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Status Innkjøpstjenesten – Uke 38 
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 
Oppstart av nye matvareavtaler er flyttet til 1 november. 
Opprinnelig målsetning om avtalestart 1 oktober er ikke lengre gjennomførbar.  
Årsaken til dette skyldes blant annet mye ekstraarbeid knyttet opp mot feil i innsendte 
skjemaer over leveringssteder og kontaktpersoner.  
 
Det vil ellers bli holdt egne oppstartsmøter i uke 42/43. Egne møteinnkallelser vil komme 
sammen med mer informasjon. Innkjøpstjenesten kommer til å sende eget informasjonsskriv 
med status på matvareavtalene til kontaktpersonene ut i kommunene. Anbefaler dere å lese 
igjennom dette.  
Se vedlegg.  
 
Mercell og brukeropplæring 
For de som fortsatt trenger opplæring i Mercell er det muligheter for å melde seg på 
webinar.  Mer informasjon finne man på: https://www.mercell.com/nb-no/90679609/webinar-
grunnkurs-mercell-kgv.aspx 

 
PC og utstyr - Kvartalsmøte 
Innkjøpstjenesten har gjennomført kvartalsmøte på avtalen pc og utstyr med Atea. 
Se vedlegg for referat.  
 
Det har vært leveringsproblemer knyttet opp mot standardskjermen som er på 
kjernesortimentet. Atea skal ha fått denne skjermen inn igjen forrige uke. De melder videre 
at disse vil umiddelbart bli sendt ut til aktuelle enheter som vil motta disse ila uken. Gi 
beskjed visst dette ikke skulle stemme.  
 
Styremøte 17 oktober 
17 oktober blir det styremøte i Surnadal.  
Minner dere på at saker skal meldes inn minimum 2 uker før møtet, ref sak 14/18. 
 

Påminnelser 
Generelle tilbakemeldinger på avtaler 
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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  
 
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.   
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.  
 
De som har sendt inn reviderte lister kan se bort ifra dette.  
 
Fremover 
Fokusområder: 

• Konkurranse på matvarer: Kontraktsarbeid og Implementering av nye avtaler 
• Sak og arkivløsning 
• Daglig drift 

 
 
Mvh  
Innkjøpstjenesten 
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