesteovergripende) kategori(er).  

• Utforme kategoristrategi hvis relevant.  

• Ellers tilsvarende oppgaver som 
prosessleder/rådgiver anskaffelser i denne fasen. 

• Tilsvarende oppgaver som 
prosessleder/rådgiver anskaffelser i denne 
fasen. 

Kontraktsforvalter • Bistå med markedskunnskap 

• Bistå i utarbeidelse av leveransebeskrivelse. 

• Innspill til administrative bestemmelser i 
konkurransegrunnlaget 

• Være kontaktperson for oppfølging av 
kontrakten. 

• Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
(kravspesifikasjon, absolutte krav, 
tildelingskriterier og kontraktskrav). 

Faggruppe • Ansvar for å kartlegge behov og dele markeds-
kunnskap 

• Analysere forbruksmønsteret/behov ved å benytte 
statistikk og styringsinformasjon fra digitale løsninger 
(eksempelvis fra leverandørreskontro eller 
bestillingssystem) 

• Kartlegge risikoer knyttet til behovet 

• Ansvarlig for kravspesifikasjon (teknisk, funksjonell 
og andre spesielle hensyn) 

• Godkjenne endelig leveransebeskrivelse 

• Evaluere tilbud. 

• Bidra til innstilling av valgte tilbud.   

 

Kommunen har også en fullmakts- og ansvarsmatrise for investeringsprosjekter som tydeliggjør hvilke fullmakter 
ulike roller har for kontraktsignering, endringer i prosjektbudsjett og kontraktbudsjett. I matrisen kommer det 
blant annet frem hvilke anskaffelser avdelings- og prosjektledere kan foreta uten godkjenning fra 
virksomhetsleder.15 

I intervju vises det gjennomgående til at sentrale rolle med tilhørende ansvarsområder for innkjøpsarbeidet er 
tydelig kommunisert, praktiseres som forutsatt, og fungerer bra. 

4.4.2 Virksomhetsleder, innkjøper og øvrige ansatte 

I kommunens kvalitetssystem går det frem hvilke ansvar virksomhetsledere, innkjøpere og den enkelte ansatte 
har i arbeidet med innkjøp. 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at anskaffelsesprosessen med tilhørende regelverk er kjent og etterleves. Ved 
behov er det opp til virksomhetsleder å søke informasjon, råd og veiledning hos seksjon for økonomi og 
anskaffelser. Virksomhetsleder har også ansvar for å sørge for at innkjøpere har nødvendig fullmakter og 
opplæring, og skal i tillegg etablere og følge opp internkontrollrutiner for innkjøp i kommunen.  

Den enkelte innkjøper er ansvarlig for å opprette innkjøpsordre i e-handelsmodul, kontrollere og følge opp 
leveranser og foreta varemottak samt attestasjon og behandling av faktura (se under). I dokumentasjon går det 
frem at det ikke er ønskelig med for mange innkjøpere, og virksomhetsledere oppfordres derfor til å gjennomføre 
en rutinemessig gjennomgang av egne innkjøpere for å sikre at ikke for mange ansatte har slike fullmakter.  

Den enkelte ansatte er ansvarlig for å adressere alle innkjøpsbehov til virksomhetens godkjente innkjøpere.  

I intervju blir det gjennomgående vist til at ansvarsfordelingen mellom virksomhetsledere, innkjøpere og andre 
ansatte er forstått og fungerer bra. 

4.4.3 Attestant og anviser 

For å sikre kontroll med at leveranser og betaling for disse er samsvar med bestilling, prisavtaler, leverandøravtaler 
og i henhold til relevant regelverk, er ansvar og oppgaver knyttet til bestilling, godkjenning og fakturaflyt delt 
mellom rollene attestant og anviser. Ansvar og oppgaver som ligger til anviser- og attestasjonsrollene er beskrevet 
i reglement for attestasjon og anvisning. I reglementet står det at den som har anvisningsfullmakt kan gi 
attestasjonsfullmakt til en eller flere av sine medarbeidere. Videre går det frem at samme person kan foreta 
innkjøp og attestere for en bestilling. Rollen som bestiller og attestant ligger til de 670 ansatte med 
innkjøpsfullmakt, jf. forrige seksjon. Det er videre spesifisert hva attestasjonsfullmakt innebærer og at man ved å 
attestere går god for kravets gyldighet, herunder:  

 
15 For mer om investeringsprosjekter, se forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter i Asker kommune behandlet i KU i sak PS 
23/22 i møte 13. juni 2022. 
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• at leveransen er mottatt og er i samsvar med den bestillingen som er gjort. 

• at kravet er fremsatt med de priser og rabatter som er avtalt 

• at kravet er fremsatt av rett fordringshaver 

• at kontering er korrekt og i henhold til bokføringsforskriften og KOSTRA 

• at det påføres korrekt mva.-kode 

Samme person kan ikke både attestere og anvise en faktura. I reglementet går det frem at kommunedirektøren 
har anvisningsfullmakt for alle formål og tjenesteområder, med unntak av formannskapets disposisjonskonto.16 
Kommunedirektøren kan delegere sin anvisningsfullmakt til ledere og andre som er underlagt egen 
instruksjonsmyndighet. I kvalitetssystemet under rutine for behandling av inngående faktura, går det frem at 
virksomhetsledere har delegert anvisningsfullmakt for alle kommunale formål innen egen virksomhet, så fremt 
gjeldende regler og rutiner overholdes. Dette ansvaret kan delegeres videre til avdelingsleder. Budsjettansvar og 
anvisningsfullmakt skal følge samme stilling. Ifølge tilsendt oversikt var det på revisjonstidspunktet 317 ansatte i 
kommunen med anvisningsfullmakt. Den som anviser har ansvar for å gå god for at kostnaden er innenfor 
kommunens økonomiske rammer, og skal påse at:  

• at det er hjemmel for disposisjonen 

• at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen 

• at disposisjonen er økonomisk forsvarlig 

• at innkjøp er gjort i henhold til Lov om offentlig anskaffelser 

• at utbetalingsgrunnlaget er attestert jamfør kravene til attestasjon 

I intervju blir det gjennomgående vist til at oppgaver og roller for attestanter og anvisere er tydelig fordelt, forstått 
og praktiseres som forutsatt. 

4.4.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune har etablert en utfyllende og skriftlig rolle-, ansvars- og oppgavefordeling 
for ulike deler av innkjøpsprosessen, og at disse i det alt vesentlige oppleves som tydelig og velfungerende. Deloitte 
sin vurdering er derfor at Asker kommune har en tydelig og utfyllende fordeling av oppgaver, roller og ansvar i 
innkjøpsprosessen.  

4.5 Innkjøpskompetanse og opplæring 

4.5.1 Kompetanse 

Seksjon for økonomi og anskaffelser ved den sentrale enheten for innkjøp er ansvarlig for opplæring i arbeidet 
med innkjøp. I kommunens kvalitetssystem kommer det frem at det går mye ressurser på opplæring og vedlikehold 
av kunnskaper for å ivareta et robust og godt innkjøperkorps.17 I intervju blir det videre poengtert at det er særlig 
viktig med konstant opplæring, fordi regelverket er komplisert og i stadig endring. I tillegg blir nye momenter, som 
for eksempel miljøhensyn, stadig viktigere i innkjøpsarbeidet, og det er derfor nødvendig med en kontinuerlig 
kompetanseheving for å utføre gode innkjøp. Det opplyses i intervju at den strukturerte fagutviklingen ikke har 
vært tilstrekkelig prioritert grunnet kapasiteten i den sentrale innkjøpsenheten.  

Kommunen har etablert generelle rutiner for kompetanseutvikling. I disse går det blant annet frem at det skal 
utarbeides strategiske kompetanseplaner og opplæringsplaner for de ulike tjenesteområdene, at det skal 
gjennomføres evaluering av tjenesteområdenes kompetansebehov, og at eventuelle kompetansegap skal følges 
opp. Det kommer frem i intervju at det har blitt gjort et arbeid med å systematisere og styrke opplæringen av 
kommunens ansatte med innkjøpsansvar. 

I forbindelse med et prosjekt som skal styrke kommunens kontraktsstyring (se også avsnitt 8.2.4), ble det våren 
2021 gjennomført en spørreundersøkelse der 499 av kommunens attestanter og anvisere svarte.18 I undersøkelsen 
ble respondentene blant annet stilt spørsmål om deres kjennskap til sentrale rutiner, om de har fått nødvendig 
opplæring i anskaffelser og kontraktsoppfølging, og hvor trygge de følte seg i rollen. 

 
16 I reglementet går det også frem at en person med anvisningsfullmakt ikke kan anvise utbetalinger som vedrører familiemedlemmer eller 
andre nærstående forbindelser. I slike tilfeller skal krav anvises av nærmeste overordnede med anvisningsfullmakt innenfor formålet. 
17 Dette står beskrevet i kvalitetssystemet i rutinene for tilgang til UBW webklient. 
18 I forbindelse med verifiseringen av rapporten presiserer kommunen at kartleggingen ble gjennomført våren 2021 flere steder og ferdigstilt 
i desember 2021. Videre understrekes det at ny kommune hadde eksistert i ett år, og at kommunen hadde vært i beredskap siden mars 2020 
når undersøkelsen ble foretatt, samt at undersøkelsen ble gjennomført før innføring av nytt KGV system. I tillegg vises det til at flere av 
tiltakene som ble anbefalt i rapporten har blitt jobbet med i 2021 og i 2022. 
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Rapporten fra kontraktstyringsprosjektet viser blant annet at 64 % av de som svarte føler at de er trygge i rollen 
med anskaffelser og kontraktsoppfølging, og at 30 % ikke hadde fått opplæring i anskaffelser og 
kontraktsoppfølging. 52 % svarte at de hadde behov for mer opplæring, fordelt på blant annet følgende temaer 
(flere svar var mulig):  

• rutiner og verktøy (56 %)  

• kvalitetssystemet (45 %) 

• regelverk (43 %) 

• anskaffelsessystemet (42 %) 

• fakturahåndtering og regnskap (35 %). 

I intervju blir det av flere vist til at det er varierende hvor god kompetanse den enkelte virksomhet har for 
gjennomføring av innkjøp. Det blir vist til at den sentrale innkjøpsenheten i kommunen har god kompetanse på 
innkjøp, og at også ansatte ute i virksomhetene som jobber mye med innkjøp og/eller gjennomfører større kjøp 
generelt har god innkjøpsfaglig kompetanse. I virksomheter der det sjeldnere gjennomføres innkjøp, eller blant 
ansatte som sjeldent gjør det, er imidlertid ikke kompetansen alltid tilstrekkelig. Det kommer òg frem at ikke alle 
ansatte med innkjøpsansvar selv opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å skjøtte dette ansvaret på en 
tilfredsstillende måte, selv for ansatte der innkjøpsarbeid er en vesentlig del av arbeidsoppgavene. 

4.5.2 Kurs og sertifiseringer 

Kommunen tilbyr både egne og eksterne kurs, sertifiseringer og workshoper til virksomhetsledere, innkjøpere og 
innkjøpsrådgivere. I kvalitetssystemet er det oversikt over hvilke kurstilbud som er tilgjengelige for hver 
rolle/målgruppe, om de er obligatoriske eller ikke, og kort om innhold i de ulike kursene. 

Virksomhetsledere og andre med ansvar for anvisnings- og attestasjonsansvar får tilbud om egne kurs med 
innføring i offentlige innkjøp og relevant regnskapsteori. Ifølge kursmatrisen skal dette nettbaserte kurset tilbys 
månedlig. Ifølge den sentrale innkjøpsenheten var kursene under utvikling før 2020, men arbeidet ble tidvis utsatt 
på grunn av pandemien og har derfor kommet på plass først i 2022. Flere innkjøpere og rådgivere understrekte i 
intervju at det var viktig at virksomhetsledere og mellomledere ble kurset i dette temaet fordi viktige prinsipper 
for innkjøp da ville bli forankret på ledernivå. 

Alle ansatte med rollen som innkjøpere må gjennomføre et obligatorisk kurs før de får tilgang på kommunens e-
handelssystem. Ifølge intervju og kursmatrisen inneholder dette kurset regnskapsteori, noe informasjon om 
terskelverdier, praktisk informasjon om bestilling i systemet samt behandling av faktura. Kurset gjennomføres 
månedlig, og det er mulig (men valgfritt) om man vil delta flere ganger. 

Ifølge kursmatrisen er det tre ulike anbefalte kurs for anskaffelsesrådgivere og andre med sentrale oppgaver 
innenfor innkjøp; (1) kurs er i kommunens KGV, (2) KS sertifisering i anskaffelser, (3) generelt om 
innkjøpsregelverket.19 Kurset i KGV er tilgjengelig på nettsidene til TendSign og gjennomføres som webinarer som 
kan tas ved behov. Ifølge kursmatrisen anbefales anskaffelsesrådgivere og prosjekt-, kategori- og prosessledere å 
ta sertifiseringen i offentlige innkjøp (SOA Basis og SOA Bærekraft).20 

Det er ikke obligatoriske kurs for innkjøpsrådgivere eller prosjekt-, kategori- og prosessledere. Seksjonsleder for 
økonomi og anskaffelser nevner i intervju at det bør vurderes om kursene som holdes for innkjøpere også bør bli 
obligatoriske for de med anskaffelsesansvar.  

4.5.3 Ekstern kompetanse 

I intervju blir det opplyst at enkelte deler av kommunen har en kultur for å hente inn ekstern innkjøpsfaglig 
kompetanse, og at kommunen i relativt stor grad benytter seg av konsulenttjenester i innkjøpsarbeidet. Den 
innkjøpsfaglige kompetansen hentes stort sett fra det samme konsulentselskapet som kommunen har 
rammeavtale med. I hovedsak bidrar de innleide konsulentene med strategisk rådgivning i innkjøpsarbeidet.  

De som blir intervjuet vurderer det som at slik innleid kompetanse bidrar til at kjøp blir gjort riktig og kan ha en 
avlastende funksjon. Samtidig pekes det på at slik innleie ikke tilfører kommunen varig kompetanse. I tillegg vises 

 
19 Kurset i anskaffelsesregelverket er et dagskurs på syv timer levert av advokatfirmaet CMS Kluge, som holdes en gang i halvåret. Temaer i 
kurset er blant annet terskelverdier, konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, evaluering av tilbud og kontraktsvilkår. Kurset ble gjennomført i 
januar 2022 med 38 deltakere. I evalueringen av kurset svarte sa 18 respondentene seg helt eller delvis enig i at kursets innhold var relevant, 
og at det ble forklart på en god måte. 
20 Se https://www.nimautdanning.no/grunnkurs-offentligeanskaffelser og https://www.nimautdanning.no/kurs-soa-baerekraft-anskaffelser  

https://www.nimautdanning.no/grunnkurs-offentligeanskaffelser
https://www.nimautdanning.no/kurs-soa-baerekraft-anskaffelser
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det til at bruk av innleid kompetanse kan bidra til at den tekniske kompetansen som fagavdelingene i kommunen 
besitter ikke blir benyttet fullt ut. 

Enkelte virksomheter oppgir også at de henter inn ekstern kompetanse knyttet til det spesifikke feltet innkjøpet 
skal gjøres i. Ved behov for markedsanalyser eller kompetanse om en innkjøpstype kommunen ikke har 
gjennomført tidligere, samarbeider kommunen ofte med geografisk nærliggende kommuner som har planer om 
tilsvarende innkjøp.  

4.5.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det varierer om og i hvilken grad ansatte som er involvert i innkjøp i Asker kommune har 
nødvendig kompetanse. På den ene siden blir det vist til at både den sentrale innkjøpsenheten og ansatte som 
hyppig gjennomføre innkjøp i regelen har god innkjøpsfaglig kompetanse. Og på den andre siden kommer det frem 
at ansatte som sjeldnere gjennomfører innkjøp oftere mangler tilstrekkelig kompetanse. Bildet er imidlertid ikke 
entydig; også ansatte med innkjøpsansvar og som gjennomfører hyppige innkjøp opplever selv at de ikke har 
tilstrekkelig kompetanse til å skjøtte dette ansvaret på en god måte. 

Videre kommer det frem i undersøkelsen at kommunen har et relativt omfattende kurs- og sertifiseringstilbud for 
å øke kompetansen til ansatte som er involvert i innkjøp. Deloitte mener dette er positivt, og sett under ett er slike 
kurs- og sertifiseringstilbud et egnet tiltak for å bidra til styrket innkjøpsfagligkompetanse i kommunen. Vi merker 
oss imidlertid at det kun er innkjøpere som er pålagt å gjennomføre slike kurs, mens ansatte med andre viktige 
roller i innkjøpsarbeidet ikke må gjennomføre kurs før de får slike roller. Verken virksomhetsledere – som har et 
overordnet ansvar for innkjøp i sine virksomheter – eller innkjøpsrådgivere, prosjekt-, kategori- eller prosessledere 
er pålagt å gjennomføre kurs knyttet til innkjøp. Sett i sammenheng med de kompetansemangler som kommer 
frem i kommunens egen undersøkelse fra 2021, mener Deloitte kommunen bør vurdere innrettingen på kurs- og 
sertifiseringstilbudet, og eventuelt se på om flere av rollene i innkjøpsprosessen bør pålegges obligatorisk 
opplæring. 

I tillegg kommer det frem at kommunen i relativt stor grad benytter seg av innleid kompetanse i innkjøpsarbeidet. 
Deloitte mener dette kan være fornuftig i en del sammenhenger, for eksempel ved spesielle kjøp kommunen 
sjeldent gjennomfører. Vi vil likevel understreke at utstrakt bruk av konsulenter både har en kostnadskomponent, 
og at slik innleie i liten grad bidrar til å styrke kommunens egen innkjøpsfaglige kompetanse. Vi mener derfor 
kommunen bør vurdere tiltak for å redusere avhengigheten av eksterne konsulenter i innkjøpsarbeidet. 

 



Forvaltningsrevisjon av innkjøp og kontraktsoppfølging i Asker kommune | Systemer, rutiner og retningslinjer for innkjøp 

24 
 

5 Systemer, rutiner og retningslinjer 
for innkjøp 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp av 
varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk? 

