Status Innkjøpstjenesten – Uke 18

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
Strategi NII
Styret har vedtatt at det skal startes å jobbe med nytt strategidokument for
innkjøpssamarbeidet. I den forbindelse ble det også vedtatt at Innkjøpstjenesten skal
innhente innspill og forslag fra kommunene før fellesferien slår inn.
Se eget vedlegg for dette.
Fristen for tilbakemeldinger er 1 juli.
PC og utstyr
Etter en anbudsprosess som har tatt noe lengre tid enn forventet har vi nå tildelt Atea ny
kontrakt på levering av pc og utstyr. Det betyr at vi får samme leverandør for en ny
avtaleperiode. Kontrakten vil bli signert 8 mai, men for at oppstarten av avtalen skal bli så
bra som mulig vil starten på den nye avtalen være 1 juni. Dette fordi det skal gjennomføres
en implementeringsfase. Det vil komme mer informasjon om dette. Blant annet vil det bli
holdt oppstartsmøter ut i kommunene. I mellomtiden er det mulig å ta kontakt med Atea
visst en har spesielle behov som må løses.
Ebyggesak
Innkjøpstjenesten bistår fortiden IKT Orkidé med anskaffelse av Ebyggesak.
Utlysning av konkurranse vil skje før sommeren, eller tidlig på høsten.

Gjennomført status- og evalueringsmøte
Waco - Forsikringsmeglingstjenester
Dette er en avtale som fungerer bra med gode tilbakemeldinger.
Innkjøptjenesten har ingenting å bemerke.
Lindbak - Møbler
Avtalen på møbler har forbedringspotensialer.
Kommunene må bli bedre på å gjennomføre avrop på avtalen samt bli flinkere til å bruke
ehandel.
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Avrop: Aure, Averøy og Halsa har ifølge Lindbak ikke foretatt avrop på avtalen siden den
startet for et år siden. Det bør undersøkes om disse kommunene er avtalelojal og har
handelslekkasjer.

Tabell: omsetning på avtalen

Ehandel: Mye av årsaken til t det ikke brukes ehandel er fordi mange av bestillingene er
tilpassede bestillinger som ikke dekkes av katalog. Dette kan enkelt løses gjennom å lage
fritekst bestillinger og legge ved tilbud fra leverandøren som dokumentasjon.
Annet: Lindbak meddelte også at det er enkelte kommuner som handler utenfor avtalen
med den begrunnelsen at innkjøp over terskelverdier ikke er omfattet av bestemmelsene.
Dette stemmer ikke. Innkjøpstjenesten ber de som skal gjøre avrop på avtalen om å sette
seg inn i kontraktsbestemmelsene, eventuelt kontakte innkjøpstjenesten.
Presentasjon med status fra Lindbak er vedlagt

Påminnelser
Stomi kurs med Maske – 24 mai
Maske holder nytt kurs i Stomi. Denne gangen i Sunndal. Se https://www.nii.as/kurs-ogarrangementer/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:
• Implementering av avtalen på Pc og utstyr.
• Ebyggesak IKT Orkidé
• Konkurranse på matvarer
• Støtte IKT Orkidé i anskaffelsesprosessen på sak og arkivsystem
• KGV og KAV
• Evalueringsmøter
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