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Anskaffelser - Vitalegruppen AS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Informasjon fra rådmann og revisjonen tas til orientering. 
 
 
Rakkestad, 20.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.03.2017:  

Leder innledet og utvalget drøftet saken og vurderte dokumentasjonen som var fremlagt.  
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra Vitale 
AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk på maksimum 
50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017.  
 
Kartleggingen skal minimum omfatte:  

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene.  

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016».  

 Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til avtalen for 
2017.  

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors rutiner 
ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til kontrollutvalgets møte 
11.05.2017.  
 
Enstemmig vedtatt 
  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.03.2017:  

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra Vitale 
AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk på maksimum 
50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017.  
 
Kartleggingen skal minimum omfatte:  

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene.  

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016».  Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til 
avtalen for 2017.  

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors rutiner 
ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til kontrollutvalgets møte 
11.05.2017  

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Eventuelle relevante dokumenter fra revisjon/administrasjon legges fram i møtet 

Vurdering 

Kontrollutvalget er innkalt til ekstraordinært møte i forbindelse med ny informasjon som er 
framkommet under kommunens og revisjonens undersøkelser rundt anskaffelser fra  
Vitale AS. 
 
Som utgangspunkt anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å ta informasjonen til orientering, 
men på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i møtet bes kontrollutvalget vurdere 
eventuelle videre tiltak/vedtak i saken.  
 
 
 
 

  



 
 

Fra saksfremlegg i samme sak, møte 30.03.2017: 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling 
  

Rakkestad,22.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.03.2017: 

 
Leder innledet og utvalget drøftet saken og vurderte dokumentasjonen som var fremlagt. 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra 
Vitale AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk 
på maksimum 50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 

 
Kartleggingen skal minimum omfatte: 
 

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene 

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016» 

 Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til avtalen for 
2017. 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors 

rutiner ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til 
kontrollutvalgets møte 11.05.2017 

 
Enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.03.2017: 

 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra 

Vitale AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk 
på maksimum 50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 

 
Kartleggingen skal minimum omfatte: 
 

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene 

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 



 
 

omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016» 

 Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til avtalen for 
2017. 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors 

rutiner ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til 
kontrollutvalgets møte 11.05.2017 

 
 
 
 
Sammendrag 
Sett i lys av mediesaker omkring direkte anskaffelser i kommunene Asker, Tjøme Spydeberg 
og Eidsberg, vil kontrollutvalget se nærmere på om det har forekommet anskaffelser fra 
Vitalegruppen AS som ikke er i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesloven –LOA/FOA). Det er i den forbindelse også aktuelt for kontrollutvalget å se 
på kommunens delegasjonsreglement, faktureringsrutiner, rammeavtaler, leverandørregister 
og internrutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger som en del av 
kontrollutvalgets kontroll -og tilsynsarbeid i saken. 
 
Det er i denne omgang ikke lagt opp til at kontrollutvalget skal se nærmere på om tjenestene 
som er levert har vært i tråd med vilkårene i kontrakten vedrørende tjenestekvalitet, men det 
vurderes at denne problemstillingen også er aktuell, enten nå eller på et senere tidspunkt.  
 

Vedlegg 

Ingen  
Følgende dokumentasjon er etterspurt hos Spydeberg kommune og ettersendes:  
 

 Samlet oversikt over kommunens rammeavtaler (både egne og rammeavtaler tilknyttet 
innkjøpssamarbeidet), med reskontro-oversikt  

 Leverandørregister  

 Oversikt over beslutningslinjer mellom rådmann og kommunalsjef – rutiner, fullmakter 
og reglement  

 Rutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Ingen 
 

Saksopplysninger 

Hensikten med bestemmelsene i anskaffelsesloven er at offentlige myndigheter skal innrette 
sin anskaffelsespraksis slik at samfunnets ressurser benyttes effektivt, og at det offentlige 
opptrer slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.  
 
Hovedregelen innebærer at det skal annonseres konkurranse om alle anskaffelser til det 
offentlige, men regelverket er noe ulikt avhengig av anskaffelsens art og verdi. For 
anskaffelser gjort før 01.01.2017 var den nasjonale terskelverdien 500 000 kr, etter 
01.01.2017 er terskelverdien endret til 1,100 000 kr. Dette innebærer at innkjøp under 
terskelverdien ikke må annonseres på Doffin.  Forskriften oppstiller imidlertid noen unntak fra 
hovedregelen, herunder unntak for tjenester innenfor helse – og sosialområdet.  
 



 
 

Uavhengig om en anskaffelse er omfattet av unntaksbestemmelsene eller ikke, er det visse 
grunnleggende prinsipper som gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette 
innebærer krav til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av 
leverandører, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 
 

Vurdering 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 


