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KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INNKJØP 
- ETTERLEVELSE AV REGELVERKET" 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp – etterlevelse av 

regelverket» til orientering og merker seg at det er flere anbefalinger om forbedringer 
som er gitt i rapporten.  

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er 
gitt av revisjonen basert på rapporten: 

 Det må gis bedre opplæring og informasjon om innkjøp i enhetene. Det synes som 
dette gjelder flere områder, både lov og forskrift om offentlige anskaffelser, interne 
rutiner og maler i kvalitetssystemet og bruk av Mercell.  

 Kommunen må ha tiltak som sikrer at alle anskaffelser blir dokumentert i samsvar 
med regelverket. Dette gjelder særlig anskaffelser som ikke gjennomføres i 
konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell).  

 Kommunen må sikre at konkurransekravet oppfylles og at unntak fra 
konkurransekravet begrunnes i henhold til regelverket og dokumenteres i 
anskaffelsesprotokollen.  

 Kommunen må ha et system som sikrer oppdaterte fullmakter over hvem som har 
myndighet til å gjennomføre og godkjenne innkjøp i enhetene.  

 Kommunen må ha system for å holde oversikt over samlet kontraktsverdi på 
rammeavtaler 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig  
            redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2022. Dette følges  
            opp av en muntlig orientering i det første møtet etter dette.  
 
  
 
 
   
Vedlegg 



 Rapport 15-2021 Innkjøp Lillehammer kommune Endelig rapport 

 

Bakgrunn: 

Den 30.11.2020 behandlet kontrollutvalget forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen som omhandlet innkjøp. Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 
50/2020: 

1. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon: Basert på de utførte handlinger og 
innhentede bevis er vi blitt oppmerksomme på anskaffelser som viser at Lillehammer 
kommune ikke fullt ut har etterlevd dokumentasjonskravene på de punkter vi har 
kontrollert. Med bakgrunn i dette bestiller kontrollutvalget en foranalyse fra 
Innlandet Revisjon IKS om etterlevelse av innkjøpsreglementet til det første møtet i 
2021.  

2. I foranalysen forventes også at tilleggspunkt fra kommunestyrets vedtak i sak 94/20 
omtales, nemlig at kontrollutvalget bes om å vurdere oppfølging om krav til tariffesta 
lønn og arbeidsvilkår ved gjennomgang av innkjøpsreglementet. 

 
Foranalyse ble lagt fram 8.2.2021 og prosjektplan den 15.3.2021.  

Temaet «Etterlevelse av innkjøpsreglementet» var også et av de prioriterte temaene i 
kontrollutvalgets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Når 
kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, vedtok de et 
tilleggspunkt om at kontrollutvalget også skulle vurdere oppfølging av krav til tariffesta lønn 
og arbeidsvilkår når innkjøpsreglementet ble vurdert. Foranalysen som ble lagt fram den 
8.2.2021 viste at Arbeidstilsynet hadde gjennomført et tilsyn hvor de hadde kontrollert 
kommunens oppfølging av krav til tariffesta lønn og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 
Basert på dette vedtok kontrollutvalget at de ikke trengte å se på det samme som 
Arbeidstilsynet nettopp hadde kontrollert. 

Fakta: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser og kommunens kvalitetssystem etterleves. Følgende problemstillinger lå til 
grunn for undersøkelsen:  

1. I hvilken grad gjennomføres innkjøp i samsvar med sentrale krav i lov, forskrift og 
kommunens kvalitetssystem?  

2. Er dokumentene og de elektroniske verktøyene i kvalitetssystemet kjent og forstått og 
blir de brukt til planlegging og gjennomføring av innkjøp i organisasjonen?  

3. Har ledere med ansvar for innkjøp god nok kontroll med at innkjøpene foretas i 
samsvar med regelverket? 

 
I prosjektplanen gjorde revisjonen oppmerksom på at dersom det skulle vise seg at 
konklusjonen på problemstilling 1 var at innkjøp gjennomføres på en tilfredsstillende måte, 
så kunne prosjektet avsluttes i dialog med kontrollutvalget. Etter en gjennomgang fant 
revisjonen at det var grunnlag for å se på alle problemstillingene.  
 



Forvaltningsrevisjonen er gjennomført via dokumentanalyser, intervju og en 
spørreundersøkelse blant ansatte med fullmakt til å bestille og/eller godkjenne innkjøp. I 
problemstilling 1 skulle revisor se på og vurdere konkrete innkjøp. Det er valgt ut innkjøp 
over kr. 100 000,- da de under denne summen ikke er underlagt lov og forskrift for offentlige 
anskaffelser. Til sammen 43 anskaffelser er vurdert, disse er listet opp i en tabell på side 10 i 
revisjonsrapporten.  
 