Under dette: 

• Er det utarbeidet tilstrekkelige rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med 
regelverket? 

• Er det etablert system som sikrer at kommunen dokumenteter stegene i anskaffelsesprosessen i samsvar 
med krav i regelverket (protokoller, vurderinger av tilbud mv.)? 

• I hvilken grad blir rutiner oppdatert og gjort kjent for de som har ansvar for innkjøp, og i hvilken grad sikrer 
kommunen at det er felles praksis i gjennomføring av innkjøp? 

• I hvilken grad bruker kommunen hensiktsmessige verktøy i innkjøpene sine? 

• I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlige innkjøp og for 
å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse?  

5.2 Revisjonskriterier 

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-1) skal kommunedirektøren sikre at lover og 
forskrifter følges. Dette innebærer blant annet ansvaret for å etablere tilfredsstillende rutiner på innkjøpsområdet. 
Formålet med internkontrollen er å gi rimelig trygghet for at mål, rutiner og regelverk blir etterlevd. 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det også lagt vekt på leder har et ansvar for å sørge for en robust 
organisering av ressursene med effektive rutiner.  

Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel § 7-1 stadfester at oppdragsgiver er pliktig til å oppbevare 
dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Videre skal 
vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller samles i en protokoll. Oppdragsgiver skal 
oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden.  

FOA kapittel 22 omhandler kravene knyttet til kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. Kravene i kapittelet 
gjelder både for anskaffelser gjort etter del II og del III av FOA.21 Kapittelet viser til at «All kommunikasjon og 
informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren og leverandørene skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmidler etter reglene i dette kapittelet» (§ 22-1 første ledd). Kapittelet stiller krav til verktøyene 
og løsningene som kan bli brukt til elektronisk kommunikasjon (§ 22-2), hvordan henvendelser knyttet til 
konkurranser skal mottas og oppbevares (§ 22-3), hvilke unntak som gjelder for kravet om bruk av elektronisk 
kommunikasjon (§ 22-4), samt bestemmelser knyttet til elektroniske signaturer (§ 22-5). 

Stortingsmeldingen Det gode innkjøp legger også vekt på at leder har et ansvar for å se til at rutinene blir fulgt, 
samt å skape et miljø der det er høyt fokus på risiko og risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet. Videre har 
leder et ansvar for å etablere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Rutiner og retningslinjer 

5.3.1 Felles rutiner 

Asker kommune har flere skriftliggjorte retningslinjer og rutiner for innkjøp. To sentrale, styrende dokumenter er 
økonomireglementet og reglement for attestasjon og anvisning. Førstnevnte sier blant annet at «Lov om offentlige 
anskaffelser med tilhørende forskrifter, og kommunens eget anskaffelsesreglement skal følges for alle 

 
21 Jf. FOA § 8-20, § 14-1 tredje ledd bokstav d nr. 5 og § 22-1. 



Forvaltningsrevisjon av innkjøp og kontraktsoppfølging i Asker kommune | Systemer, rutiner og retningslinjer for innkjøp 

25 
 

innkjøp/anskaffelser.» Også reglement for attestasjon og anvisning sier at innkjøp i Asker kommune skal gjøres i 
samsvar med lov om offentlig anskaffelser, og videre at de skal gjennomføres i kommunens innkjøpssystem. 

Alle rutinene i Asker kommune finnes i kommunens kvalitetssystem. Det opplyses i intervju at det har blitt gjort et 
arbeid med å tilgjengeliggjøre kommunens rutiner digitalt i kvalitetssystemet, men at det fortsatt er en planlagt 
en ytterligere forbedring av strukturen.  

I seksjonen «Anskaffelser» i kvalitetssystemet illustreres innkjøpsprosessen i seks overordnede trinn: 

Figur 3: Innkjøpsprosess 

 

For hvert trinn i prosessen er det tilgjengelig relevante ressurser og maler. Det er også beskrevet konkrete 
aktiviteter den innkjøpsansvarlige skal gjøre i. Hvert steg i prosessen refererer til relevante lovverk, forskrifter eller 
føringer, som for eksempel FOA og LOA. Under enkelte av rutinene finnes det rutiner for relevante delprosesser. 
Dette inkluderer «konkurransegjennomføring», der følgende rutiner er tilgjengelig: 

Figur 4: Rutiner for konkurransegjennomføring 

 

Under rutiner for planlegging/terskelverdier, er det egne lister over krav til innkjøp under og over nasjonal 
terskelverdi, samt over EØS-terskelverdi. Her står det blant annet beskrevet hvorvidt innkjøpet skal kunngjøres, 
hvor mange leverandører som må forespørres dersom den ikke skal kunngjøres, hvilke krav som stilles til protokoll 
for ulike anskaffelser, mv.  

Kommunen har egne maler som det er krav om å benytte seg, inkludert når det gjelder kontraktsvilkår, 
konkurransegrunnlag, tilbudsbrev, tildelingsbrev, kontrakter og innkjøpsprotokoll. Disse ligger tilgjengelig dels i 
kvalitetssystemet og dels i kommunens KGV. 

Ifølge relevant rutine skal konkurransegrunnlagene inneholde alle nødvendige opplysninger som tilbyderne 
trenger for å gi et korrekt tilbud, og det er tilgjengelig egne rutiner i kvalitetssystemet som skal benyttes i 
utformingen. Konkurransegrunnlag skal blant annet inneholde: 

• Formål og ønsket resultat med anskaffelsen 

• Krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for gjennomføring av leveransen 

• Krav til leverandørens egnethet 

• Hvordan tilbudene vil bli evaluert 

• Informasjon om hva som skal anskaffes 

Når de innsendte tilbudene skal evalueres, har kommunen rutiner for at alle tilbud skal evalueres i henhold til 
tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Teamet skal bestå av minst tre personer som har nødvendig kunnskap 
om anskaffelsen, virksomheten og brukerne. De vurderer kvalitative kriterier før de får innsikt i prisen på 
anskaffelsen, og vurderer denne til slutt. En score settes per tilbud, før resultatet av evalueringen skal føres i en 
anskaffelsesprotokoll som skal arkiveres i KGV. Det finnes en egen mal for innkjøpsprotokoller som er tilgjengelig 
i kvalitetssystemet.  

Det er videre en egen side i kvalitetssystemet som omhandler e-handel. Her forklares det hva e-handel er, hva 
dette impliserer for de ulike rollene og funksjonene i kommunen og hvilke krav som stilles til prosessledere i 
kommunens KGV. Samme sted er det lenket til e-læring og opplæringsressurser i e-handelssystemet. 

Flere av de intervjuede opplever overordnet sett at det er tilgjengelig tilstrekkelig med rutiner, systemer og 
malverk i KGV og i kvalitetssystemet for å kunne gjennomføre innkjøp i samsvar med krav i regelverket. Det blir 
likevel nevnt at rutinene ikke nødvendigvis er tilstrekkelige for å sikre at alle kjøp blir gjennomført i samsvar med 
relevante lovkrav, da den enkelte anskaffelsesansvarlige uansett må ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjøre 
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gode anskaffelsesfaglige vurderinger og treffe riktige beslutninger (kompetanse er nærmere behandlet i seksjon 
4.5). 

5.3.2 Lokale rutiner 

Enkelte av virksomhetene i kommunen har utarbeidet egne prosesser, systemer og rutiner for gjennomføring av 
innkjøp. Disse rutinene er det virksomhetene selv som er ansvarlige for å holde oppdatert i kvalitetssystemet. 
Virksomheter med egne rutiner for innkjøp inkluderer blant annet IKT, helse- og omsorgstjenester og prosjekt og 
utvikling (PRU). 

Rutinene for IKT-anskaffelser er tilgjengelige under rutine for konkurransegjennomføring for generelle 
anskaffelser i kvalitetssystemet.  

Rutinene til PRU er ikke tilgjengelig under den generelle anskaffelsesrutinen, men ligger under støtteprosesser for 
investeringsprosjekter, på området til samfunnstjenester i kvalitetssystemet. Her er det tilgjengelig egne 
ressurssider for spesifikke typer anskaffelser, retningslinjer for ulike deler i anskaffelsesprosessen og ressurssider 
for oppfølging av konkrete temaer i inngåtte kontrakter (mer om sistnevnte i seksjon 8.2).  

Helse- og omsorgstjenester sine rutiner for innkjøp ligger under kommunens rutiner for anskaffelser i 
kvalitetssystemet, men under kontraktsoppfølging istedenfor under konkurransegjennomføring. Disse ligger lagret 
som maler under relevante dokumenter, og inkluderer blant annet en prosedyre for innkjøp med retningslinjer for 
hvert steg i anskaffelsen. Rutinen inneholder også maler for e-poster som skal benyttes i kontakt med 
leverandører. Rutinen er tilgjengelig i kvalitetssystemet under dokumenter og maler. 

I intervju blir det gjennomgående vist til at det er hensiktsmessig for en del virksomheter å ha egne rutiner for 
innkjøp. Dette fordi for eksempel IKT og PRU gjør innkjøp der det er særlige hensyn å ta, og der de overordnete 
rutinene blir for generelle. 

5.3.3 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune har utarbeidet felles retningslinjer og rutiner for innkjøp. Rutinene og 
retningslinjene dekker vesentlig steg i innkjøpsprosessen, refererer til relevant regelverk, og oppleves av de 
intervjuede som tydelige og tilstrekkelige. Deloitte har ingen indikasjoner på at de felles rutinene og 
retningslinjene for innkjøp i Asker kommune ikke bidrar til å sikre at innkjøp gjennomføres i samsvar med krav i 
regelverket. 

Videre kommer det frem i undersøkelsen at en del virksomheter i Asker kommune har utarbeidet egne rutiner og 
retningslinjer for innkjøp. De aktuelle virksomhetene gjør innkjøp der det stilles egne krav til innkjøpsprosessen. 
De lokale rutinene og retningslinjene erstatter delvis og komplementerer delvis de felles rutinene og 
retningslinjene. Basert på funn i våre undersøkelser, mener Deloitte at de virksomhetsspesifikke rutinene og 
retningslinjene kan bidra til både regeletterlevelse og gode prosesser i innkjøpene i de aktuelle virksomhetene. 

Deloitte vil peke på at de virksomhetsspesifikke rutinene og retningslinjene for innkjøp er tilgjengeliggjort i ulike 
deler av kvalitetssystemet, uten en øyensynlig enhetlig systematikk. Dette øker sannsynligheten for at det blir 
vanskelig å finne frem til relevante dokumenter, noe som i sin tur øker risikoen for at aktuelle rutiner og 
retningslinjer ikke alltid blir fulgt. Dette vil i tilfelle medføre risiko for brudd på både interne retningslinjer og 
relevante regelverk. 

5.4 System for dokumentering av innkjøp  

5.4.1 Datagrunnlag 

Kommunen har flere systemer som er ment å sikre at stegene i innkjøpsprosessen dokumenteres i samsvar med 
kravene i regelverket.  

I kommunens rutine for dokumentering og arkivering av anskaffelser kommer det frem at dokumentasjon fra alle 
kommunens innkjøpsprosesser med en verdi over NOK 100 000 eks. mva. skal arkiveres i kommunens KGV.  

I relevante rutiner og retningslinjer for innkjøp stilles det krav om at KGV skal benyttes for alle innkjøp over nasjonal 
terskelverdi. Det er ikke krav om at innkjøp under terskelverdien skal gjennomføres i KGV. For å få mer kontroll på 
innkjøp under nasjonal terskelverdi, blir det kommentert i intervju at det bør vurderes å innføre krav om bruk av 
KGV også for disse. 

I kommunens rutine for kontraktsignering står det at kontrakt, anskaffelsesprotokollen, alle konkurranse-
dokumenter (konkurransegrunnlaget), innkomne tilbud og all skriftlig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og 
tilbyderne skal arkiveres i KGV. Videre står det at oppdragsgiver plikter å oppbevare all dokumentasjon som bil 
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kunne begrunne valg av leverandør. I kvalitetssystemet spesifiseres det at all e-post av betydning for 
innkjøpsprosessen skal arkiveres.  

Det opplyses i intervju at KGV bidrar til god ivaretakelse av dokumentasjonskravene i anskaffelsesprosessen. 
Systemet er knyttet opp mot kommunens sak-/arkivsystem, noe som gjør at alle anskaffelser gjennomført i KGV 
skal arkiveres automatisk. 

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har etablert flere systemer som bidrar til å sikre at kommunen dokumenterer 
innkjøpene sine i samsvar med krav i regelverket. Deloitte mener det er positivt at kommunens KGV er koblet mot 
sak-/arkivsystemet, slik at alle konkurranser som gjennomføres i KGV automatisk arkiveres. 

Deloitte merker seg imidlertid at kommunen ikke stiller krav om at kjøp under nasjonal terskelverdi skal 
gjennomføres i KGV. Det er følgelig sannsynlig at ikke alle kjøp under nasjonal terskelverdi gjennomføres i 
kommunens KGV. Når kommunen likevel stiller krav om at også kjøp under nasjonal terskelverdi skal 
dokumenteres i KGV, mener vi det er en viss sannsynlighet for at dette ikke skjer, og videre at det er en viss risiko 
for at ikke alle kjøp under nasjonal terskelverdi blir dokumentert tilstrekkelig. 

5.5 Oppdatering, kjennskap og felles praksis av rutiner 

5.5.1 Oppdatering av rutiner 

I intervju kommer det frem at den sentrale innkjøpsenheten har ansvar for å oppdatere de sentrale rutinene i 
kvalitetssystemet i henhold til endringer i regelverk og politiske føringer. I intervju opplyses det at dette blir gjort 
ved behov. Der virksomhetene har egne rutiner, har de selv ansvaret for å holde disse oppdatert. I intervju stilles 
det spørsmål ved om at dette alltid blir gjort. 

Asker kommune har etablert en ansvarsfordeling for oppdatering av den enkelte rutine. Hver rutine og prosess i 
kvalitetssystemet har en eier som har ansvar for å godkjenne innholdet. Der er det oppført når godkjenning av 
innholdet ble gjort sist. Noen av rutinene revisjonen har gjennomgått ble sist oppdatert i 2022. De fleste ble sist 
oppdatert i 2019. 

Det finnes egne maler for konkurransegrunnlag i KGV som til enhver tid skal være oppdatert i henhold til gjeldende 
regelverk. Den sentrale innkjøpsenheten har fagansvar for å oppdatere disse malene, og disse skal reflekterer 
eventuelle endringer i regelverket og substansielle KOFA avgjørelser. Ifølge intervju holdes disse malene oppdatert 
som forutsatt. I tillegg nevnes det at seksjonen også forsøker å fange opp nye politiske føringer av relevans for 
malverket. 

5.5.2 Kjennskap og felles praksis av rutiner 

Det blir i flere intervju vist til at det er en varierende kjennskap i organisasjonen til KGV og malverket som er 
tilgjengeliggjort der, primært grunnet en mangelfull implementeringsprosess av verktøyet (se også seksjon 5.6).  

I tillegg stilles det spørsmål ved om involverte ansatte har tilstrekkelig kjennskap til rutiner og retningslinjer 
tilgjengeliggjort i kvalitetssystemet. I undersøkelsen gjennomført våren 2021 blant 499 av kommunens attestanter 
og anvisere, kom det frem at 88 % av de spurte var kjent med rutiner for innkjøp i kommunens kvalitetssystem, 
og at 95 % av disse fulgte disse rutinene. 37 % kjente ikke til at det eksisterte rutiner for kontraktsoppfølging i 
kvalitetssystemet.  

En av innkjøpsrådgiverne peker på at kjennskapen til rutinene ikke er tilstrekkelig i enkelte deler av 
administrasjonen, grunnet et begrenset opplæringstilbudet for bruk av rutinene. I intervju nevner flere at det er 
en utfordring å gjøre rutinene i kvalitetssystemet kjent for alle slik at alle som skal faktisk tar dem i bruk. Det blir 
påpekt at en mangel på kjennskap til rutinene kan føre til en risiko for at de ikke blir benyttet, og at det utvikles en 
ulik praksis i gjennomføring av innkjøp.  

Enkelte nevner i intervju at det ikke informeres tilstrekkelig om når endringer blir gjort i rutinene, og at dette 
hadde vært ønskelig.  

5.5.3 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune har system for å holde rutiner knyttet til innkjøp oppdatert, og at ansvaret 
for dette er tydelig definert. Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, fremstår risikoen for at sentrale 
rutiner ikke holdes oppdatert som lav, mens det hefter noe tvil ved om virksomhetsspesifikke rutiner holdes 
oppdatert. Dette vurderes av Deloitte som uheldig, og vi mener kommunen bør kartlegge om 
virksomhetsspesifikke rutinene faktisk oppdateres, og om ikke, iverksette tiltak for å sikre at dette gjøres.  
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Videre kommer det frem indikasjoner i undersøkelsen på at rutiner for innkjøp ikke fullt ut er gjort kjent i 
organisasjonen. Dette er uheldig, da det medfører risiko for at aktuelle rutiner ikke benyttes i det faktiske 
innkjøpsarbeidet, noe som i sin tur gir risiko for at det gjøres feil i innkjøp. Deloitte mener på den bakgrunn at 
kommunen bør vurdere tiltak for å sikre at relevante rutiner gjøres kjent for dem som skal benytte dem. 

5.6 Verktøy for innkjøp 

Asker kommune benytter flere ulike verktøy i sine innkjøp. Sentralt blant disse er KVG/KAV (TendSign) og e-handel, 
i tillegg til blant annet kvalitetssystemet. 

5.6.1 KGV- og KAV-verktøy 

Mercell TendSign brukes som kommunens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontrakts-
administrasjonsverktøy (KAV). Verktøyet ble tatt i bruk sommeren 2021.22 Asker kommune stiller krav om at 
verktøyet skal brukes for alle anskaffelser som utlyses av kommunen, og at det også bør brukes for mindre 
anskaffelser selv om det ikke er plikt til å utlyse konkurransen offentlig (se avsnitt 5.4.1).  

I flere intervju blir det vist til at TendSign er et brukervennlig system, og at det er utformet på en slik måte at det 
blir lettere å følge regelverket om offentlige anskaffelser. Som tidligere nevnt er systemet koblet til kommunens 
sak-/arkivsystem, noe som sikrer automatisk arkivering av relevant dokumentasjon. Det blir i intervju understreket 
at denne koblingen er viktig.  

