Status Innkjøpstjenesten – Uke 36

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
Matvarer
Ifm med tildeling av nye matvareavtaler har det vært en del støy som nå endelig har landet
på et nivå hvor vi kan fortsette med avtaleimplementeringen. Asko har vunnet alle
konkurransene og skal være NII sin leverandør de neste årene innenfor:
- Meierivarer
- Frukt og grønt
- Kjøtt og kjøttprodukter
- Kolonial
Planlagt avtalestart er 1 oktober.
Asko vil ifm implementeringsarbeidet og sammen med Innkjøpstjenesten ta kontakt med
hver enkelt kommune. Innkjøpstjenesten vil komme tilbake med informasjon om dette i
egen mail.
Mercell og brukeropplæring
Ifm implementering og oppstart av KGV vertkløyet Mercell er det fremdeles behov for
opplæring. De som har behov for dette bes melde dette inn til
audun.torvik@kristiansund.kommune.no så raskt som mulig og senest innen 15 september.
Sak og arkiv løsning
Det er kommet inn flere tilbud på sak og arkiv løsning.
Konkurransen er med forhandling og Innkjøpstjenesten skal nå støtte IKT Orkide i den
kommende forhandlingsfasen.
Kvartalsmøter forbruksmateriell
Innkjøpstjenesten har gjennomført kvartalsmøter innenfor avtaleområdene:
- Datarekvisita
- Kontorrekvisita og fritt skolemateriell
- Catering materiell
- Kopipapir
- Rengjøringsmidler og tørkeprodukter
- Medisinsk forbruksmateriell
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https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer
Tilbakemeldingen fra deltagerne er positive og Innkjøpstjenesten ser stor nytte i disse
møtene. praksisen vil bli videreført.
Se vedlegg for referater
Samarbeid med ROR
NII, har sammen med Kristiansund kommune, hatt et konstruktivt møte med ROR hvor
potensielle samarbeidsområder er blitt diskutert og videre konkretisert. Innkjøpstjenesten vil
informere mer om dette under neste styremøte.
Prisjusteringer
Staples melder prisjustering for 4 kvartal 2018 for avtalene catering og
renhold/tørkeprodukter.
Se vedlegg.

Påminnelser
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
Ehandel
Ehandel har etablert et eget informasjonsskriv for å nå til alle bestillere og godkjennere i
Visma ehandel:
https://sway.com/QAq2i3uXmA9xUubE?ref=Link
Har dere spørsmål rundt dette kan dere ta kontakt med Frank: https://www.nii.as/om-nii
Oppfølgingsmøte pc og utstyr
Innkjøpstjenesten minner om oppfølgingsmøte med Atea 10 september:
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/kvartalsmoete-med-atea-10-september/
Liste kontaktpersoner
Innkjøpstjenesten har tidligere samlet inn liste over kontaktpersoner fra kommunene mot de
forskjellige avtalene. Denne listen har vært til stor hjelp for Innkjøpstjenesten i det daglige
arbeidet men trenger jevnlig oppdateringer for at den skal være ajour.
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Kommunene bes med dette å gå gjennom listen for å sjekke at navnene som står der er
oppdaterte. Det bes også sjekke at kontaktinformasjonen (spesielt mailadressene) er
korrekte da det er mye feilmeldinger knyttet opp mot disse i Outlook.
Listen finner dere vedlagt.

Fremover
Fokusområder:
• Konkurranse på matvarer: Implementering av avtaler
• Sak og arkivløsning
• Kvartalsmøter for oppfølging av utvalgte avtaler
• Videre utvikling av ROR samarbeid
• Daglig drift
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