Offentlige anskaffelser - Sørum kommune, mars 2017

Formål

Alle kjøp av varer og tjenester gjennomført av det offentlige er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg anskaffelser som er
gjennomført både av kommunen selv og av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Formålet med revisjonen har vært å undersøke om anskaffelser er gjennomført i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser, samt om rammeavtaler er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Videre har formålet vært å undersøke om kommunen har tilfredsstillende
intern kontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området.

Problemstilling 1

Problemstilling 3

I hvilken grad etterleves regelverket om offentlige anskaffelser for vare- og tjenestekontrakter?

I hvilken grad er interkontrollen
tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolleog ansvarsforhold i administrasjonen
innenfor feltet offentlige anskaffelser?

Når det gjelder anskaffelser gjort av NRI er det revisjonens vurdering at disse konkurranseutsettes i tråd med sentrale krav i regelverket.
Revisjonen finner likevel noen avvik som blant annet knytter seg til korrekt klassifisering av kontrakter. Det føres i all hovedsak
anskaffelsesprotokoll, men revisjonen finner noen avvik i forhold til oppfyllelse av alle krav til protokollene i henhold til forskrift. Det
foreligger signerte kontrakter på alle anskaffelser som er kontrollert.
Revisjonens overordnede gjennomgang har vist at anskaffelser i stor grad blir konkurranseutsatt i Sørum kommune. Undersøkelsen av et
utvalg anskaffelser foretatt av kommunalteknikk har vist at det er større mangler ved gjennomføringen, og som har ført til brudd på
reglene for offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprotokoller er i liten utstrekning ført. Det foreligger skriftlige kontrakter, men kontrakter på
to avtaler er ikke signert.
Revisjonens anbefaling
Rådmannen må sikre at alle anskaffelser innenfor kommunalteknikk blir gjennomført i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Problemstilling 2
Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte?
Kommunen har i liten grad fastsatt skriftlige rutiner for hvordan rammeavtaler skal følges opp. Revisjonens gjennomgang avdekker også svikt
i internkontrollen ved at bestillinger (avrop) i liten grad er skriftliggjort og/eller arkivert. Gjennomgangen har avdekket at det handles, til dels
for betydelige beløp, på en av kommunenes egne rammeavtaler som er løpt ut.
 Revisjonens anbefaling
Rådmannen bør sørge for at rammeavtaler i tilstrekkelig grad blir fulgt opp, særlig gjelder dette at avrop blir skriftliggjort slik at kommunen
kan følge opp sine kontrakter på en tilfredsstillende måte.

Sørum kommune har utarbeidet
reglementer, retningslinjer prosedyrer der
rolle- og ansvarsforhold er nedfelt.
Rolle- og ansvarsforhold er avklart mellom
virksomhetene, innkjøpsansvarlig og NRI på
overordnet nivå .
Når det gjelder den enkelte
anskaffelsesprosess, er det revisjonens
vurdering at ansvar og fullmakter i mindre
grad er tilfredsstillende og knyttet til
beløpsgrenser.
Revisjonens anbefaling
Rådmannen bør sørge for at internkontrollen
med hensyn til roller, fullmakts- og
ansvarsforhold er avklart for gjennomføring
av den enkelte anskaffelse.