Det er to ulike brukertilganger i TendSign. Systembrukere har mulighet til å opprette og avslutte konkurranser, og 
de som får denne tilganger sitter stort sett sentralt i anskaffelsesseksjonen eller er kompetente ressurser i 
virksomhetene. Det er relativt få systembrukere, noe som gjør at disse må involveres i svært mange konkurranser.  

Videre finnes det gjestebrukertilganger som har mulighet til å gjennomføre konkurranser som er opprettet. Det 
er stort sett innkjøpere (ansatte med innkjøpsansvar og som har gjennomgått de obligatoriske kursene) som har 
slik tilgang. En slik tilgangsstyring fremholdes av kommunen å være en vesentlig sikkerhetsmekanisme for å ha 
kontroll med opprettelse av konkurranser og å kvalitetssikre gjennomføringen av konkurransen før den avsluttes.  

Enkelte med innkjøpsansvar ute i virksomhetene kommenterer i intervju at det kunne ha vært hensiktsmessig å 
om flere av dem hadde systembrukertilganger. Dette er ønskelig for å kunne gjennomføre innkjøp mer effektivt 
og uten behov for å involvere en av de nå få systembrukerne. På den andre siden kommer det frem at det vurderes 
å stramme inn med ytterligere kontroll, slik at det kun er den sentrale innkjøpsenheten som har slike 
systembrukere.  

I intervju kommer det gjennomgående frem at implementeringen av TendSign var mangelfull, og at kompetansen 
for bruk av verktøyet i kommunen fortsatt ikke er tilstrekkelig. Det er varierende hvor ofte verktøyet er i bruk av 
enkelte innkjøpsansvarlige, og flere har behov for mer støtte og opplæring i verktøyet enn de har fått til nå. Den 
sentrale innkjøpsenheten vil vurdere om kurs for ulike målgrupper som bør være obligatorisk før systemet tas i 
bruk, men på revisjonstidspunktet var ikke dette et krav. 

5.6.2 E-handel 

For e-handel benytter kommunen seg av UBW/Agresso, med Tradeshift som underleverandør. Dette er et verktøy 
som styrer innkjøpere mot leverandørene kommunen har gyldige avtaler med, og som dermed sikrer 
avtalelojalitet. Kommunen legger til rette for at e-handel kan benyttes i de anskaffelser av varekjøp og tjenester 
som er egnet for dette. For at ansatte i kommunen skal få tildelt en innkjøperrolle og dermed få tilgang til UBW, 
må vedkommende ha gjennomført et kurs i e-handel i kurssystemet Obisoft. 

I intervju opplyses det at kommunen er i prosess med å erstatte nåværende innkjøpsløsning. Anbud for innkjøp av 
ny innkjøpsløsning skal etter planen finne sted høsten 2022. Formålet med å kjøpe ny innkjøpsløsning oppgis blant 
annet å være behov for en større grad av automatisering av de ulike oppgavene i innkjøpsprosessen, fra bestilling 
til betaling. Dette vil gjøre det enklere og mer effektiv for innkjøperne å gjennomføre innkjøp, samt sikre til større 
grad av avtalelojalitet. Videre kommer det frem i intervju at det er et behov for en innkjøpsløsning som gir dem 
en bedre oversikt over innkjøpene som er gjort, samt en fakturamatching som kontrollerer at fakturaene er i 
henhold til de prisavtalene som foreligger. 

 
22 Tidligere benyttet Asker kommune KGV- og KAV-systemet Contiki, men byttet fordi de var blant de siste brukerne av systemet, noe som 
opplevdes som sårbart. Kommunen er fortsatt avhengig av denne til en viss grad, da ikke all dokumentasjonen er overført ennå grunnet 
tekniske utfordringer. 
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5.6.3 Andre verktøy 

Alle kommunens rutiner for innkjøp er samlet i kvalitetssystemet 4human QM365 (tidligere Simpli). Her finnes det 
beskrivelser av rutiner for hvert tjenesteområde i kommunen. Det er også tilgjengelig relevante maler og lenker 
til eksterne ressurser som kan benyttes i innkjøpsprosessen (omtalt i seksjon 5.3). 

Det opplyses i intervju at kommunen skal innføre HMSREG,23 som skal bidra til å gjøre det lettere for kommunen 
å følge opp seriøsitetskrav i forbindelse med anskaffelser (mer om dette i 8.4).  

5.6.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune bruker flere verktøy i sine innkjøp. Basert på det som kommer frem i 
undersøkelsen, er det Deloitte sin vurdering at flere av verktøyene er hensiktsmessige og bidrar til å sikre gode 
innkjøpsprosesser i kommunen. Samtidig merker Deloitte seg at ikke alle som bruker kommunens KGV opplever å 
ha fått tilstrekkelig opplæring i systemet. Dette er uheldig, og vi mener derfor kommunen bør vurdere tiltak som 
sikrer at alle som bruker systemet får tilstrekkelig opplæring. 

Videre registrerer Deloitte at det ikke er enighet i kommunen om det er behov for flere eller færre superbrukere 
i KGV-systemet. Kommunen bør vurdere nøye behovet for flere superbrukere opp mot behovet for sentralisert 
kontroll over innkjøpsprosessene. En slik vurdering kan med fordels sees i sammenheng med vurderingene knyttet 
til sentralisering eller desentralisering av innkjøpsarbeidet mer generelt (ref. kapittel 4). 

5.7 Interne kontroller av innkjøp 

5.7.1 Datagrunnlag 

Asker kommune gjennomfører flere kontrolltiltak for å avdekke brudd på regelverk for offentlige innkjøp. Dette 
kommer frem både i intervju og dokumentasjon. 

To ganger i året vil det gjennomfører den sentrale innkjøpsenheten en stikkprøvekontroll der kjøp fra 20 utvalgte 
leverandører kontrolleres opp mot kommunens avtaleregister. Kommunen opplyser at utvalget av leverandører 
gjøres dels basert på resultater fra innkjøpsanalyser, og dels basert på kjøpenes størrelse. Dette medfører at det 
er større risiko for at kontrollene krever oppfølging og at det avdekkes avvik, enn om utvalget hadde vært vilkårlig. 

I rutine for kontroll i kvalitetssystemet står det at det vil bli kontrollert om det foreligger avtale med leverandøren 
i kommunens KGV/KVA (se også seksjon 8.3). Dersom det ikke gjør det, vil den aktuelle virksomhetslederen bli 
bedt om å fremskaffe dokumentasjon på at innkjøpet er foretatt i tråd med lov og forskrift om offentlige innkjøp. 
Dersom det fremkommer avvik i kontrollen, skal det meldes avvik i kommunens kvalitetssystem. 

I intervju kommenterer flere at disse kontrollene oppleves å ha en forebyggende effekt, fordi virksomhetene vet 
at de er gjenstand for jevnlig kontroll. Disse kontrollene oppgis å ha vært prioritert på tross av tidvis presset 
kapasitet i den sentrale innkjøpsenheten.  

Flere av de innkjøpsansvarlige oppgir i intervju at det ofte gjennomføres sidepersonskontroller på sentrale 
tidspunkt i anskaffelsesprosessene, der en annen ser gjennom at alle delene i anskaffelsesarbeidet er utført på en 
tilfredsstillende måte. En slik kontroll kan gjennomføres av en annen rådgiver, en leder, en kontraktforvalter eller 
eksterne konsulenter. Slik sidepersonskontroll er ikke en formalisert prosess, og blir ikke dokumentert. 

Ellers blir det vist til at systemet for attestasjon og anvisning har en kontrollerende funksjon i innkjøpene. Anviser 
har som oppgave å bekrefte at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for 
utbetalingen, at det er økonomisk forsvarlig og om innkjøpet er gjort i henhold til krav i regelverket (se avsnitt 
4.4.3). 

I intervju vises det gjennomgående til at kommunens systemer, verktøy og organisering på innkjøpsområdet 
samlet bidrar til å forebygge brudd på regelverket. 

5.7.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune har etablert noen interne kontroller for å avdekke brudd på regelverket 
for offentlige innkjøp. Noen av disse er formaliserte (stikkprøvekontroller), mens andre kun er etablert praksis 
(sidepersonskontroll). 

 
23 HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Se https://www.hmsreg.no/.  

https://www.hmsreg.no/
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Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, er det Deloitte sin vurdering at kommunen i noen grad har 
etablert interne kontroller som er egnet til å avdekke brudd på regelverket, og som derigjennom bidrar til å sikre 
at innkjøp skjer i samsvar med krav om konkurranse.  

Deloitte mener at kommunen bør vurdere å formalisere etablert praksis for sidepersonskontroll, for å sikre at 
dette skjer i alle situasjoner der det er hensiktsmessig. I tillegg mener vi det kan vurderes om omfanget av de 
formelle interne kontrollene er tilstrekkelig sett i sammenheng med det totale innkjøpsvolumet til kommunen.  
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6 Stikkprøver av innkjøp 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunen sine innkjøp? 

Under dette:  

• Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket? 

• Er kjøp på rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene? 

• Har kommunen inkludert krav om lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i 
utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd? 

• Dokumenterer kommunen kjøpene sine i samsvar med krav i regelverket? 
 

6.2 Revisjonskriterier 

Anskaffelser som er lik eller over de nasjonale terskelverdiene24 eller EØS-terskelverdiene25 skal kunngjøres jf. 
FOA § 8-17. Det er kun anledning til å gjøre anskaffelser over terskelverdiene uten kunngjøring dersom særlige 
vilkår er oppfylt. I anskaffelser under terskelverdiene skal de grunnleggende prinsippene som fremgår av § 4 i 
anskaffelsesloven vektlegges (konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholds-
messighet). 

Rammeavtaler er avtaler som gir oppdragsgiver anledning til å gjennomføre flere enkeltinnkjøp over en 
avtaleperiode. Enkeltinnkjøpene i en rammeavtale blir gjennomført som avrop/uttak innenfor vilkårene som er 
fastsatt i rammeavtalen. FOA gir anledning til tre typer rammeavtaler jf. § 11-1 og kapittel 26.  Rammeavtaler med 
flere leverandører innen samme område blir også omtalt som «parallelle rammeavtaler». Dersom ikke alle vilkår 
er fastlagt i parallelle rammeavtaler skal tildeling av kontrakter gjennomføres som minikonkurranser mellom 
partene i rammeavtalene. For rammeavtaler der alle vilkårene er fastlagt i avtalene, er det ikke anledning til å 
åpne konkurransen for å endre vilkårene. 

Alle anskaffelser i offentlig regi er pliktet til å legge til grunn en klausul i kontrakten som skal sikre at arbeidstakerne 
sine lønns- og arbeidsvilkår ikke vil presses i et konkurranseutsatt marked. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter er hjemlet i anskaffelsesloven § 6, og slår fast at oppdragsgiver skal stille kontraktmessige 
krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakter, har lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattende tariffavtale 
for den aktuelle bransjen (jf. § 5).26  

FOA § 7-1, første punkt, stiller krav til oppdragiver om å oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne grunngi 
viktige avgjørelser i anskaffelsesprosessen. I samme paragraf, tredje punkt, er det stilt krav om at «vesentlige 
forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.» Dette gjelder alle innkjøp 
med verdi over NOK 100 000 eks. mva. For innkjøp etter FOA del II (anskaffelser over nasjonale terskelverdier) og 
del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene), er det særskilte krav til hva anskaffelsesprotokollene skal inneholde 
(ref. hhv. § 10-5 annet ledd og § 25-5 annet ledd). Formålet med dokumentasjonsplikten og plikten til å føre 
anskaffelsesprotokoll er å bidra til at andre leverandører og offentligheten kan føre kontroll med at kommunen 
sine avgjørelser er fattet i samsvar med regelverket. Disse pliktene gir økt etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, 
ref. grunnprinsippet om dette i anskaffelsesloven § 4, og kan slik motvirke kameraderi og korrupsjon.27 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 
24 Nasjonal terskelverdi er NOK 1,3 millioner eks. mva. fra 12. februar 2020  
25 For anskaffelser gjort etter FOA, er utvalgte EØS-terskelverdier for kommunen fra 12. februar 2020 NOK 2 millioner eks mva. for statlige 
myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser og 51 millioner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter. Se 
terskelverdier på regjeringen.no.  
26 Følgende bransjer har i dag allmenngjorde tariffavtaler: byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), elektro, skips- og 
verftsindustrien, godstransport på veg, jordbruks- og gartnernæringene, persontransport med turbil, renhold og fiskeindustribedrifter. (se 
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/).   
27 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-
og-anskaffelsesprotokoll/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/48242c43007d4e4c95dec5d63b2df498/nye-terskelverdier-av-12-februar-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/fjerde-kolonne/eos-terskelverdier/id2474496/?expand=factbox2691543
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
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6.3 Utlysning av innkjøp 

6.3.1 Datagrunnlag 

Revisjonen har undersøkt om 11 av de kontrollerte innkjøpene ble utlyst/kunngjort i samsvar med krav i 
regelverket, samt om korrekt konkurranseform ble benyttet. Tabell 4 gir oversikt over hva innkjøpene gjaldt, verdi 
på anskaffelsene i NOK eks. mva., om og eventuelt hvilken type konkurranse som ble gjennomført, samt eventuelle 
kommentarer til høyre. 

Tabell 4: Utlysning og konkurranseeksponering 

Nr. Innkjøp av Verdi Konkurranse Kommentar 

3 Snøbrøyting NOK 12 mill. Kunngjort på Doffin og TED Ingen merknad. 

4 IKT, telefoni NOK 150 mill. Kunngjort på Doffin og TED Konkurransen er riktig kunngjort, men det 
konkrete kjøpet er gjort etter kontrakten utløp. 
Kommunen opplyser at ny leverandør hadde 
utfordringer sine leveranser, og at de derfor var 
tvunget å fortsette å handle noe på den utgåtte 
kontrakten. 

6 BPA-tjenester NOK 2,1 mrd. Kunngjort på Doffin og TED Ingen merknad. Konkurransen ble gjennomført av 
Bærum kommune på vegne av 16 kommuner, 
inkludert Asker. 

7 Hasteoppdrag, forurensing NOK 1 mill. Ikke konkurranseeksponert Hasteoppdrag der kun én leverandør i markedet 
har konsesjon. Ikke dokumentert vurdering eller 
henvisning til unntaksbestemmelse. 

8 Bygge- og anleggsarbeid NOK 1,5 mill.  Kunngjort på Doffin Ingen merknad. 

9 Bygge- og anleggsarbeid NOK 3,2 mill. Kunngjort på Doffin Ingen merknad. 

10 Bygge- og anleggsarbeid NOK 1,3 mill. Tilbudsinvitasjon Ingen merknad. Kjøpet ble gjennomført etter 
forsyningsforskriften del I. 

11 Bygge- og anleggsarbeid NOK 9,75 mill. Kunngjort på Doffin Ingen merknad. Konkurransen gjennomført av 
Hurum Eiendomsselskap KF 

12 Bygge- og anleggsarbeid NOK 2,2 mill. Minikonkurranse (3 
inviterte leverandører) 

Kjøpet er over nasjonal terskelverdi og skulle vært 
kunngjort på Doffin. 

13 Bygge- og anleggsarbeid NOK 50 mill. Doffin Ingen merknad. 

14 Bygge- og anleggsarbeid NOK 472 000 Tilbudsforespørsel Ingen merknad. 

  

6.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har konkurranseeksponert de fleste av de kontrollerte innkjøpene i samsvar 
med krav i regelverket, men at ikke alle kjøpene ble gjennomført i samsvar med relevante krav i regelverket. Det 
er Deloitte sin vurdering at dette ikke er tilfredsstillende, og at kommunen må iverksette tiltak for å sikre at alle 
kjøp blir gjennomført i samsvar med krav i regelverket. 

Ett av de kontrollerte kjøpene (#12) ble gjennomført som minikonkurranse med tre inviterte leverandører. Dette 
til tross for at kjøpet hadde en verdi over gjeldende nasjonal terskelverdi, og derfor skulle vært lyst ut på Doffin, 
jf. FOA § 8-17, og gjennomført enten som en åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. FOA § 8-3. Deloitte vil 
presisere at regelverket ikke åpner for å gjennomføre kjøp av denne typen og denne verdien som 
minikonkurranser for kun inviterte leverandører. 

Et annet av de kontrollerte kjøpene (#4) ble gjort på en utgått kontrakt. Kommunen begrunner dette med at ny 
leverandør av de aktuelle tjenestene ikke klarte å levere i samsvar med kontrakt, og at kommunen derfor var 
tvunget å fortsette å handle på utgått kontrakt. Kommunen har i korrespondanse med Deloitte sannsynliggjort 
dette, og vi mener kommunen ikke kan lastes for det inntrufne. 

I tillegg ble kjøp #7 gjennomført som et hasteoppdrag uten konkurranseeksponering. Kommunen opplyser at det 
kun var én aktuelle leverandør for gjennomføring av kontrakten og at det hastet å gjennomføre oppdraget, og at 
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det derfor ikke var aktuelt å konkurranseeksponere kjøpet jf. regelverket. Kommunen har i korrespondanse med 
Deloitte sannsynliggjort både at det kun var én aktuell leverandør i markedet, og at oppdraget var et hasteoppdrag.  

Kommunen har imidlertid ikke dokumentert vurderingene for at kjøpet kunne gjennomføres uten konkurranse-
eksponering på en tilstrekkelig måte. Blant annet mangler det henvisning til relevante unntaksbestemmelser i 
regelverket. Dette er ikke tilfredsstillende. Deloitte vil i den sammenheng peke på at regelverket har flere 
unntaksbestemmelser som kan være relevante i denne sammenheng. For eksempel åpner FOA § 2-3 om 
tjenestekontrakter inngått på grunnlag av enerett for å inngå kontrakter utenom regelverket, mens FOA § 5-2 
første ledd spesifiserer unntak fra del II av regelverket. Her kan bokstav a., som sier at oppdragsgiver bare kan 
inngå kontrakt med en bestemt leverandør i markedet, og bokstav c. som sier at oppdragsgiveren på grunn av 
uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen 
eller begrenset tilbudskonkurranse, begge være relevante. Deloitte vil imidlertid understreke at slike 
unntaksbestemmelser i regelen skal tolkes strengt, og videre at slike unntaksvurderinger skal dokumenteres. I 
tillegg vil vi peke på at unntaksreglene i FOA § 5-2 kun gir unntak fra del II i regelverket, og at de grunnleggende 
prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet likevel 
skal etterleves. 