I problemstilling 2 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til respondenter som ble valgt ut 
fra kommunens fullmakts-matrise. Denne viste at det var totalt 302 ansatte som har fullmakt 
til å bestille og/eller godkjenne innkjøp. Etter at revisjonen sendte ut spørreundersøkelsen, 
viste det seg at denne lista inneholdt en del feil, blant annet inneholdt den adressen til 19 
personer som hadde sluttet i kommunen. Etter en rydding, viste det seg at det var 257 i 
kommunen med bestillings- og/eller godkjenningsansvar. Svarprosenten var på 63,4%.  
 
For å besvare problemstilling 3 ble det benyttet både spørreundersøkelse og dybdeintervju. 
Spørreundersøkelsen inneholdt en egen sekvens for ledere, hvor totalt 40 ledere svarte. Det 
ble gjennomført dybdeintervju med tre tjenesteområdeledere i tillegg til intervju med 
innkjøpsenheten.  
  
Under gjengis kun revisjonens konklusjoner per problemstilling. 
 
Problemstilling 1 – I hvilken grad gjennomføres innkjøp i samsvar med sentrale krav i lov, 
forskrift og kommunens kvalitetssystem? 
Vår hovedkonklusjon, basert på de utvalgte anskaffelsene, er at det er manglende etterlevelse 
av sentrale krav i lov, forskrift og kommunens kvalitetssystem. Manglene er særlig relatert til 
dokumentasjonskravene og synes først og fremst å gjelde mindre anskaffelser.  
 
Konkurransekravet i lov, forskrift og kommunens egne regler er i hovedsak oppfylt for 
halvparten av enkeltanskaffelsene. For to anskaffelser under nasjonal terskelverdi var det 
innhentet tilbud fra kun to leverandører. Ifølge kommunens innkjøpsstrategi skal det 
innhentes tilbud fra minimum tre leverandører.  
 
For den andre halvparten (12 av de 24 enkeltanskaffelsene) hadde det ikke vært 
konkurranse. Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig, så i utgangspunktet er ikke 
dette i samsvar med regelverket. Det er kun unntaksvis at det kan tildeles kontrakt til en 
leverandør uten konkurranse.  
 
Av de 24 enkeltkjøpene manglet det anskaffelsesprotokoll for over halvparten av kjøpene; 
flesteparten av disse er anskaffelser gjennomført uten konkurranse. Revisjonen mener at det 
burde foreligge anskaffelsesprotokoll der manglende konkurranse er begrunnet. At det 
mangler dokumentasjon av anskaffelser i såpass stort omfang kan ikke sies å være i samsvar 
med sentrale krav i lov, forskrift og kommunens egne regler.  
 
Regelverkets krav om innhenting av skatteattest er oppfylt for ca. halvparten av de av femten 
aktuelle anskaffelsene.  
Gjennomgåtte anskaffelser viser at krav til konkurranse, protokoll og skatteattest mv i stor 
grad er etterlevd for større anskaffelser der en har benyttet 
konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Dette kan tyde på at bruken av dette verktøyet 
i noen grad sikrer etterlevelsen av regelverket. For mindre anskaffelser, anskaffelser av 
helse- og sosialtjenester mv er i mindre grad krav til konkurranse og dokumentasjon oppfylt. 



Selv om det skulle gjelde unntaksbestemmelser for konkurransekravet, betyr ikke dette også 
fritak fra dokumentasjonskravet.  
 
Kontrollen av rammeavtalene viste at for de seks av syv rammeavtaler var kjøpene foretatt 
innenfor avtalenes avtaleperiode. Kjøp på utløpt rammeavtale kan være en ulovlig 
direkteanskaffelse.  
 
Kravet om føring av anskaffelsesprotokoll ved mini-konkurranser mellom 
rammeavtaleleverandører var ikke oppfylt for to av seks anskaffelser. Kontroll av to mini-
konkurranser viste at de var gjennomført i samsvar med rammeavtalenes regler for tildeling. 
 
Problemstilling 2 – Er dokumentene og de elektroniske verktøyene i kvalitetssystemet kjent 
for forstått og blir de brukt til planlegging og gjennomføring av innkjøp i organisasjonen? 
Vår hovedkonklusjon er at dokumentene og de elektroniske verktøyene i kvalitetssystemet i 
bare noen grad er kjent, forstått og brukt av ansatte som gjennomfører innkjøp i 
Lillehammer kommune.  
 
