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Redegjørelse vedrørende anskaffelser – Utskifting av ledningsnettet i
Øverhagaen

Saksdokumenter:
- Tilbakemelding i fra kommunedirektør av 27.04.20
Saksframlegg:
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne
av kommunestyret.
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets
medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.
Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å sikre god kvalitet i
tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen.
Forhåndsundersøkelser og redegjørelser ifra administrasjonen kan sikre en bedre
prioritering og planlegging av kontrollutvalgets undersøkelser.
Generelt om offentlige anskaffelser:
Det offentlige har ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte.
Kommuneforvaltningen kjøper varer og tjenester for ca kr 203 milliarder årlig.
Kommunens anskaffelser utgjør nesten 40% av de offentlige innkjøpene.
Offentlige virksomheter har derfor en betydelig kjøpermakt, som gir mulighet til å
påvirke leverandører og markeder i bærekraftig retning.
Reglene om offentlige anskaffelser er omfattende, og framstår for de fleste som
kompliserte. De grunnleggende prinsippene (§ 4) i lov om offentlige anskaffelser er:
Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Regelverket gjelder for anskaffelser som har en verdi på kr 100 000 eller mer uten
merverdiavgift. Det betyr bl.a. at for anskaffelser over denne verdien, kan ikke
kommunen velge lokale leverandører med den begrunnelse at en ønsker å støtte lokalt
næringsliv. Kommunen har likevel muligheter for å legge til rette for at lokale/regionale
aktører kan være med å konkurrere om oppdrag, så lenge tiltakene ikke er i strid med
§ 4. Dette kan skje gjennom generell informasjon/opplæring, ved utlysing, valg av
entrepriseform, krav i konkurransegrunnlaget m.m.
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------------------------------------------------------------------------------------------------For kjøp og anskaffelser med lavere verdi enn kr 100 000 er det ingen formelle krav om
konkurranse. Her står en friere til å bruke lokale leverandører, så framt alminnelige
forvaltningsrettslige prinsipper blir ivaretatt (habilitet, likebehandling m.v.). Det kan
være hensiktsmessig at kommunen gir rammer og føringer for hvordan en skal forholde
seg ved slike mindre kjøp, f.eks. i en anskaffelsesstrategi og/eller et anskaffelsesreglement.
Saksvurdering:
Kontrollutvalget har på forhånd sendt følgende henvendelse til kommunedirektørenen:
Anmodning om redegjørelse for anskaffelser:
Utskifting av ledningsnettet i Øverhagaen og tilstøtende område er et betydelig prosjekt,
både som fysisk arbeid og økonomisk. Kontrollutvalget ber om svar på følgende
spørsmål:
1. Hvilke deler av ledningsnettet på Hagaen er inkludert i prosjektet?
2. Hva er beregnet kostnad for hele prosjektet og hvordan er dette planlagt finansiert?
3. Hvordan foregår utvelgelsen av leverandører?
Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig tilbakemelding i fra kommunedirektøren som er
vedlagt saken. Hun vil være til stede under behandlingen og kan svare på eventuelle
spørsmål utvalget har knyttet til saken.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om anskaffelser ved Øverhagaen
til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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