6.4 Dokumentasjon 

6.4.1 Datagrunnlag 

Revisjonen har undersøkt om det er ført innkjøpsprotokoll for de kontrollerte enkeltkjøpene. Informasjon om 
protokollering for de relevante innkjøpene går frem i tabell 5: 

Tabell 5: Protokoll 

Nr. Innkjøp av Protokoll Kommentar 

3 Snøbrøyting OK Ingen merknad. 

4 IKT, telefoni OK Ingen merknad. 

6 BPA-tjenester OK Ingen merknad. 

7 Hasteoppdrag, forurensing Nei Kommunen opplyser at den ansatte som jobbet med saken har 
sluttet i kommunen, og at protokollen ikke er å finne. 

8 Bygge- og anleggsarbeid OK Ingen merknad. 

9 Bygge- og anleggsarbeid OK Ingen merknad. 

10 Bygge- og anleggsarbeid Nei Kommunen opplyser at det kun kom inn ett tilbud, og at det ikke ble 
utarbeidet protokoll. Kjøpet ble gjennomført etter 
forsyningsforskriften. 

11 Bygge- og anleggsarbeid Nei Kommunen opplyser at kjøpet ble gjennomført av Hurum 
Eiendomsselskap KF, og at revisjonen har fått tilsendt det 
kommunen har av dokumentasjon. Protokollen var ikke del av dette. 

12 Bygge- og anleggsarbeid OK Ingen merknad. 

13 Bygge- og anleggsarbeid OK Ingen merknad. 

14 Bygge- og anleggsarbeid Nei Kommunen opplyser at det normalt føres protokoll for denne type 
anskaffelser. Av tre forespurte leverandører var det to som 
responderte, og vinner av konkurransen ble kunngjort og avklart per 
telefon. Kommunen bekrefter at det ikke ble utarbeidet protokoll for 
dette kjøpet. 

  

6.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen kan dokumentere protokoll for syv av de elleve kontrollerte kjøpene. For de 
resterende fire kjøpene mangler det protokoll, eller protokollen er ikke å finne. Både manglende protokoll og at 
protokoll ikke er å finne er etter Deloitte sin vurdering ikke tilfredsstillende. Videre vil vi understreke at et vesentlig 
formål med kravet om at kjøp skal dokumenteres er å sikre oppfyllelse av det grunnleggende prinsippet om 
etterprøvbarhet i offentlige innkjøp, jf. LOA § 4, gjennom å dokumentere viktige beslutninger i innkjøpsprosessen, 
jf. FOA § 7-1. 
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For kjøp #7 opplyser kommunen at protokollen ikke er å finne, med henvisning til at den ansatte som jobbet med 
saken har sluttet i kommunen. Kjøp #11 ble gjennomført av Hurum Eiendomsselskap KF. Heller ikke her er 
protokollen å finne. Begge deler bryter dokumentasjonsplikten i FOA § 7-1, og er ikke tilfredsstillende. Som nevnt 
er hensikten med dokumentasjonskravene i regelverket at det skal være mulig å etterprøve vesentlige 
beslutninger og vurdering i kjøpet. Dette er ikke mulig å gjøre når protokollen ikke er tilgjengelig. 

For kjøp #10 opplyser kommunen at det ikke ble utarbeidet protokoll, med henvisning til at det kun kom inn ett 
tilbud. Kommunen opplyser at kjøpet ble gjennomført etter forsyningsforskriften. Også forsyningsforskrifte § 7-1 
stiller krav om at kjøp skal dokumenteres. Det er derfor ikke tilfredsstillende at så ikke har skjedd. 

Heller ikke for kjøp #14 foreligger det protokoll. Kommunen opplyser at det normalt føres protokoll for denne 
typen innkjøp, men at det i dette tilfellet ikke ble gjort. Dette er ikke tilfredsstillende. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, mener Deloitte kommunen bør vurdere tiltak for å sikre at alle 
innkjøp blir dokumentert i samsvar med krav i regelverket. 

6.5 Krav om lønns- og arbeidsvilkår 

6.5.1 Datagrunnlag 

Revisjonen har undersøkt om det var inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør i kontrollerte 
innkjøpene der dette er påkrevd. Av de 11 kontrollerte innkjøpene, var ni omfattet av denne delen av regelverket. 
Tabell 6 viser oversikt over hva som ble kjøpt, om det ble stilt krav om lønns- og arbeidsvilkår, og eventuelle 
kommentarer til høyre: 

Tabell 6: Krav om lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter 

Nr. Innkjøp av Krav om lønns- og arbeidsvilkår Kommentar 

3 Snøbrøyting Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad 

4 IKT, telefoni Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad 

6 BPA-tjenester Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad 

8 Bygge- og anleggsarbeid Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad 

9 Bygge- og anleggsarbeid Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad 

10 Bygge- og anleggsarbeid Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad. 

11 Bygge- og anleggsarbeid Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad. 

12 Bygge- og anleggsarbeid Nei Kommunen opplyser at kontrakten ble gjennomført uten 
bruk av underleverandører, og at kravet om å stille lønns- 
og arbeidsvilkår i kontrakten derfor ikke ble vurdert. 
Kjøpet er omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter, og det skulle derfor vært stilt krav 
om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten. 

13 Bygge- og anleggsarbeid Ja, som kontraktsvilkår Ingen merknad. 

 

6.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har stilt krav om lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 i åtte av ni kontrollerte innkjøp der dette er påkrevd. I det siste kjøpet (#12) 
har ikke kommunen stilt slikt krav. Dette mener Deloitte ikke er tilfredsstillende. Kommunen begrunnet manglende 
krav om lønns- og arbeidsvilkår med at kontrakten ble gjennomført uten bruk av underleverandører. Deloitte vil i 
den forbindelse understreke at kravet om å stille lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder alle 
tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger NOK 1,3 mill. eks. mva. i verdi, uavhengig om 
det skal brukes underleverandører i gjennomføringen av kontrakten. Deloitte mener det er viktig at kommunen 
iverksetter tiltak som forhindrer at det inngås kontrakter som ikke er i samsvar med regelverket. 

6.6 Kjøp på rammeavtaler 

6.6.1 Datagrunnlag 

Revisjonen har undersøkt om de 11 avropene på rammeavtaler ble gjort i samsvar med reglene fastsatt i 
rammeavtalene, og om rammeavtalene var gyldige på tidspunktet der avropet ble gjort. Tabell 7 viser om det 
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enkelte kontrollerte avrop er gjort i samsvar reglene i rammeavtalen, om avtalen var gyldig på avropstidspunktet, 
samt eventuelle avvik/merknader. 

Tabell 7: Avrop på rammeavtaler 

Nr. Innkjøp av Gyldig avtale Korrekt avrop Kommentar 

1 Vikartjenester Ja Uvisst Kommunen opplyser at avrop gjøres av bestiller ved 
å ta direkte kontakt med leverandøren. Den 
aktuelle virksomheten sletter slike bestillinger årlig, 
og kommunen har derfor ikke dokumentasjon på at 
avropet er gjort korrekt. 

2 Vikartjenester Ja Uvisst Parallell rammeavtale med seks leverandører. 
Avrop skal ifølge kommunen gjennomføres 
gjennom distribusjon av avropsskjema. Kjøpet er 
dokumentert med innkjøpsrekvisisjon, ikke 
avropsskjema. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
om avropet er gjort i samsvar med prosedyrer i 
rammeavtalen. 

3 Vikartjenester Ja Ja Ingen merknad. 

4 Driftsavtaler, reparasjoner og 
vaktmestertjenester 

Ja Ja Ingen merknad. 

5 Vedlikehold bygg/anleggstjenester og 
nybygg/nyanlegg 

Ja Ja Ingen merknad. 

6 Materialer til vedlikehold, påkostning og 
nybygg 

Ja Ja Ingen merknad. 

7 Konsulenttjenester Ja Uvisst Kommunen opplyser at kjøp på rammeavtalen skal 
gjøres via e-handel, men har ikke dokumentert at 
dette har skjedd. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
om avropet er gjort i samsvar med prosedyrer i 
rammeavtalen. 

8 Inventar, utstyr og maskiner Ja Uvisst Kommunen opplyser at kjøp på rammeavtalen skal 
gjøres via e-handel, men har ikke dokumentert at 
dette har skjedd. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
om avropet er gjort i samsvar med prosedyrer i 
rammeavtalen. 

9 Konsulenttjenester Ja Uvisst Kommunen opplyser at kjøp på rammeavtalen skal 
gjøres via e-handel, men har ikke dokumentert at 
dette har skjedd. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
om avropet er gjort i samsvar med prosedyrer i 
rammeavtalen. 

10 Bøker, tidsskrifter og aviser til 
undervisning 

Ja Uvisst Kommunen opplyser at kjøp på rammeavtalen skal 
gjøres via e-handel, men har ikke dokumentert at 
dette har skjedd. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
om avropet er gjort i samsvar med prosedyrer i 
rammeavtalen. 

11 Prosjektadministrasjon/byggeledelse Ja Ja Ingen merknad. 

12 Spesialbekledning, arbeidstøy, 
verneutstyr 

Ja Ja Ingen merknad. 

  

I korrespondanse med Deloitte fremholder kommunen at også avropene som ikke er dokumentert er gjort i 
samsvar med rammeavtale, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Kommunen skriver at bestiller har fulgt 
relevant rutine og benyttet korrekt rammeavtaleleverandør, og at det at de ikke fullt ut har benyttet innkjøps-
løsningen i seg selv ikke er et brudd på aktuell rammeavtale. Leverandør har i disse situasjonene levert i henhold 
til avtalen, men kanskje ikke stilt krav til korrekt avropsmetode. 
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6.6.2 Vurdering 

Alle de kontrollerte avropene ble gjort på rammeavtaler som var gyldige på avropstidspunktet. Seks av de tolv 
kontrollerte avropene er dokumentert gjennomført i samsvar med avropsprosedyrene i rammeavtalene. De 
resterende seks avropene er ikke dokumentert korrekt gjennomført. Det er derfor ikke mulig for Deloitte å vurdere 
om avropene er gjort i samsvar med prosedyrene i rammeavtalene.  

Videre merker vi oss at kommunen mener manglende dokumentasjon ikke er brudd på regelverket. Dette er feil. 
Manglende dokumentasjon på avropene bryter med den generelle dokumentasjonsplikten i FOA § 7-1, som blant 
annet sier at oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger 
i innkjøpsprosessen, og at vesentlig forhold for gjennomføringen av innkjøp skal nedtegnes. Denne plikten har 
blant annet som formål å sikre kravet til etterprøvbarhet i offentlige innkjøp, og gjelder også for avrop på 
rammeavtaler, jf. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser punkt 37.5.2.1, der det blant annet står at «Den 
generelle dokumentasjonsplikten og kravet til etterprøvbarhet må overholdes uavhengig av hvordan avropet på 
rammeavtalen foretas.» Deloitte mener det er uheldig at dette ikke er gjort for alle de kontrollerte innkjøpene, og 
mener videre at kommunen bør iverksette tiltak for å forhindre at dette skjer. 
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7 Politiske føringer og vedtak  

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad blir politiske føringer og vedtak for innkjøp fulgt i kommunens innkjøp? 

7.2 Revisjonskriterier 

I Asker kommune kommer politiske føringer dels gjennom vedtak i enkeltsaker, og dels gjennom mål, strategier 
og oppdrag fra kommuneplanen, vedtatte temaplaner og handlingsprogram. Enkeltvedtak følges opp i den 
konkrete saken, mens virksomhetene følger opp mål og spesifikke tiltak i sine respektive virksomhetsplaner.  

Asker kommunestyre har i kommuneplanen for 2020-2032 (samfunnsdelen) vedtatt at kommunen skal bidra til 
reduksjoner av direkte og indirekte klimagassutslipp, blant annet gjennom sin rolle som innkjøper. I 
handlingsprogrammet for 2022-2025 går det frem at kommunen i 2022 skal styrke arbeidet med miljøvennlige 
anskaffelser og at det skal stilles miljø- og klimakrav i alle vesentlige kommunale innkjøp av varer og tjenester. 
Videre går det frem at det skal utarbeides en strategi for klima i kommunens generelle anskaffelser, at det skal 
integreres miljø- og klimakrav i kommunens innkjøpssystemer, innhentes bistand fra Stiftelsen Miljømerking 
gjennom medlemskap i deres innkjøpsnettverk, samt at kommunen skal utnytte Viken fylkeskommune kommende 
rådgivningstjeneste om klimavennlige anskaffelser. I handlingsprogrammet er det videre utarbeidet tiltak på 
anskaffelsesområdet, og det stilles blant annet krav til at kommunen skal velge utslippsfritt i sine anskaffelser av 
kjøretøy, og utslippsfritt i sine anskaffelser av maskiner og ikke-veigående kjøretøy der disse er kommersielt 
tilgjengelige. I tillegg går det frem at kommunen skal stille klimakrav, som krav til miljøsertifiserte leverandører, 
miljødeklarerte varer eller andre tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav, i sine anskaffelser. 

Også temaplan for næring 2020-2032 har politiske føringer med relevans for anskaffelser. Blant annet skal 
kommunen gjennom sine innkjøp stimulere til grønn omstilling i leverandørmarkedet og stimulere til innovasjon 
og utvikling av nye lokale produkter og tjenester. Asker kommune skal også stille krav til å ta i bruk klimavennlige 
løsninger, bruke lærlinger eller arbeidstakere med andre sosiale utfordringer så vel som innovasjon innen ny 
teknologi og sirkulærøkonomi i sine anskaffelser. 

I temaplan for handling mot klimaendringen står det at Asker kommune skal utvikle tydelige retningslinjer for å 
sikre grønne og sirkulære anskaffelser. Andelen kommunale anskaffelser hvor klima og miljø er vektet i 
tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav skal måles. Målet er at 50 % av anskaffelsene skal ha dette 
som krav til produkt og tjenester i 2022, og 80 % skal ha det innen 2030. I tillegg er det et mål at 100 % av alle 
nyanskaffede kommunale person- og varebiler går på enten hydrogen, elektrisitet eller biogass i løpet av 2022. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Datagrunnlag  

Asker kommune har enkelte systemer og rutiner som bidrar til at relevante politiske føringer blir tillagt vekt i deler 
av innkjøpsarbeidet. Særlig gjelder dette større investeringsprosjekter, som alltid være forankret på politisk nivå, 
både gjennom utarbeidelse av beslutningsgrunnlag før endelig vedtak om iverksetting fattes, og i det faktiske 
vedtaket som ligger til grunn for det enkelte investeringsprosjekt.28  

Videre er den sentrale innkjøpsenheten ansvarlig for å oppdatere rutinene i kvalitetssystemet, inkludert i henhold 
til relevante politiske føringer på området. Dette gjøres ifølge kommunen ved behov. Der virksomhetene har egne 
rutiner, har de selv ansvaret for å holde disse oppdatert, og da også sikre at eventuelle relevante politiske føringer 
reflekteres i innkjøpsrutinene. Også dette gjøres ifølge kommunen ved behov. Det er bare unntaksvis at relevante 
politiske føringer for innkjøp, som for eksempel krav til klima, miljø, sirkulærøkonomi eller lokal næringsutvikling, 
har blitt gjort gjeldende i gjennomgåtte rutiner. 

I rutinen for planlegging av anskaffelser finnes det en egen ressursside for CSR (corporate social responsibility), 
der det står at «det skal vurderes ulike krav til anskaffelsen». Miljømerking nevnes som et av flere hensyn som skal 
vurderes. Rutinen har ingen skal-krav, og henviser ikke til relevante politiske planer, som temaplan for handling 

 
28 Se forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter i Asker kommune, behandlet av kontrollutvalget i møte 13. juni 2022, sak PS 
23/22. 
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mot klimaendringer. I rutine for konkurranseutlysning blir klima- og miljøvennlighet nevnt som et av flere hensyn 
som kan inkluderes i kunngjøringen. Det står ikke noe om hvordan dette kan gjøres eller om at det er en prioritet 
for Asker kommune.  

Enkelte av virksomhetene har inkludert utvalgte politiske føringer knyttet til innkjøp i sin virksomhetsstrategi, 
rutiner og/eller praksis. 

I virksomhetsplan for økonomi og anskaffelser29 har det blitt definert mål, satsinger og oppdrag for den sentrale 
innkjøpsenheten for resten av det inneværende året. Flere av tiltakene omhandler klima og miljø i 
innkjøpsarbeidet, og er knyttet til politiske vedtak, planer og føringer. Blant annet står det at de skal:  

• Utarbeide anskaffelsesstrategi - Bærekraftige anskaffelser 

• Tilby opplæring/kurs i å stille klima- og miljøkrav i kommunens anbud som en del av implementering av 
anskaffelsesstrategien 

• Etablere rutiner og maler for miljøkrav og sosialt ansvar 

• Vurdere ombruk eller reparasjon før det kjøpes nytt 

• Styrke kompetanse i samarbeid med strategi og utredning 

Tiltakene er ytterligere spesifisert i planen, og det er fordelt ansvar og satt frist for når det skal ferdigstilles. Ingen 
av tiltakene var på revisjonstidspunktet ferdigstilt. 

Som tidligere nevnt har den sentrale innkjøpsenheten også startet et arbeid med kategoristyring, der hver 
tjeneste- og varekategori skal ha en tilhørende strategi. I intervju blir dette presentert som en forutsetning for 
oppfølging av politiske føringer på en hensiktsmessig måte. 

Videre viser rådgiver i Avfall og gjenvinning til at de omtaler klima og miljø i sin virksomhetsstrategi, og at klima- 
og miljøhensyn ofte inngår som kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterium i innkjøp gjennomført av virksomheten. 
Også virksomheten Renhold og praktisk bistand har hatt praksis for å ha dokumentasjonskrav på 
miljøsertifiseringer eller tilsvarende i sine konkurransegrunnlag. 

