Status Innkjøpstjenesten – Uke 44

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

17 oktober ble det holdt styremøte i Surnadal.
Referat er blitt lagt ut på egen gruppe i teams hvor styrets faste medlemmer har tilgang.

Matvarer

Matvareavtalene er nå sendt ut til signering. Dette har tatt noe tid da det har vært noen prinsipielle
avklaringer som først nå har falt på plass. Innkjøptjenesten ber om at signeringen av avtalene blir
prioritert slik at vi har dette på plass før avtalestart 1 november.
Totalt er det 4 avtaler som skal signeres.
De som allerede har signert kan se bort ifra dette.

Ellers vil det bli sendt ut informasjon til bestillere på avtalen hvor det blant annet vil ligge
oppsummering fra oppstartsmøtene som er gjennomført.
Leiebiler
Leiebilene vi har med Slatlem har MYE skader (se mail fra Slatlem i slutten på nyhetsbrevet).
I kontrakten har NII opsjon på forsikring noe mange av kommunene har benyttet seg av. Slatlem
melder at kostnadsbildet deres (ikke NII) knyttet opp mot forsikringene til NII vil øke fra og med 1
november.
Slatlem ber kommunene melde inn skader før månedsskiftet slik at mest mulig av skadene kan
rapporteres inn på nåværende forsikringsavtale.
Innkjøpstjenesten skal i samarbeid med Slatlem se på mulige tiltak for å redusere fremtidige skader
og vil komme tilbake til dette.
Aksesspunkt
Innkjøpstjenesten har, i samarbeid med ROR, påstartet jobben med å anskaffe nytt aksesspunkt og
kataloghåndteringsverktøy ifm ehandel.
Evaluering av avtaler
Innkjøpstjenesten vil ila siste halvdel av november, for de avtalene som er relevante, gjennomføre
evaluerings- og oppfølgingsmøter. Det vil komme egne innkallinger til avtalenes kontaktpersoner den
nærmeste fremtiden.

Påminnelser
Generelle tilbakemeldinger på avtaler

www.nii.as

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:
• Matvarer: Oppfølging ifm. avtalestart.
• Støtte IKT Orkide med anskaffelsen på løsning for Ebyggesak (forhandlingsfase) samt saks og
arkivløsning (tildeling/karensperiode).
• Aksesspunkt og kataloghåndteringsverktøy.
• Bedriftshelsetjenester.
• Daglig drift.
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Mail fra Slatlem:
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