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Status Innkjøpstjenesten – Uke 1 
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  
Ny ehandelskonsulent 
Frank har dessverre valgt å takke ja til annen arbeidsgiver og kommer til å forlate oss 1 
februar.  Vertskommunen jobber med å finne en erstatter. Vi håper ny ehandelskonsulent vil 
komme på plass så raskt som mulig. Innkjøpstjenesten har satt stor pris på Frank og ønsker 
han lykke til i ny jobb! 

Det bes om å være oppmerksom på at dette, sammen med planlagte permisjoner i 
Innkjøpstjenesten, vil medføre redusert kapasitet i 2019 for NII.  

Evaluering av avtaler 
Innkjøpstjenesten har i slutten av 2018 gjennomført evalueringer på alle avtalene som har 
vært relevante. Dette har vært vel anvendt tid med gode tilbakemeldinger fra både 
leverandører og brukere. Jevnlige evalueringer og oppfølging er viktig for å få mest mulig ut 
av avtalene. Dette er en praksis Innkjøpstjenesten vil videreføre for 2019.  

Fagsamling 
NII, ROR innkjøp og Kristiansund kommune gjennomførte 17 desember fagsamling på 
Høgskolen i Molde. Temaene var kontraktsoppfølging og forhandlinger. Samlingen er en 
milepæl da dette er det første arrangementet som partene har arrangert i felleskap. NII og 
Kristiansund ser frem til å videreutvikle samarbeidet med ROR i tiden fremover.  

Politikk og lokalt næringsliv 
Som de fleste 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.  

Media viser igjen at denne saken ikke har lagt seg politisk. Blant annet Tingvoll har hatt 
saken opp i sitt kommunestyre hvor anskaffelser og lokalt næringsliv var tema. 
https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/politikk/vil-vurdere-lokalt-fortrinn-nar-kommunene-
gjor-innkjop/s/5-51-568438  

Innkjøpstjenesten ser at debatten (dessverre) er preget av manglende innsikt i både 
regelverket men også hvordan NII gjør sine anskaffelsesprosesser. Dette gjelder spesielt opp 
mot det lokale næringslivet.  Dette ser vi på som uheldig. Innkjøpstjenesten ønsker å være 
proaktive ift dette gjennom noen informative tiltak og har med dette skrevet en 
orienteringssak som vil bli sendt ut til kommunene. Dette vil forhåpentligvis bidra til å 
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nyansere debatten og skape bedre forståelse for hvordan NII gjør sine anskaffelser og 
hvilken rolle Loven om offentlige anskaffelser har. 

Orienteringen er godkjent av Styreleder og vedlagt denne statusen.  

Nye konkurranser 
Innkjøpstjenesten vil den nærmeste fremtiden starte jobben med nye konkurranser på rør 
og rørdeler samt leiebiler. Faggrupper er viktig for å kunne gjennomføre gode 
anbudskonkurranser. Det er derfor ønskelig å få tilsendt forslag til medlemmer til 
faggruppene. 

Kurs i offentlige anskaffelser 
14 og 15 januar blir det kurs i offentlig anskaffelser med Robert Myhre i henholdsvis 
Kristiansund og Sunndal.  

Her er det påmeldingsfrist onsdag 9 januar! 

For mer informasjon se vedlegg eller gå inn på hjemmesiden: https://www.nii.as/kurs-og-
arrangementer  

 

Fremover 
Fokusområder: 

• Aksesspunkt og kataloghåndteringsverktøy med ROR Innkjøp. 
• Bedriftshelsetjenester. 
• Kurs offentlige anskaffelser. 
• Daglig drift. 

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