I intervju blir det av flere vist til at de overordnede målene for kommunen er tydelige og at de har en klar og logisk 
kobling mot kommunens innkjøp. Det uttrykkes videre at enkelte av målene er godt operasjonalisert i 
temaplanene. Imidlertid kommer det òg frem i intervju at det kan være utfordrende å balansere ulike krav og 
politiske føringer i innkjøpsarbeidet. Dette eksemplifiseres med at det ofte er stramme økonomiske rammer, 
samtidig som det er ønskelig fra politisk side at det for eksempel skal stilles strenge miljøkrav i innkjøpene.  

Flere nevner i intervju at det er et behov for et styrende dokument som samler politiske føringer og forventninger 
til innkjøpsområdet. Et slikt styrende dokument kan innkjøpere se hen til i det enkelte innkjøp, og 
virksomhetsledere kan bruke det strategisk for å sette hensiktsmessige mål for det lokale innkjøpsarbeidet. De 
intervjuede opplever at en innkjøpsstrategi vil gi det helhetlige rammeverket som trengs for å både effektivisere 
innkjøpsarbeidet og å sørge for at aktuelle politiske føringene blir fulgt (se kapittel 3).  

7.4 Stikkprøver 

Revisjonen har undersøkt om relevante politiske føringer ble gjort gjeldende i de kontrollerte kjøpene. Tabell 8 
viser oversikt over hva som ble kjøpt, om det ble lagt politiske føringer for kjøpet, samt eventuelle kommentarer 
til høyre:30 

Tabell 8: Politiske føringer 

Nr. Innkjøp av Politiske føringer 
gjort gjeldende 

Kommentar 

4 IKT, telefoni Ja Miljøkrav stilt. 

6 BPA-tjenester Nei Ingen politiske føringer. Kjøpet ble ikke gjennomført av Asker kommune. 

7 Hasteoppdrag, forurensing Nei Ingen merknad (hasteoppdrag med én leverandør). 

 
29 I forbindelse med verifiseringen opplyser kommunen at virksomhetsplanen ble utarbeidet 1. april, og at anskaffelsesstrategi (plattform) er 
ferdig utarbeidet. Videre blir det vist til at flere av tiltakene i virksomhetsplanen er tiltak som følges opp i arbeidet med å implementere ny 
anskaffelsesplattform. 
30 I forbindelse med verifisering understreker kommunen at temaplan for klimaendringer i Asker kommune ble vedtatt i juni 2021, og at flere 
av de kontrollerte kjøpene ble gjennomført før dette. På bakgrunn av informasjon i verifiseringen ble ett kjøp gjennomført av et IKS tilbake i 
2018 tatt utelatt i denne delen av stikkprøvekontrollen. 
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8 Bygge- og anleggsarbeid Ja Reguleringsplan og vedtak i formannskapet. Miljøkrav stilt. 

9 Bygge- og anleggsarbeid Ja Vedtak i formannskapet. Miljøkrav stilt. 

10 Bygge- og anleggsarbeid Ja I kontrakten ble det som følge av politiske føringer stilt krav om at 
leverandøren skulle føre miljøregnskap. Leverandøren leverte aldri 
miljøregnskap, tross flere purringer fra kommunen. 

11 Bygge- og anleggsarbeid Nei Ingen politiske føringer. Kjøpet ble ikke gjennomført av Asker kommune. 

12 Bygge- og anleggsarbeid Ja Asker kommune stilte krav om miljøtiltak relevant for kjøpet. Miljøtiltak ble 
fulgt opp. 

13 Bygge- og anleggsarbeid Ja Asker kommune stilte krav om miljøtiltak relevant for kjøpet. Miljøtiltak ble 
fulgt opp. 

14 Bygge- og anleggsarbeid Nei Ingen politiske føringer. Kjøpet kunne inkludert miljømessige krav til 
materialer for å følge opp politiske føringer. 

 

7.5 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune ikke har etablert system eller rutine som sikrer at relevante politiske 
føringer følges opp i alle innkjøp. Basert på funn i undersøkelsen, er det Deloitte sin vurdering at Asker kommune 
mangler et overordnet, styrende system som tydeliggjør hvilke politiske føringer som skal gjøres gjeldende for 
kommunens innkjøp, og hvordan dette skal gjøres. Slik arbeidet med å operasjonalisere politiske føringer i 
kommunens innkjøp fremstår i undersøkelsen, skjer dette i dag på en lite systematisk måte; enkelte virksomheter 
inkluderer utvalgte politiske føringer fra relevante temaplaner i sine virksomhetsplaner, men uten noen at dette 
følger en fast systematikk eller prioritering. Dette gir økt sannsynlighet for at relevante politiske føringer ikke følges 
opp i konkrete innkjøp gjort av den sentrale innkjøpsenheten og virksomhetene selv. 

Funn fra stikkprøvegjennomgangen underbygger en slik vurdering. Flere av de kontrollerte kjøpene kunne 
inneholdt politiske føringer, uten at dette ble gjort. Særlig stikkprøve #14 kunne inkludert politiske føringer knyttet 
til miljøhensyn, men uten at dette ble gjort. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, mener Deloitte at kommunen bør iverksette tiltak som sikrer at 
politiske føringer blir gjort gjeldende for kommunens innkjøpspraksis. Dette bør skje på en systematisk og 
planmessig måte, og kan med fordel sees i sammenheng med kommunens arbeid med en innkjøpsstrategi (se 
kapittel 3). 
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8 Rutiner for kontraktsoppfølging 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter?  

Under dette: 

1. Er det etablert hensiktsmessige system og rutiner for å følge opp kontrakter? 
2. I hvilken grad er det etablert rutiner for å sikre at avrop blir gjort i samsvar med inngåtte avtaler/kontrakter i 

kommunen (lojalitet)? 
3. I hvilken grad blir leverandører fulgt opp med hensyn til leveranse, lønns- og arbeidsvilkår, pris og andre 

parametere som er relevante i forbindelse med den enkelte kontrakt?  
 

8.1 Revisjonskriterier 

Kontraktsoppfølging kan ses på som en selvstendig prosess som kommer etter innkjøpsprosessen. 
Kontraktsoppfølgingen omfatter oppdragsgivers håndtering av kontraktsforholdet fra det tidspunktet kontrakten 
er underskrevet til kontrakten er avsluttet og partene ikke har rettigheter og plikter etter denne.  

Kontrollrutiner er en sentral del av kontraktsoppfølging, med hensikt om å sikre at varer eller tjenester blir levert 
i samsvar med kravene i den fremforhandlede kontrakten. Dette gjelder både kvalitet og innhold i varen eller 
tjenesten, og at del- og totalpriser er i samsvar med kontrakt. Videre hører det til kontraktsoppfølgingen å 
reklamere på eventuelle mangler og å vurdere bruk av sanksjoner overfor leverandører dersom dette er 
nødvendig. Et viktig hjelpemiddel i kontraktsoppfølging kan være et manuelt eller elektronisk register over 
kontrakter som viser en totaloversikt over gjeldende kontrakter. Uavhengig av om kommunen har et slikt register 
eller om man velger å benytte et vanlig saks-/arkivsystem, er det en fordel at det er klare rutiner for å registrere 
kontrakter og nøkkelinformasjon knyttet til kontraktene. 

I meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, kommer det frem 
at manglende prioritering av kontraktsoppfølging kan svekke gevinstrealiseringen i offentlige anskaffelser:  

Manglende kontraktsoppfølging kan føre til at målet med anskaffelsen ikke nås, for eksempel at behovene oppdragsgiveren 

har, ikke blir dekket, det blir fakturert for høye beløp eller at virksomheten gjør anskaffelser fra andre enn leverandøren de 

har avtale med. Manglende prioritering av kontraktsoppfølgingen kan derfor få store konsekvenser for gevinstrealiseringen. 

En viktig del av arbeidet med å effektivisere offentlige anskaffelser vil derfor være å styrke kontraktsoppfølgingen. 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7 sier at oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig 
kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i 
vedkommende bransje og geografiske område.31  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

8.2 System og rutiner for kontraktsoppfølging 

8.2.1 Felles rutiner for kontraktsoppfølging 

Akser kommune har enkelte felles rutiner for kontraktsoppfølging. Disse står beskrevet i kvalitetssystemet. I rutine 
for kontraktsoppfølging av ordinære innkjøpskontrakter, kommer det frem at omfanget av kontraktsoppfølgingen 
skal samsvare med kontraktens størrelse og risiko: 

Kontraktsoppfølging er knyttet til den enkelte kontrakten, men må også ses i sammenheng med portefølje av kontrakter og 

kategoriansvar (delporteføljer). Anskaffelser i Asker kommune vil rapportere på samlet portefølje av anskaffelser. Ut ifra 

dette er det viktig å vektlegge kontraktsoppfølging ut ifra volum og risikobetraktninger. Det vises til spendanalyse (største 

omsetning pr leverandør, varekategori og virksomhet).   

 

Videre vises det til at kontraktsoppfølging innebærer kontroll av flere parametere: 

 
31 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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Enkel kontraktsoppfølging innebærer kontroll med pris, kvalitet, leveranse og fakturering. Risikobetraktninger er den andre 

dimensjonen og kan knyttes til eksempelvis - omdømme, samfunnsansvar mht miljø, arbeidsforhold, korrupsjon, 

menneskerettigheter (CSR - Corporate Social Responsibility). 

 

Rutinen påpeker at det er kontraktforvalter som har ansvar for oppfølgingen: 

Kontraktsoppfølging fordrer en aktiv rolle hvor kontraktsforvalter tar initiativ til møter med leverandører og brukere. Det er 

også verdifullt å ha måletall eller avviksrapporter. 

 

Utover det overnevnte går ikke rutinen i detalj på hvordan kontraktsoppfølgingen skal gjennomføres. Det finnes 
altså ikke en detaljert overordnet rutine eller beskrevet felles praksis i Asker kommune for oppfølging av leveranse, 
lønns- og arbeidsvilkår, pris, miljø eller andre parametere som er relevante i forbindelse med den enkelte kontrakt.  

Flere av de intervjuede erkjenner at kommunen har et forbedringspotensial i sine overordnede systemer, rutiner 
og gjennomføring av kontraktsoppfølging. Dette området har tidligere har vært nedprioritert på grunn av 
pandemien. Det meddeles likevel at det har blitt gjort et større arbeid med å forbedre rutiner, prosesser og roller 
for kommunens kontraktsoppfølging, og at dette arbeidet fortsatt pågår (mer om dette nedenfor).  

8.2.2 Ansvar og roller i kontraktsoppfølging 

I intervju opplyses det at det er den sentrale innkjøpsenheten som har ansvar for kontraktsoppfølging for alle 
sektorovergripende avtaler. Virksomhetene har selv ansvar for oppfølging av egne avtaler.  

Asker kommune har en ansvarsbeskrivelse for kontraktsoppfølgingsarbeidet i ordinære innkjøpskontrakter. 
Ansvarsmatrisen for innkjøp samt rutine for kontraktsoppfølging i kvalitetssystemet detaljerer ansvarsområdene 
knyttet til kontraktsoppfølging som er relevant for ulike roller i innkjøpsprosessen. Tabell 9 viser utvalgte roller 
med tilhørende ansvar i kontraktsoppfølgingsarbeidet:  

Tabell 9: Roller og ansvar i kontraktsoppfølging 

Rolle Ansvar 

Kontraktseier • Ansvar for kontraktsoppfølging i egen virksomhet 

• Rapportere iht. gjeldende retningslinjer 

• Beslutte bruk av dagbot, heving og oppsigelse 

• Godkjenne opsjon, tilleggs- og endringsordrer 

• Initiere eventuell ny anskaffelse  

• Utpeker kontraktforvalter(e) 

Kontraktforvalter • Daglig oppfølging av kontrakt, tilpasset kontraktens volum og risiko 

• Implementere kontrakten i virksomheten og gi nødvendig opplæring til innkjøpere  

• Administrativt samle og dokumentere erfaringer med leverandøren og leveransene (tid, kost, kvalitet) 

• Beregning av effekter og kontrollere måloppnåelse og minimere risiko 

• Vurdere og gjennomføre utløsning av opsjoner 

• Utforme tilleggs- og endringsordrer iht. kontraktens bestemmelser 
• Sluttevaluering og dokumentasjon ved avtalens utløp 

Innkjøper • Bidra til styrket avtalelojalitet ved å undersøke om behov kan dekkes gjennom inngåtte rammeavtaler 

• Ansvar for å kontrollere at mottatt vare/tjeneste er iht. bestilling og kontrakt 

• Registrere avvik på leverandør i avtaleoversikt  

Kategorileder 
 

• Oppfølging av kontraktsportefølje 

• Faglig og strategisk rådgiver overfor et enkelt tjenesteområde 

• Gjennomgang og analyse av kontraktsportefølje hvert tertial 

 

Seksjon for virksomhetsstyring har ansvar for det koordinerende ansvaret for kontraktsstyring i kommunen. Dette 
innebærer blant annet ansvar for å utarbeide maler og metodikk som skal sikre at kommunens interesser ivaretas. 
Retningslinjer, rutiner, maler og metodikk skal forankres hos den sentrale innkjøpsenheten. 

8.2.3 Lokale rutiner for kontraktsoppfølging 

I tillegg til de overordnede rutinene for kontraktsoppfølging, har noen av virksomhetene i kommunen utarbeidet 
egne rutiner og følger egen for kontraktsoppfølging. 
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Under de ordinære rutinene for kontraktsoppfølging i kvalitetssystemet, finnes det for eksempel to ulike lokale 
rutiner for kontraktsoppfølging: enkeltkjøp i helse- og omsorg og oppfølging av kontrakter knyttet til helse- og 
omsorgstjenester i institusjon. Andre tjenesteområder eller virksomheter har sine rutiner for kontraktsoppfølging 
lagret på egne områder i kvalitetssystemet. Rutiner for de ulike elementene i kontraktsoppfølgingen, som for 
eksempel oppfølging av sosiale forhold, lønns- og arbeidsvilkår, miljø, pris, leveranse og kvalitet ligger ikke 
nødvendigvis samlet på samme lokasjon i kvalitetssystemet for de ulike tjenesteområdene.  

Det er delvis lokale rutiner og praksis for oppfølging av pris, kvalitet og leveranse. For eksempel forteller en 
rådgiver i psykisk helse og rus i intervju at pris og kvalitet på leveranse i dag kontrolleres manuelt. I et intervju med 
en rådgiver fra en annen del av kommunen opplyses at pris er avtalefestet, men ikke kontrolleres. I sistnevnte 
intervju opplyses det at kvaliteten på tjenestene etterprøves og kontrolleres fire ganger årlig.  

Det finnes også noen lokale rutiner for oppfølging av leverandørers sosiale forhold, herunder lønns- og 
arbeidsvilkår. I intervju opplyses det at virksomheten Renhold og praktisk bistand har egne rutiner for oppfølging 
av renholdskontrakter som baserer seg på DFØ sine maler for kontraktsoppfølging. Det blir her gjennomført 
stikkprøver, leverandørmøter, og gjennomganger av timelister hos leverandørene. Seksjon for Avfall og 
gjenvinning har også egne rutiner for kontraktsoppfølging som nedfelles i den enkelte kontrakt. Seksjonens 
kontrakter er samlet i ulike kontraktsporteføljene med en egen ansvarlig per portefølje. Ansvaret rullerer for å 
sikre at kompetansen på de spesifikke kontraktene er ivaretatt i flere deler av seksjonen.  

I kvalitetssystemet blir det også henvist til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i forenklet rutine for anskaffelser 
under helse- og omsorgstjenester, men det kommer ikke frem hvordan dette skal gjøres eller hvorvidt det blir 
gjort. 

PRU er en av virksomhetene som har omfattende beskrivelser av og rutiner for sin kontraktsoppfølging, og da 
særlig med tanke på sosiale forhold, men også klima og miljø. I kvalitetssystemet ligger det en generell beskrivelse 
av krav til kontraktsoppfølging i prosjekt- og utbyggingsprosjekter, og krav til oppfølging av kontraktene innen de 
nevnte områdene. PRU har også spesifikke rutiner for ulike deler av kontraktsoppfølgingen, blant annet en rutine 
for oppfølging av sosialt ansvar. Her kommer det frem hvem som har ansvar for oppfølgingen, hvilke krav som skal 
stilles, hva som skal kontrolleres og hvordan, hvilke dokumenter som skal produseres i prosessen og hvilke tiltak 
og sanksjoner som kan innføres ved brudd på forventninger eller avtaler om lønns- og arbeidsvilkår. PRU har også 
retningslinjer og rutiner for oppfølging av miljø. Her spesifiseres det at miljøkrav skal følges opp gjennom 
kontraktsperioden, for eksempel gjennom vernerunder og byggherremøter. 

Rådgiver i prosjekt og utvikling forteller i intervju at mye av oppfølgingsarbeidet er manuelt, og det understrekes 
at krav i kontrakter må kunne følges opp og kontrolleres for at det skal gi mening å stille dem. PRU har likevel 
utarbeidet prosessbeskrivelser som prosjektledere skal følge i kontraktsoppfølgingen, der blant annet lønns- og 
arbeidsvilkår er vektlagt.  

Flere av de intervjuede opplever at de lokale rutinene for kontraktsoppfølging er tilstrekkelige, og at de selv 
opplever å ha god kontroll på denne delen av innkjøpene. En innkjøpsrådgiver kommenterer likevel at det kan 
være ugunstig at rutinene for kontraktsoppfølging varierer fra virksomhet til virksomhet i de tilfeller der 
virksomhetene forholder seg til samme leverandør. 

8.2.4 Arbeid med å styrke kontraktsoppfølgingen 

Det kommer frem i både intervju og dokumentasjonen at Asker kommune har arbeidet for å forbedre kontrakts-
oppfølgingen.  

For det første er kommunen i en prosess med å anskaffe ny innkjøpsløsning. I intervju opplyses det at denne 
løsningen skal inneholde en fakturamatching som kontrollerer at fakturaene er i henhold til de prisavtalene som 
foreligger. Gjennom dette vil kommunen følge opp at leverandørene leverer produkter eller tjenester i henhold til 
prisene som er avtalefestet. 

