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BAKGRUNN 
 

På møte i kontrollutvalget 4. desember ble det i sak 41/18 formulert følgende 

oppfølgingsspørsmål :  
 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til foreløpig orientering. Kontrollutvalget 

vil se videre på følgende punkter: 

1) Hvilken behovsvurdering var bakgrunnen for denne anskaffelsen og på hvilken måte 

ble anskaffelsen gjennomført, jfr kommunens innkjøpsreglement? 

2) Hvordan var den budsjettmessige dekning for denne anskaffelsen og fremkommer 

informasjon om prosjektet i kommunens årsberetning og rapportering til 

kommunestyret? 

3) Hvilke vurderinger hadde administrasjonen mht behovet for politisk behandling av 

prosjektet? 

 

 

 

VURDERING 

 

1) Hvilken behovsvurdering var bakgrunnen for denne anskaffelsen og på hvilken måte 

ble anskaffelsen gjennomført, jfr kommunens innkjøpsreglement? 
 

Det fremkommer i notat 2018001863—2 at behovet for innleie av Sødermann AS var for å 

kvalitetssikre kommunal praksis rundt ressurskrevende brukere og rapportering i forhold til 

det området. Regelverket er av mange kommuner ansett som komplisert. Bistanden fra 

Sødermann AS har derfor vært av faglig og administrativ karakter.   

 

Kommunen hadde, før Sødermann AS var leid inn, en kvalitetssikring av kommunens 

rapportering vedrørende psykisk utviklingshemmet.  Da Sødermann AS ble leid inn var det 

ressurskrevende brukere som var tema for gjennomgangen. Hensikten var å kontrollere at 

kommunen rapporterte på riktig tidsbruk hvert år, verken for mye eller for lite. Resultatet av 

gjennomgangen fra Sødermann AS var minimale avvik fra tidligere rapporteringer. Ut fra 

dette tolket Ringebu kommune at de hadde gode rutiner og forståelse for riktig rapportering.  

 

Det følger av redegjørelse fra administrasjonen at Ringebu kommune anslo anskaffelsens 

omfang til ca kr. 200.000, jfr vedlegg 2.  Og at dette er «en kostnad under grensen for krav om 

offentlig anbud, men med krav om å innhente tilbud fra minst tre tilbydere». Det ble 

undersøkt om det var flere aktuelle leverandører innen dette fagfeltet, både gjennom 

kommunes kontakter , samarbeidskommuner og søk på internett. Grunnet et så smalt og 

spesialisert fagområde, var det kun Sødermann AS som hadde slik kompetanse. Det ble derfor 



slik at avtalen ble inngått med Sødermann AS.  
 

 

 

2) Hvordan var den budsjettmessige dekning for denne anskaffelsen og fremkommer 

informasjon om prosjektet i kommunens årsberetning og rapportering til 

kommunestyret? 

   

 Ettersendes. 

 

 

3) Hvilke vurderinger hadde administrasjonen mht behovet for politisk behandling av 

prosjektet? 

 

 

         Ettersendes. 

 

 

 

Svolvær, 22. april 2019 

 

 

Edel Åsjord 
 

 


