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Orientering om kommunens reglement for offentlige anskaffelser
Saksdokumenter:
- Skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren ang innkjøpsreglement m.m. fra den
26.11.2021, vedlagt.
Saksbakgrunn:
Kontrollutvalget behandlet i sak 22/21 «Forenklet etterlevelseskontroll 2020 – Offentlige
anskaffelser».
Under behandlingen opplyste revisor om at kommunens regelverk og reglement for
innkjøp ikke er i henhold til dagens lov og forskrift for offentlige anskaffelser. Det kom
også frem at Abakus jobber med å utvikle et felles regelverk. Kontrollutvalget kom frem
til følgende vedtak:
«Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til orientering.
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om:
- egne reglement for innkjøp er i samsvar med gjeldene lov/forskrift på området.
- hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges.»
Det ble bedt om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren, og redegjørelsen er
vedlagt saken.
I redegjørelsen blir det orientert om at innkjøpssamarbeidet som nå er i regi av ABAKUS
AS frem til 2014 var et vertskommunesamarbeid for kommunene i Nord-Østerdal. Det
eksisterende innkjøpsreglementet ble utarbeidet i fellesskap av de kommunene som var
en del av vertskommunesamarbeidet. Selv om reglementet er fra 2010, så gjør
kommunedirektøren oppmerksom på at reglementet viser til lov om offentlige
anskaffelser (sist endret i 2017) med forskrifter som gjelder for området. Det ble i 2019
startet et felles arbeid med et nytt innkjøpsreglement, og dette arbeidet pågår fremdeles.
Når det gjelder hvilke tiltak som gjøres for å sikre at innkjøpsreglementet med gjeldende
lov og forskrift følges så viser kommunedirektøren til at:
-

Det i kommunens etiske retningslinjer er det tatt inn at innkjøpsreglementets
bestemmelser må følges ved alle kommunale innkjøp.
Innkjøpsreglementet er tilgjengelig for samtlige ansatte i Compilo (og på
kommunens hjemmeside).
Deltakere i fagråd får nødvendig opplæring gjennom deltakelse ved evaluering og
forberedelser til nye anbud.
Det gjennomføres kursdager med Abakus som er åpne for de med innkjøpsansvar
og det er også tilbud om kurs og veiledning for kommunens ledere. I november
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Folldal for å veilede de som ønsket det.
Saksvurdering
Redegjørelsen er kort og konkret og viser til at Folldal kommune er del av et
innkjøpssamarbeid, og at det har vært, og er, et felles innkjøpsreglement for
kommunene i Nord-Østerdal. Et felles arbeid for en revidering av innkjøpsreglementet ble
påbegynt i 2019, og pågår fremdeles. Det vises også til en føring i kommunenes etiske
reglement om at innkjøpsreglementet skal følges, og at det er rutiner for opplæring og
veiledning i samarbeid med ABAKUS AS.
For tiden pågår det en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Abakus AS som
kontrollutvalget har vedtatt å delta i, gjennom sak 15/21 «Prosjektplan
eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Abakus AS». To av problemstillingene er slik:
-

Har Abakus den nødvendige kompetanse, kapasitet og system til å ivareta sin
oppgave for deltakerkommunene?
Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus og kommunene tydelig avklart?

Ut fra sekretariatets vurdering griper disse problemstillingene direkte inn i spørsmålet om
hvordan kommunen arbeider med innkjøpsreglement og hvilke tiltak som gjøres for å
sikre at det følges. Det anbefales at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og
avventer rapporten fra forvaltningsrevisjonen i ABAKUS AS for å se hvilke funn og
anbefalinger denne kommer frem til.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunenes reglement for
offentlige anskaffelser til orientering.
Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:
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