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Status Innkjøpstjenesten – Uke 22 
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  
KGV og KAV 
Implementering av KGV og KAV har nå startet. Mercell har vært i kontakt med alle 
kommunene og det er satt opp følgende tidspunkt for opplæring: 
 
Kommune adresse dato klokkeslett 
Fræna Tingplassen 1, 6440, Elnesvågen 21.06.2018 08.30-14.30 
Kristiansund Vågveien 4, 6501, Kristiansund 18.06.2018 09.30-15.30 
Sunndal Romsdalsvegen 2, 6601, Sunndalsøra 19.06.2018 09.00-15.00 
Surnadal Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal 20.06.2018 09.00-15.00 

 
Kommunene har krav på 1 adm bruker og 3 vanlige brukere. Disse brukerne må være klare 
når oppstartsmøtene skal starte. Det er mulig med både flere og færre brukere.  
 
Har dere spørsmål til dette så ta kontakt med leverandør: 
 

 
  
Mer informasjon om selve leveransen kan dere finne på hjemmesiden:  
https://www.nii.as/kommunale-avtaler/kgv-og-kav-for-nii/  
Der kan dere blant annet finne priser for ekstra brukere (krever innlogging og passord).  
 
PC og utstyr 
Avtalen med Atea er nå signert av alle kommunene og trer i kraft fra og med 1 juni. 
Nettsiden vil bli oppdatert i nærmeste fremtid. Avtalen er tilgjengelig gjennom ehandel. Der 
vil dere finne både kjernesortimentet og kantsortimentet sammen med kontaktinformasjon 
for leverandøren. MERK at modellen Lenovo ThinkPad x280 er bekreftet inn til lager 11. juni. 
Modellen er ny og har dermed hatt noe lengre ledetid i produksjon enn øvrig sortiment. 

http://www.nii.as/
https://www.nii.as/kommunale-avtaler/kgv-og-kav-for-nii/
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Lærebøker og digitale læremidler 
NII er med på denne avtalen gjennom Ålesund kommune.  
Ålesund har jobbet med ny konkurranse og melder at evalueringsprosessen på innkomne 
tilbud er påstartet, men at denne er noe forsinket. I mellomtiden skal man bruke 
eksisterende avtale med BS undervisning. Denne er forlenget frem til ny avtale er på plass.  
 
Evalueringsmøter 
Det vil bli gjennomført flere evalueringsmøter i midten av juni:  
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/evalueringsmoeter-i-juni/ 
Det er blitt sendt ut informasjon til kontaktpersonene for de respektive avtalene. 
 
Sårkurs 12 juni 
Maske og hjemmetjenesten arrangerer sårkurs i Tingvoll.  
For mer informasjon: https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/saarkurs-12-juni/ 
 

Ehandel 
Videreføring av aksesspunkt for ehandel  
Ref sak 12/18 fra styremøte på Eide hvor det ble informert om at NII vil gå inn i en rullerende 
kontrakt med dagens leverandør av systemet, IBX/Tradeshift, med 1 måned oppsigelse. 
  
Etter tilbakemeldinger fra IBX/Tradeshift er det skjedd noen små endringer.  

• Avtalen vi har med IBX/Tradeshift er ikke gyldig etter 1. juni og vi må derfor tegne ny 
avtale. Denne avtalen vil ha 3 måneders oppsigelse. 

• Den nye avtalen vil få nye priser fra 2019, hvor en baserer seg på de samme 
utregningene som gjelder for dagens avtale.  

• Alle kommuner skal ha fått faktura (i januar) for hele 2018. Det blir ikke fakturert noe 
utover det for 2018. 

• NII har fremdeles som mål å innføre et nytt aksesspunkt til alle kommuner innen 
01.01.2019. Dette vil i praksis bety at vi ønsker å si opp denne avtalen 30.september 
2018. 

• IBX/Tradeshift vil sende ut ny kontrakt til hver enkelt kommune for signering etter at 
denne er gjennomgått og kvalitetssikret av Innkjøpstjenesten.  

 
Frem til kontraktene er signert har vi sikret at ehandel fungerer gjennom en skriftlig 
bekreftelse fra IBX/Tradeshift på at systemer vil være tilgjengelig og fungere som normalt. 
Har dere spørsmål til dette kan dere ta kontakt med Frank: https://www.nii.as/om-nii  
 

Påminnelser 
Oppstart kopiavtale 
Minner om oppstart på ny kopiavtale. Ny avtale trer i kraft 1 juni.  

http://www.nii.as/
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/evalueringsmoeter-i-juni/
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/saarkurs-12-juni/
https://www.nii.as/om-nii
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https://www.nii.as/kommunale-avtaler/kopipapir/  
 
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 statusbrevet fra uke 18 for mer informasjon.   
Fristen for tilbakemeldinger er 1 juli.  
 
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  
 
 
Fremover 
Fokusområder: 

• Implementering av avtalen på Pc og utstyr. 
• Konkurranse på matvarer  
• Implementering av KGV og KAV 
• Evalueringsmøter 

 
 
Mvh  
Innkjøpstjenesten 
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