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Bakgrunn:
Kontrollutvalgets leder har bedt om at det til dette møtet settes på dagsorden en gjennomgang
av kommunens innkjøpsavtaler. Dette som en oppfølging av tidligere gjennomganger.
I den forbindelse har sekretariatet på vegne av leder i epost den 20.02.15 bedt om at
rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over kommunens innkjøpsavtaler med følgende
presiseringer:
a. Gjelder innkjøpsavtaler som er gjennomført med anbudskonkurranse
b. Eventuelle avtaler som ikke er gjort i.h.t reglementet for offentlige anskaffelser
c. Kopi av anbudsprotokoll for tildeling av oppdraget til Finnut (hvor Finnut er valgt som
kommunens oppdragsgiver for gjennomføring av anbudskonkuranser)
Rådmannen er samtidig bedt om å møte for å gi kontrollutvalget muntlig informasjon i møtet.

Historikk:
Da denne gjennomgangen er ment å være en oppfølgende oppdatering av tidligere
behandlinger, finner sekretariatet det riktig for oversiktens skyld å gi et kort sammendrag av
kontrollutvalgets tidligere engasjement i forhold til temaet.
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Kontrollutvalget har over lang tid hatt oppmerksomhet på kommunens anskaffelser, spesielt
etter at det gjennom medieoppslag i 2012 fremkom påstander om ureglementære forhold i
forbindelse med IKT- kjøp. Utvalget har også uttalt at kommunen gjennom mange år har fått
dårlig omtale i forhold til praksis ved offentlige anskaffelser, blant annet gjennom tidligere
forvaltningsrevisjon på området.
I tillegg til undersøkelse pålagt av kommunestyret om kommunens IKT kjøp i perioden 20182012, så har kontrollutvalget sett behov for å få fremlagt fullstendig oversikt fra rådmannen
om kommunens samlede portefølje av innkjøpsavtaler, og opplysninger om kommunens
innkjøpsordning.
Oversikten ble fremlagt i møte den 31.05.12 (sak 26/12), og med muntlig orientering fra
rådmannen om kommunens innkjøpsordning. Kontrollutvalget fant imidlertid den fremlagte
oversikten å være ufullstendig, og at det var flere uklarheter i forhold til kommunens
innkjøpsordning. Utvalget ba derfor kommuneadministrasjonen gi en ny orientering med
oppdatert liste innen utgangen av året, og ba om at saken ble gitt svært høy prioritet.
Kontrollutvalget fikk imidlertid ikke den etterspurte oversikten, og i møte den 07.10.13
(sak 15/13) ble denne etterspurt på ny, med følgende presisering:
« … Oversikt over alle typer innkjøp som gjøres i kommunen. Oversikten bør inneholde
hvor og hvordan innkjøpene gjøres og hvilken type avtale det er med de forskjellige
leverandører.
Dette gjelder på alle områder i kommunen, så som: Helse, skole, teknisk, data,
maskintjenester, brøyting med mer.»
I møte den 18.03.14 under sak 2/14 fikk kontrollutvalget en orientering av rådmannen
vedrørende rammeavtaler, og det ble i den sammenheng opplyst at det for fremtiden ikke vil
bli foretatt IKT-kjøp uten at det foreligger rammeavtaler for dette.
Rådmannen presenterte også en skjematisk oversikt innkjøpsprosjekt i kommunen, med
oversikt over hvor det enkelte prosjekt står i forhold til prosess og fremdrift (vedlegges).
Det ble også informert om at kommunen er med i innkjøpsordningen FINNUT.
Den etterspurte oversikten fra rådmannen foreligger ikke pr. dato. Det forutsettes imidlertid at
dokumentene foreligger til ettersendelse før møtet, eller fremlegges av rådmannen i møtet.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar fremlagt oversikt over kommunens innkjøpsavtaler og rådmannens muntlige
opplysninger til etterretning.
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