For det andre har kommunen, ved seksjon for virksomhetsstyring, et pågående prosjekt som har som formål å 
styrke kontraktstyringen i kommunen. Arbeidet startet våren 2020 skal følges opp videre av anskaffelsesseksjonen. 
Som del av prosjektet ble det våren 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ledere for å 
vurdere kommunens modenhetsnivå for kontraktstyring. Av denne har prosjektgruppa konkludert at Asker 
kommune blant annet har:  

• Mangelfulle rutinebeskrivelser for kontraktsoppfølgingen 

• En mangelfull samlet oversikt over avtaler 

• Mangelfulle retningslinjer for lagring av avtaler 
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• Manglende innfasing, evaluering og avslutning av kontrakter  

• Manglende rutiner for leverandørmøter, og manglende dokumentasjon av gjennomførte møter 

Våren 2021 gjennomførte prosjektgruppa også en undersøkelse blant attestanter og anvisere. Her kom det frem 
at 63 % av respondentene var kjent med at det er rutiner for kontraktsoppfølging i kvalitetssystemet. 
Undersøkelsen viste at enkelte virksomheter hadde etablert egne rutiner for anskaffelser og kontraktsoppfølging 
fordi de så et behov for å tilpasse rutinene egen drift eller fordi de opplevde at de felles rutinene var mangelfulle. 
I intervju blir det også påpekt at prosjektene, kontraktene og innkjøpene er såpass forskjellige at det i flere tilfeller 
vil være behov for rutiner som er mer spisset mot den enkelte enhet eller kontraktstype.  

Basert på funnene har seksjon for virksomhetsstyring utarbeidet forslag til ti tiltak som kan forbedre arbeidet med 
kontraktsoppfølgingen i kommunen. Disse er gjengitt i tabell 10, med nummer, tiltak, og status for tiltaket i juli 
2022: 

Tabell 10: Tiltak styrke kontraktsstyring 

Nr. Tiltak Status juli 2022 

1 Utarbeide en overordnet risikovurdering og strategi 
for kontraktsporteføljen 

Det foreligger et utkast til anskaffelsesstrategi (ref. kapittel 3)  
Høst/vinter 2022: konkretisere kategoriplaner. 

2 Definere og etablere roller i kontraktsoppfølgingen, 
med klare beskrivelser av ansvar for hver rolle. 

Det er utarbeidet rollebeskrivelser (ref. avsnitt 8.2.2). 

3 Utarbeide retningslinjer, instrukser, sjekklister eller 
beskrivelser av hva som bør følges opp i kontrakter. 

Tiltaket skal følges opp i 2022. 

4 Utarbeide rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelser er gjennomgått. Det står igjen en gjennomgang av 
leverandøroppfølging blant annet. Tiltak følges opp i 2022.  

5 Kartlegge utarbeidete rutiner som ikke er gjort 
tilgjengelig som sentrale rutiner, kvalitetssikre og 
gjøre tilgjengelig for hele organisasjonen. 

Tiltaket skal følges opp i 2022. 

6 Sikre at alle avtaler er registrert i KGV/KAV og 
underlagt oppfølging i KAV 

Rutiner er etablert. Anskaffelser ser at det vil kunne være hensiktsmessig 
at alle konkurranser som skal gjennomføres i TendSign startes der. 
Avklares med ny leder før det innføres høst 2022.  

7 Utarbeide retningslinjer, instrukser eller sjekklister 
for internkontroll 

Det er iverksatt kontroller på avtalelojalitet som skal gjennomføres 2 
ganger i året (se seksjon 8.3). Kontrollen skal utvides med en kontroll av 
avtalens bestemmelser. 

8 Utarbeide retningslinjer for analyse av 
kontraktsporteføljen 

Dette blir fulgt opp i henhold til anskaffelsesplattformen høst 2022.  

9 Kurs og opplæring Opprettet anskaffelsesfaglig forum.  
Gjennomført kurs om offentlige anskaffelser og KGV 
Gjennomføres månedlige workshop + digitale kurs (se seksjon 4.5).  
Tiltak 2022 – kontraktsoppfølging opplæring 

10 Rutiner for gjennomføring av leverandørmøter Tiltaket skal følges opp i 2022. 

 

Videre kommer det frem av dokumentasjonen og i intervju at enkelte lokale rutiner for kontraktsoppfølging, har 
betraktelig mer detaljerte beskrivelser på oppfølging av leveranse, lønns- og arbeidsvilkår, pris, miljø og andre 
parametere som er relevante i forbindelse med den enkelte kontrakt. Dette gjelder særlig rutinene til PRU. 
Rapporten om kontraktstyring kommenterer også dette skillet mellom detaljnivået på lokale og overordnede 
rutiner:  

Etterlevelse av påse-plikten og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår er ett eksempel hvor det er beskrevet gode rutiner ulike 

steder i organisasjonen, men ingen sentrale overgripende rutinebeskrivelser eller retningslinjer. 

 

Prosjektgruppa for kontraktstyring har i dokumentasjon oversendt til revisjonen foreslått å gjøre PRU sine rutiner 
tilgjengelige for alle og innføre disse som en overordnet rutine for kontraktsoppfølging. 



Forvaltningsrevisjon av innkjøp og kontraktsoppfølging i Asker kommune | Rutiner for kontraktsoppfølging 

44 
 

8.2.5 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune både har felles og virksomhetsspesifikke rutiner for kontraktsoppfølging, 
og at roller og ansvar for kontraktsoppfølgingen på overordnet nivå er formalisert. Basert på det som kommer 
frem i undersøkelsen er det Deloitte sin vurdering at kommunens felles rutiner for kontraktsoppfølging ikke er 
tilstrekkelig utfyllende til å sikre en enhetlig og god oppfølging av kommunens ulike kontrakter. Selv om rutinene 
knesetter en del overordnede prinsipp for kontraktsoppfølging, mangler det beskrivelser av hvordan ulike 
kontraktsoppfølgingsaktiviteter bør gjennomføres, for eksempel med hensyn oppfølgingspunkt (pris, kvalitet, osv.) 
og hyppighet. Sett i sammenheng med at ansvarsmatrisen for kontraktsoppfølging også er noe generell og 
overordnet, uten tilstrekkelig detaljering av hvilke oppgaver som ligger til hvilke roller, gir dette risiko for at 
kontraktsoppfølgingen verken er tilstrekkelig eller enhetlig i kommunen. 

Flere av de virksomhetsspesifikke kontraktsoppfølgingsrutinene kompenserer delvis for manglene ved de 
overordnete rutinene, og er egnet til å bidra til økt kvalitet i kommunens kontraktsoppfølging. Samtidig er ikke de 
virksomhetsspesifikke rutinene samstemte, noe som kan bidra til å svekke kvaliteten på kontraktsoppfølgingen, 
for eksempel når ulike virksomheter legger til grunn ulike rutiner for kontraktsoppfølging av samme leverandør. 

Deloitte mener det er positivt at kommunen har pågående et arbeid for å styrke kontraktsoppfølgingen, og mener 
det er viktig at forbedringspunktene kommunen selv har identifisert blir fulgt opp og prioritert.  

8.3 Rutiner for avtalelojalitet   

8.3.1 Datagrunnlag 

Asker kommune har i reglement for attestasjon og anvisning forpliktet virksomhetene til å benytte foreliggende 
rammeavtaler: 

Rammeavtalene skal effektivisere anskaffelsesprosessen og gi kostnadsbesparelser for virksomhetene. Virksomhetene er 

forpliktet til å benytte gjeldende rammeavtaler ved innkjøp. Avrop på rammeavtaler skal skje i kommunens innkjøpssystem 

enten via varekatalog eller elektronisk rekvisisjon. Det siste gjelder også avrop på områder uten gyldig rammeavtale/kontrakt. 

 

Det foreligger ikke egne skriftlige rutiner som skal sikre at avrop blir gjort i samsvar med inngåtte rammeavtaler. 
Kommunen har etablert en overordnet ansvarsstruktur for innkjøp inkludert avrop på rammeavtaler. Videre skal 
enkelte av kommunens innkjøps- og kontraktsystemer bidra til å forebygge kontraktsbrudd. I tillegg gjennomføres 
det kontroller av avtalelojalitet. 

I rolle- og ansvarsmatrise for anskaffelser kommer det frem at innkjøper og prosessleder har et spesielt ansvar for 
å sørge for at avrop blir gjort i samsvar med inngåtte avtaler. Innkjøperen har ansvaret for å kontrollere om 
behovet kan dekkes av kommunens allerede inngåtte rammeavtaler, mens prosessleder har ansvaret for å 
gjennomføre minikonkurranser på inngåtte rammeavtaler, samt dynamiske innkjøpsordninger i KGV-systemet. 

Kommunes systemer er også til en viss grad rigget for å sørge for avtalelojalitet. Som nevnt i 5.6, har Asker 
kommune nylig byttet KGV/KAV-system, og alle nye avtaler skal arkiveres der automatisk. Ifølge Asker kommunes 
rapport om kontraktsstyring, er det usikkert om overføringen av tidligere avtaler til nytt KGV/KAV har vært 
tilstrekkelig kvalitetssikret. I intervju ble det også opplyst at det er noe usikkert om rammeavtaleoversikten i KGV 
er komplett.  

Kommunen er i prosess med å anskaffe ny e-handelsløsning. Dette skal bidra til en styrket avtalelojalitet. Det gjøres 
kontroller av innkjøp gjort i e-handelssystemet i dag, men dette er manuelle prosesser. Intensjonen med det nye 
verktøyet er å styrke kontrollen på kommunens innkjøp, samt å kunne avdekke eventuelle lekkasjer på 
rammeavtaler. 

En undersøkelse gjennomført av kommunen i forbindelse med prosjektet om kontraktstyring fant at kommunen 
ikke benytter etablerte avtaler i alle tilfeller. Undersøkelsen avdekket at det på visse områder var lekkasje på 54 % 
i 2020. Det kommer ikke frem i rapporten hva årsakene til lekkasjene var. I forbindelse med verifiseringen av 
rapporten understreker kommunen at ett av områdene det interne prosjektet avdekket lekkasjer på var knyttet 
vikarbruk, og at avtalebrudd på kjøp av vikartjenester handlet om at det på dette tidspunktet var veldig krevende 
å skaffe vikar grunnet oppbemanning for å håndtere koronautfordringene. 

Som nevnt i seksjon 5.7, gjennomfører den sentrale innkjøpsenheten en stikkprøvekontroll to ganger i året, der 
kjøp fra 20 utvalgte leverandører kontrolleres opp mot kommunens avtaleregister. Kommunen opplyser at 
utvalget av leverandører gjøres dels basert på resultater fra innkjøpsanalyser, og dels basert på kjøpenes størrelse. 
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Dette medfører at det er større risiko for at kontrollene krever oppfølging og at det avdekkes avvik, enn om 
utvalget hadde vært vilkårlig. 

Regnskapsdataen blir vurdert opp mot avtaleregisteret og det blir kontrollert for avvik. Dersom er gjort stort volum 
av innkjøp av en vare eller tjeneste der kommunen har rammeavtale, men rammeavtalen ikke har vært brukt, gjør 
den sentrale innkjøpsenheten undersøkelser hva årsaken har vært. I intervju blir det påpekt at kontrollene 
vurderes å ha en forebyggende effekt, fordi virksomhetene vet at de er gjenstand for jevnlig kontroll. 

Seksjonsleder for økonomi og anskaffelser forteller i intervju at kommunen har brukt resultatene fra kontrollene 
til å iverksette tiltak som skal redusere risiko for lekkasjer. Matvareinnkjøp til skole og barnehage blir trukket frem 
som områder der det tidligere har vært identifisert lekkasjer, men der det har bedret seg etter stikkprøvekontroller 
med påfølgende korrigerende tiltak. Selv om kommunen har blitt bedre på lojalitet til avtalene sine, meddeles det 
at avtalebrudd vil være en naturlig latent risiko i en stor kommune.  

8.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Asker kommune har overordnede prinsipp som skal sikre avtalelojalitet, og videre at 
kommunen har system og rutiner og rolle- og ansvarsfordeling på innkjøpsområdet som er egnet til å bidra til økt 
avtalelojalitet. I tillegg kommer det frem i undersøkelsen at kommunen gjennomfører interne kontroller av 
innkjøpsarbeidet som bidrar til å avdekke eventuell avtaleillojalitet, og at kommunen er i prosess med å anskaffe 
et e-handelssystem som vil styrke avtalelojaliteten ytterligere. Samlet er det Deloitte sin vurdering at kommunen 
har etablert rutiner som langt på vei sikrer avtalelojalitet. 

8.4 Oppfølging av leverandører  

8.4.1 Datagrunnlag 

Revisjonen har undersøkt kontraktsoppfølgingen i de kontrollerte enkeltinnkjøpene. Tabell 11 gir oversikt over hva 
innkjøpene gjaldt, hvilke krav kontrakten stilte til kontraktsoppfølging og/eller hva kommunen opplyser om 
oppfølgingen av den enkelte kontrakten, samt eventuelle kommentarer til høyre. 

Tabell 11: Kontraktsoppfølging 

Nr. Anskaffelse av Oppfølging Kommentar 

3 Snøbrøyting Stikkprøver i sesongen (kontraktsfestet) Kommunen opplyser at oppsynsmannen 
gjennomfører stikkprøver fortløpende i sesongen, 
enten som tilfeldig stikkprøve, eller etter 
henvendelse fra publikum. 

4 IKT, telefoni Løpende korrespondanse og periodiske 
møter med leverandør om utfordringer 

Korrespondanse dokumentert. Møter ikke 
dokumentert. 

6 BPA-tjenester Kontraktsoppfølging gjennom 
referatførte møter med leverandør. 

Ingen merknad. 

7 Hasteoppdrag, forurensing Ikke aktuelt (hurtig gjennomført 
enkeltoppdrag). 

Ingen merknad. 

8 Bygge- og anleggsarbeid Oppfølging av leveransen iht. kontrakt 
(byggherremøte) 

Ikke dokumenterte møter.  
Kommunen opplyser at PRU gjennomfører revisjon 
av to prosjekter årlig. Det aktuelle prosjektet har 
ikke vært gjenstand for revisjon.  

9 Bygge- og anleggsarbeid Dokumentert byggherremøte. 
Dokumentert miljøgjennomgang. 

Ingen merknad. 

10 Bygge- og anleggsarbeid Oppfølging av leveransen iht. kontrakt 
(byggherremøte) 
Mannskapsregistrering 
Miljøregnskap (rapportering på CO2) 

Byggherremøter ikke dokumentert. 
Mannskapsregistrering dokumentert. 
Miljøregnskap ikke levert kommunen, tross 
purringer. 

11 Bygge- og anleggsarbeid Referatførte HMS-møter Ingen merknad. 

12 Bygge- og anleggsarbeid Oppfølging av leveransen iht. kontrakt Kommunen opplyser at det var løpende oppfølging 
og dialog med entreprenør under hele oppdraget.  
Det ble også oppdaget mindre defekter som ble 
utbedret løpende. Kommunen bekrefter at 
kontraktsoppfølgingen ikke er dokumentert. 
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13 Bygge- og anleggsarbeid Oppfølging av leveransen iht. kontrakt 
(byggherremøte og fremdriftsmøte) 

Ikke dokumentert møter.  
Kommunen opplyser at PRU gjennomfører revisjon 
av to prosjekter årlig. Det aktuelle prosjektet har 
ikke vært gjenstand for revisjon. 

14 Bygge- og anleggsarbeid Oppfølging av leveransen iht. kontrakt Ikke dokumentert. 

I intervju blir det opplyst at kommunen er i prosess med å innføre fagsystemet HMSREG. Dette er et system som 
kontrollerer leverandører og underleverandører opp mot seriøsitetskrav. Innføringen av dette systemet er ment 
å bidra til at kommunen inkluderer relevante krav til leverandører i sine konkurranser, for eksempel med hensyn 
til seriøsitet.  

Det blir videre nevnt i intervju at kommunen har gjennomført revisjoner om krav til lønns- og arbeidsvilkår blir 
etterlevd på byggeplasser, da tjenestekontrakter generelt ble identifisert som en risikofylt kontraktstype med 
tanke på seriøsitet.  

Kommunen har også gjennomført tilsyn på leverandører i forbindelse med mottatte varsler. I ett tilfelle i 2021 ble 
en rammeavtalepartner sagt opp etter at kontroller bekreftet varslede forhold hos leverandør. 

8.4.2 Vurdering 

Stikkprøvegjennomgangen viser at Asker kommune opplyser å ha fulgt opp alle leverandørene i de kontrollerte 
innkjøpene i samsvar med kontraktsvilkår, bortsett fra stikkprøve #7 (som var et hasteoppdrag).  

For flere av de kontrollerte kjøpene går det frem at kommunen har fulgt opp kontraktene i møter med 
leverandørene, men uten at disse møtene er dokumenterte slik de skulle vært. Dette gjelder stikkprøvene #4, #8, 
#10, #12, #13 og #14. Dette er ikke tilfredsstillende. Deloitte vil understreke viktigheten av at oppfølgingen av 
kontrakter dokumenteres, slik at det er mulig å etterprøve at kommunen faktisk har kontrollert at leverandørene 
oppfyller relevante kontraktskrav og krav til for eksempel lønns- og arbeidsvilkår. 

Deloitte merker seg som positivt at kommunen er i prosess med å innføre et eget fagsystem som skal bidra til å 
sikre etterlevelse av seriøsitetskrav i relevante kontrakter. Dette kan bidra til å sikre bedre kontraktsoppfølging på 
dette punktet. 
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9 Konklusjon og anbefalinger 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har Deloitte undersøkt om organiseringen av innkjøpsarbeidet i Asker kommune er 
hensiktsmessig, om rutiner og system for innkjøp er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer i 
kommunen, og om regelverket blir etterlevd. I tillegg har vi undersøkt om kommunens rutiner, system og praksis 
knyttet til kontraktsoppfølging er hensiktsmessig. 

