Status Innkjøpstjenesten – Uke 7

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
Innkjøpstjenesten har fått på plass ny ehandelskonsulent. Vedkommende heter Marius Sandvik, er
utdannet med en master i logistikk fra Høgskolen i Molde, har 2 års erfaring som prosjektleder
innenfor elektrikerbransjen og vil starte 1 mars.

Kurs i offentlige anskaffelser
14 og 15 januar ble det gjennomført kurs i offentlige anskaffelser. Det ble gitt gode
tilbakemeldinger i etterkant av kurset noe som indikerer at dette er noe en bør fortsette å
arrangere. Basert på tilbakemeldingene vil Innkjøpstjenesten også se på mulighetene for å
arrangere kurs som går mer i dybden innenfor enkelte temaer. Et spesielt aktuelt tema som
ble trukket frem var praktisk tilnærming ift utforming av konkurransegrunnlag.

Evaluering ASKO og matvareavtalene
Innkjøpstjenesten gjennomførte 7 februar evaluering av avtalene NII har med ASKO på
matvarer.
Referatet finner dere vedlagt.

Seminar om «seriøst arbeidsliv».
Innkjøpstjenesten deltok 12 februar på seminar om seriøst arbeidsliv som ble holdt i regi av
NHO. Temaet var hvordan offentlige innkjøpere kan stille krav og følge opp kontrakter for å
bidra til å holde useriøse aktører vekke fra markedet. Tilstede var også A-Krim som
orienterte om hvordan de arbeider for å avdekke useriøse aktører.
Innkjøpstjenesten gav en veldig klar tilbakemelding til NHO. Offentlige innkjøpere og spesielt
små kommuner har svært begrensede ressurser for å følge opp dette aspektet i sine
anskaffelser. Det betyr at en i stor grad er avhengig av støtte fra andre parter (f.eks. politiet,
arbeidstilsynet, kemneren, etc.) for å kunne følge dette opp på en god måte. Pr dags dato er
det ikke etablert gode rutiner/prosesser som fasilitere eller koordinerer dette.

Kurs i Mercell
KGV verktøyet Mercell ble implementert våren 2018 for hele NII. I den forbindelse ble det
holdt oppstartskurs i bruken av systemet. Ikke alle fikk med seg dette. 20 februar blir det
derfor holdt oppsamlingskurs. Dette kurset er fullt, men det er muligheter til å kunne
arrangere flere. Ta i så fall kontakt med Innkjøpstjenesten.
www.nii.as

Orientering for kommunene
Ifm tildeling av kontrakt på matvarer og den påfølgende debatten om hvorvidt NII støtter
opp om det lokale næringslivet har enkelte kommuner vært ute og etterspurt orientering fra
NII. Innkjøpstjenesten har foreløpig gitt orienteringer til Surnadal og Rindal og skal 21
februar til Smøla. Orienteringene bygger på fellesskrivet som ble sendt ut til kommunene før
jul (ref. nyhetsbrevet uke 1). Det er fullt mulig å gi orienteringer til flere kommuner, men det
bes ta en grundig vurdering på behovet da dette krever tid og ressurser.

Prisøkning fra Atea
Atea melder en prisøkning på 5% på sine HP-produkter.
Økningen skyldes økte priser fra produsent sammen med svakere kronekurs og er hjemlet i
kontrakt.

Støtte IKT Orkide
IKT Orkide sine drifts- og kommunikasjonsavtaler går ut til sommeren. Disse skal lyses ut og
Innkjøpstjenesten bidrar med innkjøpsfaglig støtte.

Fremover
Fokusområder:
Aksesspunkt og kataloghåndteringsverktøy med ROR Innkjøp.
Bedriftshelsetjenester.
Rør og rørdeler.
Støtte IKT Orkide.
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•
•
•
•
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