
Helseinnkjøpssaken 
 
 

En utfordring for kontrollutvalget 

 
Tromsø 7. juni 2017 



Opptakt: 
 

• Rådmannen kontaktet KU leder ultimo august 2015  

• Kommunalsjef orienterer muntlig om «avvik», innkjøp av tjenester 
uten rammeavtaler, på KU-møte 14.10.15 

• KU fikk inntrykk av at det ikke var så alvorlige «avvik», og at det hele 
ville bli rettet opp ganske snart. Saken ble tatt til orientering 

 



Våren 2016: 
 
• Henvendelse fra en varsler medio april 

• Varsler ber om anonymitet 

• Innkjøp av tjenester anslåes til 60 – 70 millioner over 5 år 

• Manglende rammeavtaler og dokumentasjon 

• En lokal tjenesteleverandør sto for mer enn 20 millioner 

• Vedtak KU møte 27.04.16: Revisjonen bes 

1. Innhente oversikt over største leverandører med underliggende 
avtaler for de siste 3 årene 

2. Vurdere anskaffelsesprosedyrene i lys av regelverket for 
offentlige anskaffelser 

 



Agderposten 6. mai 2016: 



Media: 
 

 

• 1. artikkel i Agderposten en ukes tid etter KU-møte 27.04.16  

• Nye avsløringer: 

1. Farm in Action/første oppdrag 

2. Utbetaling for ikke utførte tjenester 

• Habilitet 



Revisjonens rapport: 
 

•Gjennomgående mangel på dokumentasjon på etterlevelse 
av lov om offentlige anskaffelser samt Grimstad 
kommunes vedtatte innkjøpsreglement. 
 
•Det finnes ikke anskaffelsesprotokoller eller annen 

dokumentasjon som beskriver eller begrunner årsakene 
til at  vanlige konkurranseprinsipper ikke er fulgt. 
 
• Ingenting i dokumentasjonen som tilsier at anskaffelsene 

er i tråd med kommunens innkjøpsreglement. 
 



Agderposten 2. juni 2016: 



Videre oppfølging: 
 

 

• Etter KUs innstilling vedtok Kommunestyret: 
1. Ekstern undersøkelse 
2. Mandat for undersøkelsen 

• BDO valgt og leverte rapport til KU primo desember 2016 
• Revisjonens konklusjoner bekreftet 
• Noen spørsmål som det arbeides videre med, bl.a.: 

1. Leverandørkontroll 
2. Innsyn i ansattes epostkonti 
3. Forvaltningsrevisjon vedr. varsling og ytringsklima 

• Rådmannen pålagt et stort opprydningsarbeid 
 



Forholdet til varsler: 
  
 
• Varsler ba om anonymitet 

• KU behandlet varselet i lukket møte 

• To uker etter hadde noen fått rede på at det var en varsler involvert 

• Januar i år mente varsler at identiteten var «blåst» 

• Varsler skrev åpent brev til kommunestyrets medlemmer sammen 
med kopi av all info som var gitt i saken 

• Varsler får stor sympati i media og blant folk 

• Varsler føler seg motarbeidet av adm. og politisk ledelse 

• Varsler har bedt om møte med KU, men har vært sykemeldt 

 



Andre utfordringer: 

• Forholdet til media 

• Kommunikasjon og samspill internt i KU 

• Samspill med ordfører og andre politikere 

• Samspill med administrasjonen 

• Samspill med Sekretariat/Revisjon 

 



Konklusjon: 

• Kontinuitet i Kontrollutvalget 

• KU-leder må være aktiv i kommunestyret 

• God kontakt med det politiske miljøet 

• Forlang skriftlige orienteringer fra Administrasjonen 

• Internkontroll i kommunen 

• Lytt til ansatte og innbyggere 

• Samarbeid med mediene 

• Sekretariatet og revisjonen har ekspertise 

 



God sommer! 