Overordnet er det Deloitte sin vurdering at Asker kommune sitt arbeid med innkjøp og kontraktsoppfølging langt 
på vei er i samsvar med regelverket, og også er egnet til å gjennomføre effektive og gode innkjøp. Samtidig kommer 
det òg frem at kommunen har noen utfordringer og tilhørende forbedringspunkter på området. 

Asker kommune manglet på revisjonstidspunktet en innkjøpsstrategi. Dette øker risikoen for at kommunens 
gevinst- og effektivitetsrealisering i offentlige innkjøp svekkes, at målene som følger av kommunens ulike planer 
ikke blir nådd, og for at kommunens retningslinjer, rutiner og prosedyrer ikke følges. Det er derfor viktig at 
kommunens pågående arbeid med å etablere en innkjøpsstrategi prioriteres og gjennomføres som planlagt. I den 
sammenheng bør kommunen også vurdere tiltak som sikrer at politiske føringer blir gjort gjeldende for 
kommunens innkjøpspraksis, noe kommunen på revisjonstidspunktet ikke gjorde på en systematisk måte. 

Fullmaktsstrukturen for innkjøp i Asker kommune følger i det alt vesentlige budsjettdelegeringen i kommunen. 
Deloitte har ikke indikasjoner på at fullmaktsstrukturen for innkjøp på driftsbudsjettet i kommunen ikke er 
hensiktsmessig. Videre har Asker kommune etablert en utfyllende og skriftlig rolle-, ansvars- og oppgavefordeling 
for ulike deler av innkjøpsprosessen som av de involverte i vurderes som tydelig og velfungerende. 

Den innkjøpsfaglig kompetanse i kommunen er bare delvis tilstrekkelig, selv om kommunen har et relativt 
omfattende kurs- og sertifiseringstilbud for å øke kompetansen til ansatte som er involvert i innkjøp. Deloitte 
mener kommunen bør vurdere innrettingen på kurs- og sertifiseringstilbudet, og eventuelt se på om flere av 
rollene i innkjøpsprosessen bør pålegges obligatorisk opplæring. Deloitte mener også kommunen bør vurdere 
tiltak for å redusere avhengigheten av eksterne konsulenter i innkjøpsarbeidet. 

Asker kommune har både felles retningslinjer og rutiner for innkjøp som dekker vesentlig steg i innkjøpsprosessen 
og som refererer til relevant regelverk, og virksomhetsspesifikke retningslinjer og rutiner for spesielle typer 
innkjøp. Deloitte har ingen indikasjoner på at rutinene og retningslinjene for innkjøp i Asker kommune ikke bidrar 
til å sikre at innkjøp gjennomføres i samsvar med krav i regelverket. Asker kommune bruker flere verktøy i sine 
innkjøp. Flere av verktøyene er hensiktsmessige og bidrar til å sikre gode innkjøpsprosesser i kommunen.  

Kommune har overordnede prinsipp som skal sikre avtalelojalitet, og har også etablert system og rutiner og rolle- 
og ansvarsfordeling på innkjøpsområdet som er egnet til å bidra til avtalelojalitet. Samlet er det Deloitte sin 
vurdering at kommunen har etablert rutiner som langt på vei sikrer avtalelojalitet. 

Asker kommune både har felles og virksomhetsspesifikke rutiner for kontraktsoppfølging, og har formelt fordelt 
roller og ansvar for kontraktsoppfølgingen på overordnet nivå. Rutinene mangler beskrivelser av hvordan ulike 
kontraktsoppfølgingsaktiviteter bør gjennomføres. Sett i sammenheng med at ansvarsmatrisen for kontrakts-
oppfølging er noe generell og overordnet, gir dette risiko for at kontraktsoppfølgingen verken er tilstrekkelig eller 
enhetlig i kommunen. Deloitte mener kommunens pågående arbeid med å styrke kontraktsoppfølgingen er viktig 
og må følges opp og prioriteres i det videre.  

Stikkprøvegjennomgangen viser at Asker kommunen hadde konkurranseeksponert de fleste – men ikke alle – av 
de kontrollerte innkjøpene. Tilsvarende viser stikkprøvegjennomgangen av kommunen har dokumentert de fleste 
av de kontrollerte innkjøpene, men at det mangler protokoll for noen av dem, og at kommunen for andre kjøp 
ikke fant dokumentasjon. Også blant de kontrollerte avropene på rammeavtaler mangler det dokumentasjon som 
viser at avropene ble gjort i samsvar med prosedyrene i de aktuelle rammeavtalene. Både manglende 
konkurranseeksponering og manglede dokumentasjon bryter med grunnleggende prinsipp og sentrale krav i 
regelverket. Manglende dokumentasjon var også en svakhet i kontraktsoppfølgingen av de kontrollerte 
innkjøpene. 
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Basert på funnene i undersøkelsen, anbefaler Deloitte at Asker kommune iverksetter følgende tiltak: 

1. Ferdigstiller innkjøpsstrategien som planlagt 
2. Sikrer at ansatte og ledere med roller i innkjøpsarbeidet mottar tilstrekkelig opplæring, for eksempel gjennom 

obligatoriske kompetansehevingstiltak 
3. Vurderer tiltak for å redusere avhengigheten av eksterne konsulenter i innkjøpsarbeidet 
4. Sikrer at både felles og virksomhetsspesifikke rutiner for gjennomføring av innkjøp er oppdaterte og 

tilstrekkelig utfyllende, og gjøres kjent blant ansatte og ledere som har roller i innkjøpsarbeidet 
5. Vurderer om omfanget av interne kontroller av innkjøpsarbeidet er tilstrekkelig, og tilpasser omfanget av 

interne kontroller av innkjøpsarbeidet deretter 
6. Sikrer at uformelle interne kontroller av innkjøpsarbeidet formaliseres 
7. Sikrer at både felles og virksomhetsspesifikke rutiner og ansvars- og oppgavefordeling for kontraktsoppfølging 

er oppdaterte og tilstrekkelig utfyllende, og gjøres kjent for ansatte og ledere som har roller i 
kontraktsoppfølgingsarbeidet 

8. Gjennomgå bruddene på regelverket som er avdekket i denne revisjonsrapporten, og gjøre nødvendige tiltak 
for å sikre at tilsvarende brudd ikke skjer igjen, herunder at: 
o innkjøp gjennomføres i samsvar med krav i regelverket, både når det gjelder konkurranseeksponering og 

dokumentasjon 
o avrop gjennomføres i samsvar med prosedyrene i rammeavtalene, og dokumenteres som de skal 

9. Sikre at kontraktsoppfølging dokumenteres tilstrekkelig 
10. Sikre at relevante politiske føringer gjøres gjeldende for kommunens innkjøp på en systematisk og planmessig 

måte. 
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: Revisjonskriterier 

Regelverket om offentlige anskaffelser 

Alle etater og organ i kommunen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser (ref. anskaffelsesloven § 2 
andre ledd punkt b). Det totale regelverket for offentlige anskaffelser bygger på ulike rettskilde-faktorer som man 
må tolke og vekte for å etablere rettsregelen som gjelder for de respektive problemstillingene i denne 
forvaltningsrevisjonen. Dette gjelder lov, forarbeid, forskrift, teori, domspraksis, EØS-regelverk og KOFA-
avgjørelser. Den aktuelle regelen går ikke alltid direkte frem av lov eller forskrift, og må derfor tolkes. Under 
presenterer vi grunnprinsippene i lov og forskrift, samt noen sentrale og relevante bestemmelser fra regelverket. 

Formålsparagraf og grunnleggende prinsipp 

§ 1 i anskaffelsesloven definerer formålet med loven på følgende måte:  

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med 

integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 

De grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven fremgår av § 4 som sier at 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Konkurranseprinsippet viser til at offentlige innkjøp skal skje på grunnlag av konkurranse, uten hensyn til hvilken 
innkjøpsprosedyre som blir benyttet. Både ut fra samfunnsøkonomiske og forretningsmessige hensyn, samt 
forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, er det ønskelig at offentlige innkjøp skjer etter konkurranse 
mellom potensielle leverandører. 

Likebehandling av leverandørene medfører at kommunen under hele prosessen skal legge forholdene til rette for 
at flest mulig av de potensielle leverandørene får mulighet til å konkurrere om leveransen på samme grunnlag. 
Leverandørene må derfor bli gitt likeverdige forutsetninger for å få sitt tilbud valgt.32 

Forutberegnelighet omhandler førutsigbarhet for leverandørene. Prinsippet viser til at oppdragsgiver skal sørge 
for at leverandører har tilstrekkelig informasjon om konkurransen og gjennomføringen av denne, til at de kan ta 
forsvarlige vurderinger og avgjørelser med hensyn til tilbudets innhold. 

Etterprøvbarhet handler om at anskaffelsene til kommunen skal kunne etterprøves av leverandørene. Dette betyr 
at kommunen må kunne dokumentere de ulike stegene i anskaffelsesprosessen. Kommunen må derfor sørge for 
at de vurderingene som har blitt gjort og den dokumentasjonen som har betydning for anskaffelsen er 
skriftliggjort, klar og utfyllende nok til at en tredjepart eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av de 
vurderingene som ble gjort. 

Forholdsmessighetsprinsippet innebærer at de plikter og rettigheter som ble utledet fra de andre prinsippene må 
tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. Dette betyr at de krav som blir stilt til prosedyren kommunen 
skal gjennomføre, må stå i forhold til det som skal kjøpes inn, og at de kravene kommunen stiller til leverandøren 
også må stå i forhold til anskaffelsen. Kommunen skal med andre ord ikke stille strengere krav enn det som er 
nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. I forarbeidet til loven blir det understreket at etterleving av 
dette prinsippet er sentralt for å realisere formålet med loven om effektiv bruk av samfunnets ressurser, særlig 
når det gjelder mindre anskaffelser. 

Ref. § 2 i anskaffelsesloven, gjelder de grunnleggende prinsippene for alle anskaffelser over NOK 100 000 eks. mva.  
I Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) går det frem at kommunen også for 
anskaffelser under NOK 100 000 eks. mva. bør se hen til og opptre i samsvar med disse grunnleggende 
prinsippene.33  

De konkrete formkravene til gjennomføring av anskaffelser varierer etter verdien på anskaffelsen og hvilken type 
anskaffelse det er tale om. De konkrete kravene fremgår av forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) § 5-1. 

 
32 I forarbeidet til loven blir likebehandlingsprinsippet omtalt som det viktigste av alle prinsippene i paragrafen, ref. Prop. 51 L (2015-2016), 
side 82. 
33 Se punkt 7.1.3 i veilederen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/
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• Del I av forskriften gjelder alle typer anskaffelser som er omfattet av forskriften. 

• Del II gjelder kontrakter lik eller over de nasjonale terskelverdiene og under EØS-terskelverdiene, jf. FOA 
§ 5-1 annet ledd. 

• Del III gjelder kontrakter lik eller over EØS-terskelverdiene som spesifisert i FOA § 5-3 første ledd. 

• Del IV gjeld kontrakter for helse- og sosialtjenester med anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdi 
spesifisert i forskriften § 5-3 annet ledd. 

• Del V gjeld plan- og designkonkurranser med verdi over nasjonale terskel jf. § FOA 5-1 femte ledd. 

FOA § 5-4 stiller krav til at kommunen som oppdragsgiver skal gjøre en forsvarlig beregning av verdien på innkjøp, 
slik at det blir avgjort om innkjøpet kommer over eller under de ulike terskelverdiene. 

Krav til føring av anskaffelsesprotokoll 

FOA § 7-1, første punkt, stiller krav til oppdragiver om å oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne grunngi 
viktige avgjørelser i anskaffelsesprosessen. I samme paragraf, tredje punkt, er det stilt krav om at «vesentlige 
forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.» Dette gjelder alle innkjøp 
med verdi over NOK 100 000 eks. mva. For innkjøp etter FOA del II (anskaffelser over nasjonale terskelverdier) og 
del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene), er det særskilte krav til hva anskaffelsesprotokollene skal inneholde 
(ref. hhv. § 10-5 annet ledd og § 25-5 annet ledd). 

Formålet med dokumentasjonsplikten og plikten til å føre anskaffelsesprotokoll er å bidra til at andre leverandører 
og offentligheten kan føre kontroll med at kommunen sine avgjørelser er fattet i samsvar med regelverket. Disse 
pliktene gir økt etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, ref. grunnprinsippet om dette i anskaffelsesloven § 4, og 
kan slik motvirke kameraderi og korrupsjon.34 

Kommunikasjon 

FOA kapittel 22 omhandler kravene knyttet til kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. Kravene i kapittelet 
gjelder både for anskaffelser gjort etter del II og del III av FOA, jf. FOA §§ 8-20, 14-1 bokstav d) punkt 5. og 22-1. 
Punkt (1) i FOA § 22-1 sier at «All kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren og 
leverandørene skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter reglene i dette kapittelet» 
og punkt (2) sier at: 

Muntlig kommunikasjon kan likevel brukes, unntatt i forbindelse med utveksling av anskaffelsesdokumentene, 

forespørsler om å delta i konkurransen, bekreftelser av interesse og tilbud. Muntlig kommunikasjon skal 

dokumenteres i tilstrekkelig grad, for eksempel i form av et skriftlig referat eller sammendrag av 

hovedelementene i kommunikasjonen eller ved lydopptak. Oppdragsgiveren skal tilpasse omfanget av 

dokumentasjonen til den betydningen innholdet i den muntlige kommunikasjonen kan ha for forståelsen av 

anskaffelsesdokumentene. 

Kapittelet stiller krav til verktøyene og løsningene som kan bli brukt til elektronisk kommunikasjon (FOA § 22-2), 
hvordan henvendelser knyttet til konkurranser skal mottas og oppbevares (FOA § 22-3), hvilke unntak som gjelder 
for kravet om bruk av elektronisk kommunikasjon (FOA § 22-4), samt bestemmelser knyttet til elektroniske 
signaturer m.v. (FOA § 22-5). 

Jf. FOA § 32-2 punkt (2) bokstav c), gjelder kravene etter FOA § 22-1 første ledd for kommuner fra 1. juli 2018. 

Kunngjøringsplikt 

Anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene eller EØS-terskelverdiene skal kunngjøres.35 For anskaffelser etter 
del II i FOA, skal anskaffelser kunngjøres på Doffin (database for offentlige innkjøp).36 Anskaffelser etter FOA del 
III, skal i tillegg kunngjøres på TED (Tender Electronic Daily).37 

Dersom særlige vilkår er oppfylt, er det anledning til å gjøre anskaffelser over terskelverdiene, uten kunngjøring. 
Unntakene for kunngjøringsplikten for del II-anskaffelser fremgår av FOA § 5-2, og for del-III-anskaffelser i FOA §§ 
13-3 og 13-4. Unntakene skal tolkes restriktivt.38 

 
34 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-
og-anskaffelsesprotokoll/ 
35 Se FOA § 8-17 for del II og § 21-1 for del III. 
36 Se www.doffin.no  
37 Se http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
38 Ref. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-og-anskaffelsesprotokoll/
http://www.doffin.no/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/
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Anskaffelser under terskelverdiene er ikke kunngjøringspliktige, men det kan være hensiktsmessig å gjøre det også 
for disse, både slik at de blir konkurranseeksponert, og for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for 
leverandørene. 

Anskaffelsesprosedyrene 

FOA § 8-3 omtaler at det for del II i forskriften (over de nasjonale terskelverdiene), er to tillatte 
anskaffelsesprosedyrer; enten åpen tilbudskonkurranse, der alle interesserte leverandører kan gi tilbud (FOA § 9-
2 første punkt), eller avgrenset tilbudskonkurranse der alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å 
delta i konkurransen, men bare de som blir invitert til dette kan gi tilbud (FOA § 9-2 andre punkt). I begge 
anskaffelsesprosedyrene kan kommunen, etter tilbudsfristen, avgjøre om det skal være dialog med 
leverandørene.39 Reglene for dialog med leverandører går frem av FOA § 9-3. 

Det er kommunen som bestemmer hvor omfattende den eventuelle dialogen med tilbyderne skal være; 
likebehandlingsprinsippet vil likevel stille krav til hvordan slik dialog blir gjennomført.40 

For del III-anskaffelser (over EØS-terskelverdiene), er det jf. forskriften § 13-1 flere tillatte anskaffelsesprosedyrer, 
men foruten åpen og avgrenset tilbudskonkurranse, er det strenge vilkårskrav som må oppfylles. Blant annet er 
det stilt særlige vilkår for å kunne gjøre anskaffelser med forhandlinger med kunngjøring (FOA § 13-2) og uten 
kunngjøring (FOA § 13-3), og i FOA § 13-4 går det frem hvilke vilkår som må være oppfylt for at det skal være lovlig 
å gjøre direkteanskaffelser uten konkurranse. 

Rammeavtaler 

Rammeavtaler er avtaler som gir oppdragsgiver anledning til å gjennomføre flere enkeltinnkjøp over en 
avtaleperiode. Enkeltinnkjøpene i en rammeavtale blir gjennomført som avrop/uttak innenfor vilkårene som er 
fastsatt i rammeavtalen. 

Rammeavtaler kan innføres med en eller flere oppdragstakere. FOA gir anledning til tre typer rammeavtaler:41 

• rammeavtale med én leverandør 

• rammeavtale med flere leverandører, der alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen 

• rammeavtale med flere leverandører, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen 

Rammeavtaler med flere leverandører innen samme område blir også omtalt som «parallelle rammeavtaler». 
Dersom ikke alle vilkår er fastlagt i parallelle rammeavtaler skal tildeling av kontrakter gjennomføres som 
minikonkurranser mellom partene i rammeavtalene. For rammeavtaler der alle vilkårene er fastlagt i avtalene, er 
det ikke anledning til å åpne konkurransen for å endre vilkårene. Det er ikke spesifisert i FOA hvordan avropene 
skal gjennomføres. Kravet til at konkurranseforholdene skal være forutsigbare og gjennomsiktige tilsier likevel at 
alle forhold som er relevante for tildeling av de enkelte kontraktene fremgår av konkurransegrunnlaget i 
rammeavtalen, og at fremgangsmåten for valg av leverandør er fastlagt i selve avtalen, slik at det objektivt kan 
konstateres hvilke av leverandørene som skal få oppdraget/kontrakten. 