Lillehammer kommunes innkjøpsregelverk består av en rekke dokumenter som ligger i 
kvalitetssystemet TQM. Herunder nyhetsbrev om innkjøp, interne rutiner knyttet til innkjøp, 
veiledere og maler, og lenker til lov og forskrift om offentlig anskaffelser og 
konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell.  
 
Halvparten av de som svarte på spørreundersøkelsen svarte at de hadde tilstrekkelig 
kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ut fra svarene synes det å være 
behov for mer opplæring om regelverket som omhandler offentlige anskaffelser for ansatte 
med ansvar for å gjennomføre innkjøp over 100.000 kroner.  
 
Når det gjelder ansattes kjennskap til rutiner i kommunes kvalitetssystem som omhandler 
innkjøp og bruk av relevante maler i kvalitetssystemet tyder undersøkelsen på at det kan 
være behov for mer informasjon og opplæring om rutiner og maler. Svarene på 
spørreundersøkelsen viste at halvparten av respondentene med fullmakt til å gjennomføre 
innkjøp, opplevde at de var godt kjent med rutiner og prosedyrer i kommunens 
kvalitetssystem som omhandlet innkjøp. Spørreundersøkelsen viste videre at ansatte ikke 
alltid bruker relevante maler i TQM der anskaffelsens verdi tilsier at malene skal brukes 
(konkurransegrunnlag, protokoll og avtalemal).  
Mercell skal brukes i alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi og er anbefalt brukt også i 
konkurranser under nasjonal terskelverdi. Spørreundersøkelsen viste at halvparten av 
respondentene svarte at de har brukt Mercell i anskaffelser siste året, dette gjaldt 
anskaffelser fra 100.000 kroner til over nasjonal terskelverdi. Antallet som hadde brukt 
Mercell økte i anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Undersøkelsen viste at ansatte 
opplevde systemet som krevende og at de ønsket mer opplæring i å bruke det. Nye verktøy 
bidrar til å effektivisere innkjøpsprosessene og gir bedre mulighet for etterlevelse og 
kontroll. Samtidig gir det utfordringer når det gjelder å sørge for tilstrekkelig opplæring og 
kompetanse. Det synes som det er behov for mer informasjon og opplæring i bruk av 
Mercell.  
 
Når det gjelder dokumentasjon av anskaffelsesprosessen tyder undersøkelsen på at det er et 
forbedringspotensial for å sikre at all relevant dokumentasjon arkiveres, spesielt for 
anskaffelser mellom 100.000 kroner og nasjonal terskelverdi. Når man ser dette i 
sammenheng med svarene som omfatter bruk av konkurransegrunnlag, protokoll og 



avtalemal så kan det tyde på at det ikke dokumenteres i tilstrekkelig grad iht. lov om 
offentlige anskaffelser og kommunens innkjøpsreglement (jf. også konklusjonene på 
problemstilling 1).  
 
Spørreundersøkelsen indikerer at rammeavtalene er godt kjent i Lillehammer kommune og at 
de brukes i stor grad der det er mulig. Undersøkelsen tyder imidlertid på at ansatte opplever 
det som vanskelig å finne informasjon om rammeavtalene i Mercell. 
 
Problemstilling 3 – Har ledere med ansvar for innkjøp god nok kontroll med at innkjøpene 
foretas i samsvar med regelverket? 
Revisjonens hovedkonklusjon er at ledere med ansvar for innkjøp ikke har god nok kontroll 
med at innkjøp foretas i samsvar med regelverket. Dette baserer seg på en helhetsvurdering 
fra funn i problemstilling 1, 2 og 3.  
 
Tjenesteområdeledere i kommunen har ansvar for enkeltkjøp og rammeavtaler på sine 
områder. Den enkelte leder har ansvar for å sikre at anskaffelsen blir gjennomført med 
nødvendig kompetanse, i tråd med vedtatt strategi og regelverket. Innkjøp er et komplisert 
fagfelt, og det er mange spesielle krav til innkjøp utover det som gjelder konkurranse og 
dokumentasjon.  
 
Lederne som har svart på undersøkelsen og i intervju mener selv at de har god oversikt over 
anskaffelser og at de følger godt opp i egen enhet. Samtidig så man i forbindelse med 
problemstilling 2 at en stor andel av respondentene med fullmakt til å gjennomføre innkjøp 
svarte at de hadde for liten kompetanse om innkjøpsregelverket. Videre ser man at det er et 
forbedringspotensial i å benytte Mercell og maler i kvalitetssystemet. Problemstilling 1 viste 
at det var mangler i praksisen for dokumentasjon av anskaffelser.  
 
