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FAUSKE KOMMUNE - FORHOLDET TIL REGELVERKET OM OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER

1. INNLEDNING

Det vises til revisjonens notat til kontrollutvalget 23. oktober 2015 der det konkluderes med at
Fauske kommune har begått et alvorlig brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ved
håndteringen av rammeavtalen for juridiske tjenester. Fauske kommune har bedt om en uttalelse
fra Innkjøpsservice Advokatfirma AS. Slik uttalelse gis i dette brevet.

2. DET ER GJENNOMFØRT EN KONKURRANSE OM JURIDISKE TJENESTER SOM ER
I SAMVAR MED REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innkjøpsservice Advokatfirma AS mener revisjonens konklusjon er uriktig. Det kan se ut som om
revisjonen ikke har gått gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakten for juridiske tjenester godt
nok.

I revisjonens notat til kontrollutvalget datert 23. oktober 2015, heter det blant annet:

Da vi gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2013, hadde Fauske kommune
nettopp inngått en rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester på anskaffelsesområdet.
Denne var utlyst på Doffin med varighet 2 år og 1 + 1 års opsjon. I utlysingen er anslått
samlet verdi av avropene på rammeavtalen mellom 0,4 og 0,8 mill. kr. Lenger ned står det
at anslått verdi for hele kontrakten er 0,6 mill. kr. Oppdragets art er konsulentbistand
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innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. I protokollen er beløpet 0,6 mill. kr. i
avtaleperioden.

Leverandøren som det ble inngått rammeavtale med på disse premissene, har fått utbetalt
6,8 mill. kr. eks. mva i 2014 og 4,3 mill. kr. eks. mva. hittil i 2015 (medio august).
Innkjøpskoordinator som gjennomførte prosessen med rammeavtalen i 2013, sier at han
selv

bare benytter den innenfor rammen - til juridisk bistand i spesielle saker. Det er
konsulentbistand i forbindelse med store byggeprosjekter som har gjort at forbruket har
blitt så stort i 2014 og 2015. Det er ulike etater i kommunen som har benyttet avtalen,
spesielt skolesektoren, helse/omsorg og kultur. Oppdragene er bokført som
konsulenttjenester. Kommunen har kjøpt innkjøpsfaglig veiledning, herunder utarbeidelse
av konkurransegrunnlag.

Et eksempel er oppdraget med å lage kvalifikasjonsgrunnlag og konkurransegrunnlag
samt evaluering av tilbudene for allaktivitetshus (totalentreprise). Det foreligger en
oppdrags-bekreftelse fra tilbyder der kostnadene settes til minimum 2, 4 mill. kr. Vi har
spurt innkjøpskoordinator om ikke det er nødvendig med annet enn juridisk kompetanse
for å lage konkurransegrunnlag for kompliserte byggeprosjekter. Vi fikk til svar at firmaet
hadde benyttet kommunens egen kompetanse eller leid inn byggefaglig kompetanse der
det var nødvendig.

Revisor vurderer at dette er et alvorlig brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Her har
kommunen kjøpt konsulenttjenester for 10-11 mill. kr. over vel 1,5 år, uten at kjøpet har
vært konkurranseutsatt i tråd med regelverket. Disse innkjøpene representerer etter hva vi
kan forstå, noe mer og annet enn det som omfattes av den relativt beskjedne
rammeavtalen fra 2013. I det konkrete eksemplet med utarbeidelse av kvalifikasjons- og
konkurranse-grunnlag for allaktivitetshus, burde dette oppdraget ha vært lagt ut på eget
åpent anbud. Det er et tankekors at leverandøren er ekspert på akkurat anskaffelser. Det
er imidlertid kommunens ansvar å følge anskaffelsesregelverket. Revisors inntrykk er at
ingen synes å ha hatt oversikt over og tatt ansvar for at rammeavtalen har en
beløpsgrense. Ansvaret for organiseringen av kommunens virksomhet ligger hos
rådmannen, jfr. kommuneloven § 23.»

Revisjonen har konstatert at kommunen har gjennomført en konkurranse om juridiske tjenester.
Det rettes ikke noe kritikk verken til gjennomføringen av konkurransen eller prosessen for øvrig.
Det må derfor legges til grunn at konkurransen om juridiske tjenester er gjennomført i samsvar
med regelverket om offentlige anskaffelser. Dette er Innkjøpsservice Advokatfirma AS enig i.
Juridiske tjeneste er en uprioritert tjeneste som følger anskaffelsesforskriften del I og II.
Konkurransen er gjennomført og kunngjort i samsvar med disse reglene.
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3. FORELIGGER DET ET BRUDD PÅ REGELVERKET OM OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER VED AT OMFANGET HAR BLITT STØRRE EN ANNTATT?

Det ene forholdet revisjonen ser ut til å reagere på, er at omfanget av arbeidet har blitt større enn
det som var antatt da konkurransen ble utlyst. Til dette kan Innkjøpsservice Advokatfirma AS
bemerke at Innkjøpsservice Advokatfirma AS ikke har fullstendig kunnskap om kommunens
grunnlag for sine kalkulasjoner når det gjelder det forventede omfanget av avtalen.
Innkjøpsservice Advokatfirma AS har derfor begrenset mulighet til å vurdere grunnlaget for disse
kalkulasjonene.

