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Status Innkjøpstjenesten – Uke 25 
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  
Permisjon 
Audun Torvik vil bli borte fra sin stilling i NII fra 8 juli – desember 2020. 
Dette grunnet permisjon på 1 år, ferieavvikling og foreldrepermisjon.  
Vertskommunen vil ivareta NII sine interesser i mellomtiden.  
 

Anbrekk ehandel 
Det har i lengre tid blitt jobbet for å få på plass anbrekk i ehandel ifm matvareavtalene.  
Opprinnelig målsetning var å få dette på plass i mai.  
Dette har nå blitt utsatt til oktober.  
Innkjøpstjenesten er avhengig av en oppdatering av vismasystemet for at dette skal være 
gjennomførbart. IKT Orkide har bestemt å utsette denne oppdateringen av forskjellige årsaker.  
Utsettelsen vil gjelde for kommunene som er tilknyttet IKT Orkide.  
For Eide og Fræna vil vi komme tilbake med mer informasjon.  
 
Det vil bli sendt ut informasjon til bestillerne på matvareavtalene.  
 

Bedriftshelsetjenester - Status 
Det er kommet inn flere tilbud på konkurransen bedriftshelsetjenester. Faggruppen er kalt 
inn til evalueringsmøte førstkommende onsdag og målsetningen er å tildele kontrakt ila 
uken. For å unngå at implementering av ny avtaler skjer i fellesferien er alle dagens avtaler 
forlenget med to måneder, med utløp i slutten av august. Det bes om at 
personalavdelingene informeres om dette. 
 

Rør og rørdeler – Status 
Det er kommet inn flere tilbud på konkurransen. Faggruppen møtes førstkommende tirsdag 
for å evaluere tilbudene. Konkurransen er med forhandlinger. Forhandlingene er berammet 
til å vare ca 1 uke før endelig tildeling.  
 

Nytt aksesspunkt og kataloghåndteringverktøy (AKV) - Status 
NII skal ha nytt AKV. Dette skal anskaffes sammen med ROR. Det avventes endelig tilbakemelding fra 
ROR. Når dette foreligger vil konkurransen bli lyst ut umiddelbart. Det er usikkert om dette vil skje før 
sommeren. 
 

Leiebiler – Status 
Første faggruppemøte arrangeres 25 juni.  
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Referat oppfølgingsmøter 
Det er gjennomført oppfølgingsmøter på følgende avtaler: 

Staples: 
- Datarekvisita 
- Rengjøringsmidler og tørkeprodukter 
- Kopipapir 
- Cateringmateriell 

 
Maske: 

- Kontorrekvisita og fritt skolemateriell 
- Medisinsk forbruksmateriell 

 
Asko 

- Matvareavtalene  
 
Dere finner referatene vedlagt.  
 

Prisøkninger/endringer  
- Brødrene Dahl melder prisøkning på avtalen rør og rørdeler. Økningen er godkjent av 

Innkjøpstjenesten. Se vedlegg.  
- Hotellavtalen er oppdatert med nye priser for Best Western hotellene. 

Se nettsiden for mer info (krever innlogging): https://www.nii.as/kommunale-
avtaler/hotellavtale/  

 

KSI årssamling 2019 
KSI gjennomførte årssamling i Tromsø 8-9 mai. Der var Innkjøpstjenesten representert ved Audun 
Torvik. Presentasjonene og innleggene kan dere finne på denne lenken: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Meetings/Details/974135?agendaItemId=240939  

 

Påminnelser 
Ingen spesielle.  
 

Fremover 
Fokusområder: 

- Bedriftshelsetjenester (evaluering av tilbud) 
- Rør og rørdeler (evaluering av tilbud og forhandlinger) 
- Leiebiler (kravspesifikasjon) 
- Overlapp ifm permisjon 
- Daglig drift 

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