Revisjonen ser at det er en risiko for at enhetene ikke har tilstrekkelig kompetanse til å 
gjennomføre innkjøp, spesielt mindre enheter som sjeldnere gjennomfører anskaffelser. 
Revisjonen mener at undersøkelsen viser at det er behov for at lederne følger opp 
etterlevelsen av anskaffelsesregelverket i egen enhet bedre.  
 
Det er i liten grad skriftliggjort hvilke fullmakter den enkelte har til å gjennomføre 
anskaffelser, med unntak av ledere med lederavtaler. Fullmakts-matrisen til kommunen er 
ikke oppdatert.  
 
Det kan være utfordrende for ledere å følge opp at rammeavtaler i 3:1 samarbeidet brukes i 
samsvar med bestemmelser i rammeavtalen, da dette ansvaret er fordelt på alle enheter som 
benytter seg av rammeavtalen. Spesielt gjelder dette å følge opp hvor mye rammeavtalen er 
brukt for å unngå at man bruker mer enn det som er avtalt verdi i avtalen. 
 
Basert på de funn som er gjort har revisor følgende fem anbefalinger til Lillehammer 
kommune på området innkjøp: 

 Det er behov for opplæring og informasjon om innkjøp i enhetene. Det synes som 
dette gjelder flere områder, både lov og forskrift om offentlige anskaffelser, interne 
rutiner og maler i kvalitetssystemet og bruk av Mercell.  

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer at alle anskaffelser blir dokumentert i samsvar 
med regelverket. Dette gjelder særlig anskaffelser som ikke gjennomføres i 
konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell).  



 Kommunen bør sikre at konkurransekravet oppfylles og at unntak fra 
konkurransekravet begrunnes i henhold til regelverket og dokumenteres i 
anskaffelsesprotokollen.  

 Kommunen bør ha et system som sikrer oppdaterte fullmakter over hvem som har 
myndighet til å gjennomføre og godkjenne innkjøp i enhetene.  

 Kommunen bør ha system for å holde oversikt over samlet kontraktsverdi på 
rammeavtaler  

 
Vurderinger: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten er grundig, da det er et stort antall innkjøp med omfattende 
dokumentasjon som er gått igjennom. Sekretariatet anbefaler medlemmer av kontrollutvalget 
og kommunestyret som et minimum å lese avsnittene som omhandler revisjonens 
vurderinger omkring de ulike kriteriene som er satt per problemstilling, altså avsnitt 3.3, 4.3 
og 5.3. Revisjonen har i disse avsnittene oppsummert funn på en god måte. Undersøkelsen 
med funn vurderes som nyttig.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen var noe av bakgrunnen for at 
kontrollutvalget bestilte denne forvaltningsrevisjonen. Dette er en ny oppgave etter den nye 
kommuneloven. Denne nye kontrollen har vist seg nyttig for kontrollutvalget, og kan brukes 
som en type foranalyse for kontrollutvalget på et bestemt område innen 
økonomiforvaltningen. I dette tilfellet var den i tråd med den allerede vedtatte planen for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i Lillehammer kommune i 2013 som 
også resulterte i en del anbefalinger. Den nye undersøkelsen nå i 2021 viser at dette er et 
område man jevnlig bør følge med på. Regler om offentlige anskaffelser kan være 
kompliserte og det er viktig at nyansatte får opplæring om dette, særlig ledere og de med 
fullmakt til å gjennomføre innkjøp/anskaffelser. Det bør foreligge gode internkontrollrutiner 
på området. Noen av de som ble intervjuet mente og at innkjøpsenheten ikke hadde kapasitet 
nok, og noen mente at færre burde gjennomføre innkjøp enn de som har fullmakt til dette i 
dag.  
 
Det å sikre dokumentasjon av grunnlag for anskaffelser trekkes fram av revisjonen. Det å 
journalføre riktig dokumentasjon er viktig i all offentlig forvaltning. Det gjennomføres 
innkjøp for betydelige beløp i en stor kommune som Lillehammer. Regnskapsinformasjon 
for 2020 viste at Lillehammer kommune kjøpte varer og tjenester for anslagsvis 800 mill. 
kroner på drifts- og investeringsregnskapet. Det bør være et mål at kommunen gjør 
anskaffelser på en best mulig måte, også økonomisk, da det kan være betydelige summer å 
spare. Dette kan også få store konsekvenser ved en eventuell klagesak.  
 
