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Vurdering direkte anskaffelse flomtiltak Lundeåne - tilbakemelding fra Rogaland Revisjon 
 

Hva saken gjelder: 
Flomsikringstiltak etter Synne 
Eigersund kommune har over flere år hatt flom. «Synne» viste hvilke ødeleggelser som kan komme 
som følge av flom. «Synne» førte som kjent både til store utfordringer i elveområder i Eigersund 
kommune og til stengte vei- og jernbaneforbindelser, samt andre betydelige utfordringer. I etterkant 
av «Synne» har Eigersund kommune fått tilsagn om midler og annen type bistand fra NVE, knyttet til 
ulike typer flomsikringstiltak. For kommunen har samarbeidet med NVE vært helt avgjørende for å 
sikre en forsvarlig flomsikring, både i forhold til faglig oppfølging og finansiering av tiltakene. 
Tiltakene som utføres i Lundeåne utgjør den største delen av dette. I forbindelse med 
flomsikringstiltakene som blant annet gjennomføres i Lundeåne, er det i løpet av kort tid behov for å 
gjennomføre en rekke større og mindre anskaffelser.  
 
Revisjonsgjennomgang av anskaffelse uten konkurranse 
Etter spørsmål om den konkrete anskaffelsen sendte rådmannen over saken til Rogaland Revisjon, 
for å få vurdert om anskaffelsen er foretatt i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. 
Revisjonens vurdering omhandler anskaffelse av tjenester fra entreprenør, knyttet til hugging av lokal 
stein til murer, belegg, monumenter m.m., samt uttak fra svaberg til bruk som flomsikringselement, 
se vedlegg.  
 
Vurderinger før anskaffelsen 
Det er ikke gjennomført anbudskonkurranse i forbindelse med den aktuelle anskaffelsen. Det ble 
utarbeidet en protokoll, hvor det fremkommer at anskaffelsen bare kunne foretas hos en leverandør 
i markedet, samt at anskaffelsen ikke kunne utsettes i den tiden det ville ha tatt å gjennomføre en 
anbudskonkurranse. Denne begrunnelsen må ses i sammenheng med at det i regelverket knyttet til 
offentlige anskaffelser er noen unntaksregler. Unntaksreglene fremkommer av § 2-1 i Forskrift om 
offentlige anskaffelser. 
 
Revisjonens vurderinger: 
Revisjonen har konkludert med at den aktuelle anskaffelsen ikke kan unntas fra konkurranse slik 
anskaffelsen er foretatt og vurdert.  Etter revisjonens vurdering kan det være grunnlag, for å unnta 
anskaffelsen fra konkurranse med begrunnelse om at anskaffelsen kun kan gjøres hos en leverandør. 
Dette innebærer blant annet at det skal skrives en protokoll, hvor det fremkommer hvilke 
vurderinger som er gjort i forbindelse med den konkrete anskaffelsen. Revisjonen vektlegger mer at 
protokollen ikke gir tilstrekkelig med informasjon om hvilke vurderinger som er gjort, enn selve 
konklusjonen om hvorvidt det finnes en eller flere aktuelle leverandører. Vurdering av 
tidsperspektivet er basert på NVEs tilbakemelding høsten 2016. 
 
Rådmannens kommentar: 
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Rådmannen legger til grunn at konkurranse er hovedprinsippet for innkjøp i lov, forskrifter og 
reglement. Hvis unntaksbestemmelsene skal kunne gjelde, må dette skje på en lovlig og forsvarlig 
måte. Anskaffelsen gjelder flomsikringstiltak som er tidskritisk og har høy risiko, når arbeid er satt i 
gang og skal ferdigstilles så tidlig som mulig før neste flomsesong. Arbeider i Lundeåna må også 
gjøres ved liten vannføring i elven. Basert på disse forhold ligger det et tidspress med å få 
gjennomført anskaffelsen. En forsvarlig flomsikring vurderes som mer relevant å vektlegge i forhold 
til vurdering av tidspress enn tildeling av midler innen en gitt frist. Uavhengig av tildeling må 
anskaffelser skje innenfor gjeldende lov og forskrift. I denne konkrete anskaffelsen har tidspress, høy 
aktivitet og lav kapasitet bidratt til at forsvarlig kvalitetssikring og vurdering av fremgangsmåten for 
anskaffelsen ikke er gjennomført. 
 
Hvilke tiltak iverksetter Eigersund kommune som følge av Revisjonens vurderinger: 
Notatet fra Rogaland Revisjon påpeker ulike punkter hvor Eigersund kommune kan bli bedre. Dette 
vil bli fulgt opp. Med bakgrunn i de forhold som fremkommer av notatet, vurderer vi at det var riktig 
å sende den aktuelle saken over til revisjonen for vurdering. 
 
Det pågår en prosess i Eigersund kommune knyttet til revidering av eksisterende innkjøpsreglement. 
I nytt reglement vil det bli gitt nærmere beskrivelser knyttet til hvilke vurderinger som skal gjøres, i 
tilfeller der det vurderes om en anskaffelse må gjennom en anbudskonkurranse eller ikke. Dette 
inkluderer at det vil bli tatt inn informasjon om bruk av intensjonskunngjøringer. Det vises videre til 
at både eksisterende og nytt reglement er strengere enn lovens anbefalinger – bla. knyttet opp mot 
bruk av lærlinger.  
 
Forbedring av rutiner knyttet til kvalitetssikring og internkontroll av innkjøp vil bli gjennomgått som 
følge av revidering av innkjøpsreglementet. For eksempel kunne protokollen i den konkrete 
anskaffelsen blitt kvalitetssikret av innkjøpsansvarlige i økonomiseksjonen og signert av 
kommunalsjef, før signering av kontrakt. I forbindelse med revidering av eksisterende 
innkjøpsreglement, vil det bli tatt inn en formulering vedrørende kvalitetssikring og signering av 
protokoller. 
 
Det vil i tillegg bli foretatt en ny gjennomgang og opplæring av innkjøpsreglementet internt i 
organisasjonen. Rådmannen ser det også som nødvendig å vurdere tiltak knyttet til aktivitetsnivå og 
kapasitet i organisasjonen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gro Anita Trøan 
Rådmann 

Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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