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NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER 

OG PROSJEKTSTILLINGER  
 

 

REDEGJØRELSE TIL KONTROLLUTVALGET  
 

Det vises til revisjonens oppfølgingsrapport til kontrollutvalget 23. oktober 2015. 

 

Anbefaling 1, 3 og 4 er tatt til etterretning. Hva angår punkt 4 har Fauske kommune i 

november 2015 gjennomført intern opplæring og skjerpet dokumentasjonsrutiner i forhold til 

gjennomføring av konkurranser. Anbefaling 5 er tatt til orientering.  

 

Anbefaling 2 er Fauske kommune ikke enig. Fauske kommune mener ikke at det er begått et 

alvorlig brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ved håndteringen av rammeavtalen 

på juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser.  Fauske kommune mener revisjonens 

konklusjon ikke er riktig.  

 

Revisjonen retter 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. Kontrakt med 

Innkjøpsservice Advokatfirma AS ble inngått 12.06.2013. Den hadde en varighet på 2 år med 

en opsjonsmulighet på 1+1 år. Det var ti potensielle tilbydere som leste utlysingen på Doffin. 

Det var kun Innkjøpsservice advokatfirma AS som innga tilbud.  

 

Revisjonen mener likevel at det foreligger et brudd på lov om offentlige anskaffelser da 

rammeavtalen er benyttet til noe mer og annet enn det som rammeavtalen omfatter.  

 

Fauske kommune er ikke enig i det.  

 

Rammeavtalen er ikke benyttet til noe mer.   
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Før utlysning av rammeavtalen ble det foretatt en forsvarlig vurdering av verdien på 

kunngjøringstidspunktet. Fauske kommune var usikker på behovet og det ble også klart 

tilkjennegitt i konkurransedokumentene.  

 

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 opplyst i konkurransegrunnlaget at oppdragsmengden kan variere betydelig.  At 

verdien har blitt større enn antatt er det således tatt høyde for, og det foreligger derfor ikke 

grunnlag for kritikk. Kommunens vurdering av verdi, har for øvrig ikke ført til at noen 

bestemmelser i regelverket er unngått, og konkurransen har vært utlyst på riktig måte. 

 

Det må også bemerkes, på et generelt grunnlag, at det ikke er uvanlig at omfanget av oppdrag 

kan bli større enn antatt. Det kan være mange årsaker til dette. I denne saken er årsaken 

hovedsakelig bistand i forbindelse med store byggesaker. 

 

På tidspunktet for verdivurderingen var flere av de prosjektene som har medført betydelig 

arbeid ikke kjent. I forbindelse med utbyggingen av bl.a. Vestmyra skole var det ikke tatt 

beslutning i hvilket omfang det var behov for innkjøpsfaglig bistand. 

 

Verdivurderingen er ikke å anse som en grense for avrop på rammeavtalen. Vurderingen er 

ikke brukt for å unngå bruk av den «strengeste» form for utlysning av konkurransen. 

Vurderingen gir tilbyder en pekepinn på omfanget, men det er bevisst unngått å skape 

urealistiske forventninger ved å sette beløpet høyt. Dersom en ser bort fra skoleutbyggingen, 

ble det den gang vurdert å være et mindre behov for bistand enn tidligere. Kommunen kjørte 

stadig flere anskaffelser selv ved opparbeidelse av kompetanse hos innkjøpsansvarlig. 

 

Oversikt over bruk av rammeavtalen viser tall brukt i behovsvurderingen, og senere bruk av 

avtalen (beløpene er avrundet): 

 

Merk at behovsvurderingen ble gjort i årsskiftet 2012/2013: 

 2012 2013 2014 2015 

Andre 350.000* 110.000 600.000* 200.000 

Byggeprosjekt 150.000 540.000 6.200.000 4.600.000 

 2012 (andre) Her utgjorde bistand til flere rammeavtaler ca 170.000 av beløpet 

 2014 (andre) Fauske kommune var vertskommune for ny forsikringsavtale for 25 

kommuner. En stor del av beløpet senere fordelt deltakende kommuner 
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Rammeavtalen er heller ikke benyttet til noe annet.  Leverandøren har ikke gått ut over sin 

«ramme» ved å leie inn byggfaglig kompetanse.  

 

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. 

Fauske kommune er ikke enig i den vurderingen.  