Kontrollutvalget bør be om en tilbakemelding på hvordan anbefalingene følges opp i tillegg 
til en muntlig orientering. Det bør gå noe tid slik at kommunen får tid til å gjøre endringer. 
Det kan også være fornuftig å bo om en tilbakemelding i flere omganger, og vurdere å 
bestille en mindre oppfølgingskontroll fra revisjonen etter en tid.  
 
Sekretariatet har omformulert anbefalingene noe i forslag til vedtak, da utvalget tidligere har 
ønsket å uttrykke seg noe mer tydelige enn revisjonen og bruke for eksempel begrep som må 
i stedet for bør.  



 
Konklusjon: 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporten over til 
kommunestyret og ber de forvente at anbefalinger følges opp av kommunedirektøren. Det 
bør også bes om en tilbakemelding etter et halvt års tid om oppfølging av anbefalingene, 
både skriftlig og muntlig. I årsplan for 2022 for kontrollutvalget bør det føres opp et punkt 
hvor man vurderer å bestille en oppfølgingskontroll av revisjonen på et visst antall innkjøp i 
slutten av året. Det kan ha stor nytteverdi for kommunen å se på om igangsatte tiltak har hatt 
noen effekt.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp – etterlevelse av 

regelverket» til orientering.  
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet føre opp temaet i årsplanen for 2022 om 

høsten/vinteren. Utvalget kan da vurdere å bestille en mindre oppfølgingskontroll om 
innkjøp av revisjonen.  

3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp – etterlevelse av 

regelverket» til orientering og merker seg at det er flere anbefalinger om forbedringer 
som er gitt i rapporten.  

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er 
gitt av revisjonen basert på rapporten: 

 Det må gis bedre opplæring og informasjon om innkjøp i enhetene. Det synes som 
dette gjelder flere områder, både lov og forskrift om offentlige anskaffelser, interne 
rutiner og maler i kvalitetssystemet og bruk av Mercell.  

 Kommunen må ha tiltak som sikrer at alle anskaffelser blir dokumentert i samsvar 
med regelverket. Dette gjelder særlig anskaffelser som ikke gjennomføres i 
konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell).  

 Kommunen må sikre at konkurransekravet oppfylles og at unntak fra 
konkurransekravet begrunnes i henhold til regelverket og dokumenteres i 
anskaffelsesprotokollen.  

 Kommunen må ha et system som sikrer oppdaterte fullmakter over hvem som har 
myndighet til å gjennomføre og godkjenne innkjøp i enhetene.  

 Kommunen må ha system for å holde oversikt over samlet kontraktsverdi på 
rammeavtaler 

3.  Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig    
      redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2022. Dette følges   
      opp av en muntlig orientering i det første møtet etter dette.  
 

Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder  
 
 
Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 53/2021 i møte den 
20.12.2021: 
 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Innkjøp - etterlevelse av 
    regelverket" til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet føre opp temaet i årsplan for 2022 om 
    høsten/vinteren. Utvalget kan da vurdere å bestille en mindre oppfølgingskontroll om 
    innkjøp av revisjonen. 
3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp – etterlevelse av 

regelverket» til orientering og merker seg at det er flere anbefalinger om forbedringer 
som er gitt i rapporten.  

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er 
gitt av revisjonen basert på rapporten: 

 Det må gis bedre opplæring og informasjon om innkjøp i enhetene. Det synes som 
dette gjelder flere områder, både lov og forskrift om offentlige anskaffelser, interne 
rutiner og maler i kvalitetssystemet og bruk av Mercell.  

 Kommunen må ha tiltak som sikrer at alle anskaffelser blir dokumentert i samsvar 
med regelverket. Dette gjelder særlig anskaffelser som ikke gjennomføres i 
konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell).  

 Kommunen må sikre at konkurransekravet oppfylles og at unntak fra 
konkurransekravet begrunnes i henhold til regelverket og dokumenteres i 
anskaffelsesprotokollen.  

 Kommunen må ha et system som sikrer oppdaterte fullmakter over hvem som har 
myndighet til å gjennomføre og godkjenne innkjøp i enhetene.  

 Kommunen må ha system for å holde oversikt over samlet kontraktsverdi på 
rammeavtaler 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig  
            redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2022. Dette følges  
            opp av en muntlig orientering i det første møtet etter dette.  
 
Behandling: 
 
Innlandet Revisjon IKS ved Reidun Grefsrud, Anette Karenstuen og Tove Grini (via Teams) 
orienterte om rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  
 
 
 
 