Arbeidsvilkår og sosial dumping 

Alle anskaffelser i offentlig regi er pliktet til å legge til grunn en klausul i kontrakten som skal sikre at arbeidstakerne 
sine lønns- og arbeidsvilkår ikke vil presses i et konkurranseutsatt marked. Bakgrunnen kommer av ratifiseringen 
av ILO-konvensjon nr. 94 av 1949. I 2005 ble det innført et krav om at tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter 
inngått av statlige styresmakter skulle inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår for oppdragstaker sine ansatte. 
Som en del av den daværende regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, ble konvensjonen gjort gjeldende 
for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organ fra 2008, gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 
i offentlige kontrakter. Forskriften er hjemlet i anskaffelsesloven § 6, og slår fast at oppdragsgiver skal stille 
kontraktmessige krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til 
å oppfylle kontrakter, har lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransjen (jf. § 5).42 Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendige kontroller av om 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt (jf. § 7). 

 
39 De to konkurranseformene erstatter anbudskonkurranse med forbud om forhandlinger og konkurranse med forhandlinger i den gamle 
loven. 
40 Ref. Prop. 51 L (2015-2016), kap. 8. 
41 Se FOA § 11-1 og kapittel 26. 
42 Følgende bransjer har i dag allmenngjorde tariffavtaler: byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), elektro, skips- og 
verftsindustrien, godstransport på veg, jordbruks- og gartnernæringene, persontransport med turbil, renhold og fiskeindustribedrifter. (se 
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/).   
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Også FOA inneholder bestemmelser som skal motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. FOA §§ 8-13 
første ledd og 19-3 første ledd, forplikter kommunen til å stille krav om at leverandører maksimalt kan ha to ledd 
leverandørkjede under seg i kontrakter for utføring av bygge- og anleggsarbeid, og for kontrakter for 
renholdstjenester med verdi på minst NOK 2 millioner eks. mva. Etter FOA § 19-3 annet ledd, er det lov å fravike 
maksimumskravet for antall underleverandører enten om det er påkrevd for å sikre tilstrekkelig konkurranse, eller 
på grunn av upåregnet henvendelser. Det er understreket i veiledningsmaterialet fra departementet at disse 
unntakene skal tolkes strengt.43 

Kontraktsoppfølging 

Kontraktsoppfølging kan ses på som en selvstendig prosess som kommer etter innkjøpsprosessen. 
Kontraktsoppfølgingen omfatter oppdragsgivers håndtering av kontraktsforholdet fra det tidspunktet kontrakten 
er underskrevet til kontrakten er avsluttet og partene ikke har rettigheter og plikter etter denne.  

Kontrollrutiner er en sentral del av kontraktsoppfølging, med hensikt om å sikre at varer eller tjenester blir levert 
i samsvar med kravene i den fremforhandlede kontrakten. Dette gjelder både kvalitet og innhold i varen eller 
tjenesten, og at del- og totalpriser er i samsvar med kontrakt. Videre hører det til kontraktsoppfølgingen å 
reklamere på eventuelle mangler og å vurdere bruk av sanksjoner overfor leverandører dersom dette er 
nødvendig. Et viktig hjelpemiddel i kontraktsoppfølging kan være et manuelt eller elektronisk register over 
kontrakter som viser en totaloversikt over gjeldende kontrakter. Uavhengig av om kommunen har et slikt register 
eller om man velger å benytte et vanlig saks-/arkivsystem, er det en fordel at det er klare rutiner for å registrere 
kontrakter og nøkkelinformasjon knyttet til kontraktene. 

I meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, kommer det frem 
at manglende prioritering av kontraktsoppfølging kan svekke gevinstrealiseringen i offentlige anskaffelser:  

Manglende kontraktsoppfølging kan føre til at målet med anskaffelsen ikke nås, for eksempel at behovene oppdragsgiveren 

har, ikke blir dekket, det blir fakturert for høye beløp eller at virksomheten gjør anskaffelser fra andre enn leverandøren de 

har avtale med. Manglende prioritering av kontraktsoppfølgingen kan derfor få store konsekvenser for gevinstrealiseringen. 

En viktig del av arbeidet med å effektivisere offentlige anskaffelser vil derfor være å styrke kontraktsoppfølgingen. 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7 sier at oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig 
kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i 
vedkommende bransje og geografiske område.44  

Strategi for innkjøpsarbeidet 

I Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser blir behovet for 
bedre styring, ledelse og organisering av offentlige innkjøp vektlagt. Det blir blant annet vist til at et mindretall av 
kommunene bruker innkjøp som et virkemiddel for effektivisering, samtidig som det er klare forventninger til at 
kommunesektoren effektiviserer egen drift. Videre blir det pekt på at manglende koordinering av innkjøp og 
umoden leverandøroppfølging svekker det offentliges potensiale for gevinst- og effektivitetsrealisering gjennom 
offentlige anskaffelser. Blant tiltakene stortingsmeldingen fremholder som egnet til å styrke styringen av offentlige 
innkjøp og derigjennom øke gevinst- og effektivitetsrealiseringen, vektlegges blant annet det å ha en godt 
formulert anskaffelsesstrategi: 

Anskaffelsesstrategien er et av toppledelsens virkemiddel for å sikre at virksomhetens pengebruk støtter opp under 

virksomhetens mål. Anskaffelsesstrategien skal vise virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for innkjøpsfunksjonen.  

Anskaffelsesstrategien bør støtte opp om virksomhetens overordnede oppgaver og mål. Ved å sørge for dette, blir 

anskaffelsesstrategien en viktig kobling mellom overordnede (politiske) føringer, virksomhetens mål og virksomhetens 

løpende innkjøp av varer og tjenester. Slik kan strategien være et godt virkemiddel for å oppnå helhetlig ledelse, styring og 

forbedring av virksomhetens anskaffelser. 

 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er blant annet statens fagorgan for anskaffelser i offentlig 
sektor. DFØ sitt veiledningsmateriell for offentlige anskaffelser sier blant annet følgende om innkjøpsstrategi: 

 
43 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/begrensninger-i-antall-
ledd-i-leverandorkjeden/. 
44 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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«Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer 
endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål». 

I veiledningsmaterialet blir viktigheten av innkjøpsstrategi videre grunngitt med at: 

• Innkjøp ofte utgjør en stor del av virksomhetens totale budsjett. 

• Mange av de ansatte er involvert i innkjøp og bruker mye tid på anskaffelsesarbeid, kontroller og betalings-
prosesser. 

• Konsekvenser av valgt løsning kan påvirke budsjetter i flere år fremover. 

• En del anskaffelser påvirker kjerneproduksjonen til virksomheten direkte. 

• Lederen er ansvarlig for virksomhetens anskaffelser så fremt ansvaret ikke er delegert. 

• Forbedring av innkjøpene gir bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og mindre risiko. 

Med andre ord er det viktig at kommunen har klare mål og en tydelig strategi for sine innkjøp.  

Videre blir det påpekt at en innkjøpsstrategi legger til rette for strategisk ledelse. Med strategisk ledelse menes 
det langsiktige arbeidet med å skape bedre resultater i virksomheten. For at innkjøp skal bli et virkemiddel for 
ledelsen må strategien både etableres, forankres og følges opp. 

Kontroll av innkjøpsarbeidet 

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-1) skal kommunedirektøren sikre at lover og 
forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. Som del av internkontrollen skal kommunedirektøren: 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det øverste ansvaret for 
innkjøpsansvaret ligger hos toppledelsen, mens ledere på lavere nivå har ansvar innenfor sine områder. I 
stortingsmeldingen blir det presisert at lederansvaret for innkjøp ikke kan delegeres. Lederansvaret innebærer at 
innkjøpsarbeidet må settes inn i en strategisk sammenheng, og følgende virkemidler blir omtalt særskilt: 

• Utarbeide mål og strategier for innkjøpsarbeidet. 

• Avklare hvem som skal ha ansvar for hvilke typer innkjøp på hvilket nivå. 

• Sørge for en robust organisering av ressursene med effektive rutiner. 

• Se til at rutinene blir fulgt. 

• Sørge for at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen. 

• Skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innen innkjøpsområdet. 

Ledelse og organisering 

I Meld. St. 22 (2018-2019) blir det vektlagt at innkjøp er et ledelsesansvar. I kommunen ligger det øverste 
innkjøpsansvaret hos kommunedirektøren. Det blir i stortingsmeldingen presisert at beslutninger om hvorvidt 
kommunens aktiviteter skal utføres internt eller kjøpes, er viktige strategiske beslutninger for kommune-
direktøren, og at kommunedirektøren som toppleder har ansvaret for å sørge for god styring av utviklingen på 
innkjøpsområdet. 

Kommuner er ulikt organisert og har ulik størrelse, men generelt er det tre nivåer ledere som er involvert i innkjøp; 
toppledelsen (kommunedirektøren), innkjøpsledere og linjeledere/virksomhetsledere. Det er kommune-
direktøren som delegerer myndighet videre til ledere på lavere nivåer, men kommunedirektøren er som toppleder 
alltid overordnet ansvarlig for innkjøpene som gjennomføres. 

Effektiv styring av innkjøpsfunksjonen fordrer at de tre ledernivåene er innforstått med sitt styringsansvar og at 
de jobber koordinert. Figur 2 viser sammenhengen mellom de ulike ledernes styringsansvar og de tre nivåene på 
styring av innkjøpsfunksjonen: 
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Figur 5: Roller og ansvar i innkjøpsarbeidet (Meld. St. 22 [2018-2019] og Difi) 

 

I stortingsmeldingen fremholdes det videre at virksomhetens evne til å gjennomføre profesjonelle innkjøp er 
avhengig av hvordan innkjøpsfunksjonen er organisert internt i virksomheten, og at det ved organiseringen av 
innkjøpsfunksjonen må det tas stilling til hvem som har myndighet til å beslutte de ulike styringsdokumentene/-
verktøyene, jf. figur 2, samt hvem som har myndighet til å samordne virksomhetens innkjøp og på hvilke områder. 
Det må i tillegg tas stilling til hvem som har budsjettfullmakter og hva fullmaktene gjelder. 

Kompetanse 

For at anskaffelser skal kunne gjennomføres effektivt, og i samsvar med regelverket, er det sentralt at de ansatte 
som er involvert i innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. Meld. St. 22 (2018-2019) har et eget kapittel som 
omhandler behovet for kompetanse og kompetanseløft på området. Det vises blant annet til at det er stor bredde 
i de anskaffelsene som gjøres (fra innkjøp av enkle varer som penn og papir, til avansert teknisk utstyr, bygging av 
vei og annen infrastruktur, og IKT-systemer og programvare), og at det følgelig er derfor stor bredde i hva slags 
kompetanse som behøves for å gjøre riktige og gode innkjøp (både av ledere og innkjøpere, i de ulike innkjøpene). 
I tillegg pekes det på at ulike roller har ulikt ansvar i innkjøpsprosessen, og derfor også behov for ulik kompetanse.  

Tabell 2 eksemplifiserer hvilke roller som har hvilket ansvar i innkjøpsprosessen, og hvilket kompetansebehov den 
enkelte roller har: 

Tabell 12: Rolle, ansvar og kompetansebehov 

Rolle Ansvar Kompetansebehov (eksempler) 

Virksomhetsleder • Bruke innkjøp som virkemiddel for å nå 
virksomhetens overordnete mål 

• Bruk av relevant styringsinformasjon 

• Hva virksomheten bør utføre selv og hva som bør 
konkurranseutsettes 

Budsjetteier • Godkjenne budsjettrammer og mandat 

• Organisere anskaffelsen 

• Kontraktsoppfølging 

• Ivareta risikostyring 

• Ansvarlig for uttak av effekter 

• Kobling av overordnede mål med kommende 
anskaffelsesbehov 

• Sette sammen hensiktsmessige team med 
kompetanse fra ulike fagretninger 

• Effektberegning og gevinstrealisering 

Innkjøpsleder • Lede og samordne innkjøpsfunksjonen 

• Utvikle og oppdatere virksomhetens 
anskaffelsesstrategi, verktøy og maler 

• Bruk av digitale verktøy 

• Effektiv organisering av anskaffelsesprosessen 

• Innovasjon, miljø og andre samfunnshensyn 

• Utarbeide relevant styringsinformasjon 

Innkjøper • Leder anskaffelsesprosessen og være 
kommersielt og anskaffelsesfaglig ansvarlig 

• Økonomi 

• Anskaffelsesregelverket 

Operativt 

Taktisk 

Strategisk 

Politisk 

Etiske krav 

Lov og forskrift 

Fullmakter 

Relevante maler 

Linjeledere 

Budsjetteiere 

Digitale systemer, maler og metoder 

Kompetansetiltak 

Innkjøpsplan 

Kategoristrategi 
Innkjøpsleder 

Kategorileder 

Virksomhetens strategier 

Anskaffelsesstrategi 

Styringsparametere 

Toppledelse 

Innkjøpsleder 

Styrende dokumenter/verktøy  

(eksempler) 

Kommuneplan, økonomiplan 

Temaplaner/virksomhetsplaner 

Utøvere 

Kommunestyret 
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• Dokumentere anskaffelsen • Prosess- og prosjektledelse 

• Bruk av digitale verktøy 

• Innovasjon, miljø og andre samfunnshensyn 

• Kontraktsrett og forhandlinger 

Fagansvarlig • Avklare brukernes og ulike fagmiljøers behov 

• Ansvarlig for spesifikasjon av leveranse 

• Forberede mottak og akseptere leveranse 

• Kompetanse innen sitt fagområde 

• Brukerdialog 

• Markedsdialog og markedsforståelse 

• Behovsforståelse 

Kontraktsforvalter • Implementere kontrakt 

• Ha løpende kontakt med brukere, 
innkjøpskoordinator og leverandører i 
kontraktsperioden 

• Sørge for at kontrakten blir oppfylt og legge til 
rette for uttak av effekter 

• Ivareta dokumentasjon etter kontraktstildeling 

• Kontraktsoppfølging 

• Kontraktsrett 

• Prosess- og prosjektledelse 

• Effektberegning og gevinstrealisering 

 

Kommunale styringsdokument og vedtak 

I Asker kommune kommer politiske føringer dels gjennom vedtak i enkeltsaker, og dels gjennom mål, strategier 
og oppdrag fra kommuneplanen, vedtatte temaplaner og handlingsprogram. Enkeltvedtak følges opp i den 
konkrete saken, mens virksomhetene følger opp mål og spesifikke tiltak i sine respektive virksomhetsplaner.  

Asker kommunestyre har i kommuneplanen for 2020-2032 (samfunnsdelen) vedtatt at kommunen skal bidra til 
reduksjoner av direkte og indirekte klimagassutslipp, blant annet gjennom sin rolle som innkjøper. I 
handlingsprogrammet for 2022-2025 går det frem at kommunen i 2022 skal styrke arbeidet med miljøvennlige 
anskaffelser og at det skal stilles miljø- og klimakrav i alle vesentlige kommunale innkjøp av varer og tjenester. 
Videre går det frem at det skal utarbeides en strategi for klima i kommunens generelle anskaffelser, at det skal 
integreres miljø- og klimakrav i kommunens innkjøpssystemer, innhentes bistand fra Stiftelsen Miljømerking 
gjennom medlemskap i deres innkjøpsnettverk, samt at kommunen skal utnytte Viken fylkeskommune kommende 
rådgivningstjeneste om klimavennlige anskaffelser. I handlingsprogrammet er det videre utarbeidet tiltak på 
anskaffelsesområdet, og det stilles blant annet krav til at kommunen skal velge utslippsfritt i sine anskaffelser av 
kjøretøy, og utslippsfritt i sine anskaffelser av maskiner og ikke-veigående kjøretøy der disse er kommersielt 
tilgjengelige. I tillegg går det frem at kommunen skal stille klimakrav, som krav til miljøsertifiserte leverandører, 
miljødeklarerte varer eller andre tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav, i sine anskaffelser. 

Også temaplan for næring 2020-2032 har politiske føringer med relevans for anskaffelser. Blant annet skal 
kommunen gjennom sine innkjøp stimulere til grønn omstilling i leverandørmarkedet og stimulere til innovasjon 
og utvikling av nye lokale produkter og tjenester. Asker kommune skal også stille krav til å ta i bruk klimavennlige 
løsninger, bruke lærlinger eller arbeidstakere med andre sosiale utfordringer så vel som innovasjon innen ny 
teknologi og sirkulærøkonomi i sine anskaffelser. 

I temaplan for handling mot klimaendringen står det at Asker kommune skal utvikle tydelige retningslinjer for å 
sikre grønne og sirkulære anskaffelser. Andelen kommunale anskaffelser hvor klima og miljø er vektet i 
tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav eller absolutte krav skal måles. Målet er at 50 % av anskaffelsene skal ha dette 
som krav til produkt og tjenester i 2022, og 80 % skal ha det innen 2030. I tillegg er det et mål at 100 % av alle 
nyanskaffede kommunale person- og varebiler går på enten hydrogen, elektrisitet eller biogass i løpet av 2022. 
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: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Nærings- og fiskeridepartementet. Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). LOV-2016-06-17-73. 

• Nærings- og fiskeridepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskrifta). FOR-2016-08-
12-974 

• Arbeids- og sosialdepartementet: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. FOR-2008-02-
08-112 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-2018-06-22-83 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Nærings- og fiskeridepartementet. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). 
2018.  

• Meld. St. 22 (2018–2019) 

• Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Tilråding fra Nærings- og 
fiskeridepartementet 10. april 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). 

Dokumenter fra kommunen 

• Felles rutiner, retningslinjer og prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser i Asker kommune 

• Virksomhetsspesifikke rutiner, retningslinjer og prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser i Asker 
kommune 

• Felles rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kontraktsoppfølging i Asker kommune 

• Virksomhetsspesifikke rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kontraktsoppfølging i Asker kommune 

• Delegeringsreglement, økonomireglement og andre relevante reglement knyttet til anskaffelser i Asker 
kommune 

• Diverse kommunedelplaner, temaplaner og virksomhetsplaner i Asker kommune 

• Utkast til anskaffelsesstrategi, inkludert mandat 

• Rapport og presentasjon etter kontraktsstyringsprosjekt 

• Kursmateriell offentlige anskaffelser 
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