 

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 konkurransegrunnlag, 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 kommune mener derfor at det fremkommer klart av konkurransegrunnlaget, at både 

omfanget er svært usikkert og også at leverandøren skal kunne bistå innenfor alle ledd i 

konkurransen og også når det gjelder utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner.  

 

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. 

 

Fauske kommune finner også grunnlag for å bemerke at det i noen tilfeller kan 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 anskaffelsesforskriften § 17-3 som setter meget strenge regler for hvordan 

anskaffelsen skal kunne beskrives og hvordan, og i hvilken grad man kan benytte tekniske 

spesifikasjoner. 

 

Dersom reglene om offentlige anskaffelser ikke følges, kan det påføre kommunen 

erstatningsplikt. I de sakene som er nevnt av revisjonen, har leverandøren av juridiske 

tjenester påtatt seg det totale ansvaret for å gjennomføre konkurransen fra start og til 

kontraktsinngåelse, i henhold til rammeavtalen som krever at leverandøren gir bistand i alle 

ledd i konkurransen.  

 

Fauske kommune mener dette er en meget god løsning for kommunen, fordi leverandøren tar 

det hele og fulle ansvaret for gjennomføringen av konkurransen. Kommunen slipper å trå feil i 

forhold til så vel juridiske, som tekniske deler, av konkurransen.  
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Fauske kommune er bundet av rammeavtalen med Innkjøpservice Advokatfirma AS. Den gir 

Innkjøpservice Advokatfirma AS en eksklusiv rett til å bistå kommunen knyttet til juridiske 

tjenester innenfor offentlige anskaffelser, når kommunen ønsker ekstern bistand. 

Rammeavtalen er etter kommunens syn både dekkende og klar på hvilke områder det kan 

foretas avrop innenfor. Det har således blitt vurdert slik at kommunen hadde og har en 

bindende og gjeldende rammeavtale som også dekker og har dekket de behov som oppstod 

ved store utbyggingsprosjekter.  

 

Fauske kommune og Innkjøpservice Advokatfirma AS er gjensidig bundet i avtaleperioden, 

som først løp frem til 12.06.2015. Kommunen har deretter rett til opsjon 1+ 1 år. Fauske 

kommunen har deretter benyttet sin opsjonsrett frem til 12.06.2016. Den kan ytterligere 

forlenget til 12.06.2017. Rammeavtalen har ingen fast beløpsgrense eller oppsigelsestid i 

avtaleperioden. Fauske kommune kan derfor tidligst inngå ny rammeavtale 12.06.2016.  

 

Fauske kommune mener at det ikke er mulighet til å heve avtalen eller lyse ut en ny 

rammeavtale med den begrunnelse at verdivurderingen var feil i forbindelse med 

konkurransen. Dette vil kunne medføre et erstatningsansvar for avtalebrudd fra Innkjøpservice 

Advokatfirma AS.  

 

Bruk av leverandøren er i henhold til konkurransegrunnlaget. Det er ikke kjøpt tjenester som 

rammeavtalen ikke dekker. Kommunen kunne ikke forutse det volumet kom som følge av 

skoleutbygging, kulturhus og andre prosjekter som har blitt vedtatt etter 

utlysningstidspunktet, eller var kommet langt nok til at behov for eventuell innkjøpbistand var 

avklart. 

 

Det er likevel tatt høyde for betydelig større oppdragsvolum i anskaffelsen. Det vil være 

kontraktbrudd å si opp avtalen selv om rammevilkårene endres. Konkurransen er gjennomført 

i «strengeste form», og uten anmerkninger fra revisjonen. 

Det må derfor legges til grunn at konkurransen er gjennomført i samsvar med regelverket om 

offentlige anskaffelser.  

 

Det er helt vanlig at rammeavtaler er etablert på denne måten med tanke på verdivurdering. 

Dette skal gi en fleksibilitet i forhold til endrede rammevilkår i kontraktsperioden. Endret 

verdivurdering ville ikke endret konkurranseform eller tilbydere.  

 

På bakgrunn av ovennevnte, mener Fauske kommune at det ikke er grunnlag for revisjonens 

kritikk av kommunens håndtering av rammeavtalen for juridiske tjenester. 

 

 

Fauske kommune, 08.12.2015  

 

 

_________________________         

Tom Seljeås        Even Ediassen 

avdelingsleder       Rådmann 

IT og Innkjøp 
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