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Status Innkjøpstjenesten – Uke 15 
Dette er et informasjonsskriv som sendes ut til styremedlemmer i NII med jevne mellomrom. 
Hensikten er å unngå for mange mail og samtidig kunne samle og formidle relevant 
informasjon på en rasjonell og forutsigbar måte. 
 

Aktuelt  
Styremøte NII  
4 april ble det holdt styremøte i Eide. 
Referat blir lagt ut på møteinnkallelsen og på nettsiden under https://www.nii.as/om-nii 
(krever innlogging). 
 
Nye terskelverdier i Forskriften. 
Myndighetene har innført nye terskelverdier ift de ulike delene av forskriften.  
 
De viktigste endringene: 
Terskelverdi del 2 (nasjonal kunngjøring): opp fra 1,1 Mill til 1,3 Mill, Terskelverdi del 3 (EU-
kunngjøring): opp fra 1,75 Mill til 2 Mill for varer og tjenester og opp fra 44 Mill til 51 Mill for 
bygg og anleggsanskaffelser. Alle summer eks mva. 
 
For mer informasjon om selve terskelverdiene: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c4385fca210a430ca1d7b4035dbb2c48/nye-
terskelverdier-i-norske-kroner-2018-2019.pdf 
For mer informasjon om bakgrunnen for endringene: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-opp-terskelverdier/id2596319/ 
 
PPT Flyt system for IKT Orkidé 
Visma er tildelt kontrakt og kontraktarbeidet har startet.  
 
Kopipapir 
Staples er blitt tildelt kontrakt. Kontrakt vil bli signert etter karensfristen 16 april.  
 
PC og utstyr 
Atea er tildelt kontrakt men grunnet saksbehandling knyttet opp mot sent innkomne 
innsynsbegjæringer vil det ta noe lengre tid før kontrakt signeres. Innkjøpstjenesten vil 
komme med mer informasjon etterhvert.  
 
Matvareavtalene 
Dagens matvareavtaler går ut i juni. Grunnet praktiske utfordringer knyttet opp mot 
fellesferien i sommer og tilbakemeldinger fra leverandører har Innkjøpstjenesten besluttet å 
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forlenge dagens matvareavtaler frem til slutten av august. Dette er en bevisst strategi vi har 
startet for alle avtalene som utløper i sommermånedene. Erfaringsmessig skaper det mye 
utfordringer å sluttføre anskaffelsesprosesser i disse månedene samtidig som det også er 
utfordrende å gjennomføre store avtaleimplementeringer når det er ferieavvikling. 
  
Konkurransegrunnlagene er forøvrig ute på veiledende kunngjøring.  
 
KGV og KAV 
Konkurransen på KGV og KAV er nå sendt til utlysning. Tilbudsfristen er satt til 4 mai.  
 
Sak- og arkivsystem 
Konkurransen har vært ute på veiledende kunngjøring og vil bli lyst ut som reel konkurranse 
innen kort tid.  
 
Gjennomført kvartalsvis møte med Maske og medisinsk forbruksmateriell 
Det ble holdt kvartalsvis møte med Maske på avtalen medisinsk forbruksmateriell 22 mars.  
Det var godt oppmøte og møtet ble hold i henhold til agenda med gode tilbakemeldinger i 
etterkant. Dette er et konsept som vi kommer til å videreføre for avtalene medisinsk 
forbruksmateriell og samtidig kommer til å vurderer for andre relevante avtaler.  
 
Status- og evalueringsmøte forsikringsmeglingstjenester 
Waco kommer og holder informasjonsmøte 25 april. Vi kjører samtidig evalueringsmøte på 
avtalen.  
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer 
 
Status- og evalueringsmøte møbler 
Lindbak gir oss status på avtalen møbler. Vi kjører samtidig evalueringsmøte på denne 
avtalen også. 
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer 
 
Stomi kurs med Maske – 24 mai 
Maske holder nytt kurs i Stomi. Denne gangen i Sunndal.  Se https://www.nii.as/kurs-og-
arrangementer/kurs-i-stomi-sunndalen/ for mer informasjon.  
 
Generelle tilbakemeldinger på avtaler 
Minner dere på muligheten til å kunne gi direkte tilbakemelding på avtalene, uavhengig av 
evalueringsmøtene (og anonymt om en ønsker dette). 
Hjemmesiden har en link til nettbasert skjema hvor dere kan fylle ut og levere inn 
tilbakemeldingene. https://www.nii.as/for-kommune  
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Fremover 
Fokusområder: 

• Konkurransen på Pc og utstyr. 
• Implementering av avtalen på kopipapir  
• Konkurranse på matvarer  
• Kontraktarbeid PPT Flyt system for IKT Orkidé  
• Støtte IKT Orkidé i anskaffelsesprosessen på sak og arkivsystem  
• KGV og KAV 
• Evalueringsmøter 
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