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Status Innkjøpstjenesten – Uke 47 
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  
Oppsigelse av stilling 
Wenche har valgt å si opp sin stilling som rådgiver i NII. Vertskommunen jobber med å lyse ut 
stillingen og har i mellomtiden forlenget Frank sitt vikariat med 6 mnd.  

Innkjøpstjenesten håper at Frank søker på stillingen! 

 

Matvarer 
Støy 
Som de fleste sikkert har fått med seg har anskaffelsen av matvarer og tildelingen av kontrakter til 
ASKO medført en del støy i media. Dette har forplantet seg videre politisk. Spesielt Surnadal har 
opplevd reaksjoner. Dette medførte at Innkjøpstjenesten blant annet måtte til Surnadal for å holde 
orientering for kommunestyret. Dette var vel anvendt tid da medieoppslagene i etterkant på mange 
måter har vist at innkjøpsprosessen har blitt gjennomført på en god måte og at NII har gjort ting 
riktig.  Vedlagt finner dere artikkel fra TK. 

Hvis det er flere kommuner som opplever støy ifm tildelingen av matvarekontraktene så ta kontakt 
med Innkjøpstjenesten. Vi kan hjelpe dere med de riktige argumentene og faktaopplysningene for å 
belyse dette på en god og riktig måte.  

 

Bestilling av julemat 
ASKO oppfordrer kunder til å sende inn forhåndsordre på julemat så raskt som mulig, slik at en får 
kjennskap til behovet og kan kjøpe inn varene fra leverandør. Det er et viktig tiltak for å skape 
forutsigbarhet til verdikjeden på varer som kun er tilgjengelig i en kort periode. ASKO meddeler at 
erfaringsmessig vil enkelte leverandører går tomme når det nærmer seg jul.  

Vedlagt finner en skjema for forhåndsordrer på julemat.  

Det er ønskelig at dette bli sendt inn til ASKO så raskt som mulig, senest uke 49. Kontaktinfo: 
https://www.nii.as/kommunale-avtaler/matvarer/    

Bestillingen gjøres via mail eller pr tlf.  

Bestillere er blitt informert om dette på egen mail, men det er viktig at dette blir fulgt opp.  

 

Fersk fisk 
Matvareavtalene inneholder ikke fersk fisk. Innkjøpstjenesten har gitt Bama tillatelse til å 
kontakte relevante enheter for å gi tilbud på dette. Det er opp til hver enkelt enhet å takke ja 
til dette.  

http://www.nii.as/
https://www.nii.as/kommunale-avtaler/matvarer/
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Evaluering av avtaler 
Innkjøpstjenesten har gjennomført evalueringsmøte på forsikringsmeglingstjenester. I uke 48 og 49 
vil det bli gjennomført evalueringer på resterende avtaler og det er lagt opp til følgende tidsplan med 
økter før og etter lunch: 

 

 
 
Mer informasjon finner man på hjemmesiden: https://www.nii.as/kurs-og-
arrangementer/evalueringsmoeter-hoest-2019/  

Matvareavtalene vil bli evaluert i starten av 2019. 

 

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  

 

Kurs i offentlige anskaffelser 
DLA Piper med Robert Myhre har vunnet konkurransen på levering av kurs i offentlige anskaffer til 
NII. Robert har vært på Nordmøre ved flere anledninger og har mottatt gode tilbakemeldinger for 
kursene sine.  

 

Opprinnelig skulle det avholdes kurs i desember. Grunnet forskjellige tilbakemeldinger har 
Innkjøpstjenesten valgt å legge dette til januar. Mer informasjon rundt dette vil komme.  

 

IKT Orkide anskaffelser 
NII har støttet IKT Orkide i anskaffelsene sak- og arkiv system og ebyggesak.  

IKT Orkide har som målsetning å signere kontrakt på sak- og arkiv anskaffelsen ila neste uke og vil 
holde informasjonsmøte 6 desember.  

http://www.nii.as/
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/evalueringsmoeter-hoest-2019/
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/evalueringsmoeter-hoest-2019/
https://www.nii.as/for-kommune
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For ebyggesak har det nå blitt gjennomført forhandlinger. Vi avventer nå reviderte tilbud før vi kan 
jobbe videre og komme til en tildelingsbeslutning.  

 

Påminnelser 
Signering matvareavtalene 
Avtalene på matvarer har vært klare for signering en god stund nå. Ber om at Fræna og Surnadal 
signerer sine avtaler. 

 
 

Fremover 
Fokusområder: 

• Evaluering av alle avtaler. 
• Oppfølging av matvareavtalene. 
• Støtte IKT Orkide med anskaffelsen av ebyggesak.  
• Aksesspunkt og kataloghåndteringsverktøy med ROR Innkjøp. 
• Bedriftshelsetjenester. 
• Daglig drift. 

 
 
Mvh  
Innkjøpstjenesten 
https://www.nii.as/om-nii  

http://www.nii.as/
https://www.nii.as/om-nii
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