Av konkurransegrunnlaget fremstår det imidlertid som om kommunen var usikker på behovet
fremover. Det vises til konkurransegrunnlagets punkt 2.3 hvor det heter følgende om den
estimerte verdien på anskaffelsen:

«Estimert Nok ca 600.000,- eks. mva for 2 år inkludert 1+1 år opsjonsmulighet (beløpet er
ikkje bindende)»

Det vises også til konkurransegrunnlagets punkt 2.5 hvor det heter følgende om anskaffelsens
omfang:

«Det antas at avtalen har en verdi på ca. 150.000 pr. år. Beløpet er kun en antagelse, og
tilbyder tar det hele og fulle ansvaret for oppdragets omfang. Oppdragsmengden antas å
kunne variere betydelig.» (understreket her)

Det er således opplyst i konkurransegrunnlaget om at oppdragsmengden kan variere betydelig.
At verdien har blitt større enn antatt er det således tatt høyde for og det foreligger derfor etter
Innkjøpsservice Advokatfirma AS oppfatning ikke brudd på regelverket om offentlige anskaffelser
med mindre det kan påvises at kommunens estimat var uforsvarlig basert på den kunnskapen
kommunen hadde på det tidspunkt konkurransen ble kunngjort. Det må også bemerkes på et
generelt grunnlag at det ikke er uvanlig at omfanget av oppdrag blir betydelig større enn antatt.
Det kan være mange årsaker til dette. I denne saken er det pekt på bistand i forbindelse med
store byggesaker. Innkjøpsservice Advokatfirma AS har ikke grunn til å tvile på dette og
revisjonen har ikke påpekt noen forhold som tilsier at kommunens estimat var uforsvarlig på det
tidspunktet det ble foretatt. Innkjøpsservice Advokatfirma AS finner også grunn til å bemerket at
utgifter til juridiske tjenester innenfor område for offentlige anskaffelser har økt betydelig i mange
kommuner. Regelverket blir stadig mer komplisert og leverandører går stadig oftere til søksmål.
Brudd på regelverket kan medføre enormt erstatningsansvar for kommunen og det benyttes
derfor stadig mer ressurser for å sikre god kompetanse og unngå brudd på regelverket.
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4. HAR BISTANDEN FRA INNKJØPSSERVICE ADVOKATFIRMA AS GÅTT UT OVER
DET SOM VAR OMFATTET AV KONKURRANSEN OM JURIDISKE TJENESTER?

Det andre forholdet revisjonen reagerer på, synes å være at kommunen har bestilt tjenester fra
Innkjøpsservice Advokatfirma AS som ikke er omfattet av konkurransen og avtalen om juridiske
tjenester ved at Innkjøpsservice Advokatfirma AS har leid inn byggefaglig kompetanse der det
har vært behov for dette i forbindelse med utformingen av konkurransegrunnlagets tekniske sider.

Revisjonens kritikk på dette punkt fremstår som uklar, men det kan synes som om revisjonen
mener at den byggfaglige kompetansen skulle vært gjennomført i en separat konkurranse. Dette
er Innkjøpsservice Advokatfirma AS ikke enig i. I konkurransen om juridiske tjenester hadde
kommunen tatt høyde for at leverandøren skulle kunne delta i hele anskaffelsesprosessen. Det
vises til konkurransegrunnlaget punkt 1.1 hvor det heter:

«Dette vil være bistand i alle faser under en konkurransegjennomføring, og kan typisk
være utarbeidelse av kunkurransegrunnlag, juridisk bistand ved klager, evaluering av
tilbud, eller gjennomføring av alle ledd i konkurransen.» (understreket her)

I kontrakten mellom kommunen og leverandøren heter det:

«Selger har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser utføres av underleverandører
uten at selgers kontrakts ansvar endres.»

Fauske kommunen mener således at det kommer klart frem av konkurransegrunnlaget både at
omfanget er svært usikkert og også at leverandøren skal kunne bistå innenfor alle ledd i
konkurransen. I kontrakten mellom partene, fremgår det også at leverandøren kan benytte
underleverandører, men at leverandørens ansvar ikke endres som følge av dette. På bakgrunn
av dette mener kommunen at det ikke er begått brudd på regelverket om offentlige anskaffelser
ved bruk av avtalen om juridiske tjenester. Det vises til at utformingen av de tekniske sidene i en
konkurranse om bygge- og anleggsarbeider både krever juridisk og teknisk kompetanse. Når
Innkjøpsservice Advokatfirma AS skal være ansvarlig for å gjennomføre alle ledd i konkurransen,
må de også kunne leie inn teknisk kompetanse der det er nødvendig.

5. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER OG KONKLUSJON

Innkjøpsservice Advokatfirma AS finner også grunnlag for å bemerke følgende: I noen tilfeller kan
det være vanskelig å skille mellom rene juridiske tjenester og byggetekniske tjenester ved
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for mer kompliserte og store byggeprosjekter. Det kan blant
annet vises til at anskaffelsesregelverket setter strenge grenser for hvordan de tekniske
spesifikasjonene skal utarbeides og det kreves derfor ofte både juridisk og teknisk kompetanse
for å kunne utarbeide en god kravspesifikasjon. Det vises her blant annet til reglene i
anskaffelsesforskriftens § 17-3 som setter meget strenge regler for hvordan anskaffelsen skal
kunne beskrives og hvordan og i hvilken grad man kan benytte tekniske spesifikasjoner. Hvis
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disse reglene ikke overholdes utgjør det brudd på regelverket og kan medføre store ulemper og
ansvar for kommunen. I de sakene som er nevnt av revisjonen, har Innkjøpsservice Advokatfirma
AS påtatt seg det totale ansvaret for å gjennomføre konkurransen fra begynnelse og til kontrakt
er inngått – noe det er tatt høyde for i konkurransegrunnlaget om de juridiske tjenestene jfr.
ovenfor.

På bakgrunn av ovennevnte, mener Innkjøpsservice Advokatfirma AS at det ikke er grunnlag for
revisjonens kritikk av kommunens håndtering av rammeavtalen for juridiske tjenester.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Esther Lindalen R. Garder Rolf Willy Berg
Partner/advokat Partner/innkjøpsrådgiver


