Felles innkjøpsavtaler i/for Valdreskommunene (fortrinnsvis vare-/
tjenesteanskaffelser)
Valdreskommunene har en del felles innkjøpsavtaler gjennom det interkommunale
innkjøpssamarbeidet. I tillegg gjøres egne aktuelle (små-)anskaffelser i den enkelte kommune (der
fellesavtaler f eks ikke egner seg). Det felles innkjøpsarbeidet gjennomføres etter vedtekter for
Innkjøp Valdres og for øvrig etter Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Særlig lov og forskrift
styrer hvordan offentlige anskaffelser skal foregå. Lovens formål og prinsipper:

«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til
at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»
«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
forholdsmessighet.»
I regelverket er også særlig terskelverdier verdt å merke seg, dvs beløpsgrenser for når man skal/kan
gjøre hva: (primært for vare-/tjenestekjøp)
-

-

-

Anskaffelser mindre enn kr 100 000 (har fleksibilitet (en viss frihet) til å gjøre egne
valg/direkte kjøp, men ihht lov forutsettes det å opptre forretningsmessig)
Anskaffelser mellom kr 100 000 og 1 300 000: Må sørge for konkurranse mellom i det minste
3 potensielle leverandører (f eks alle potensielle lokale leverandører, men hva er «lokalt
leverandørmarked»? Egen bygd? Egen kommune? I regionen (Valdres)?. I naboregioner/kommuner? Vel, det avhenger bl a av hva man skal kjøpe og hvor man finner det.)
Anskaffelser over kr 1 300 000 – ca 2 000 000: Er nasjonale anskaffelser med plikt til å
kunngjøre i doffin-databasen, dvs at alle leverandører i Norge kan melde sin interesse / gi
tilbud. Tildelingskriterier (evalueringskriterier) og tilhørende vurdering avgjør hvem som
vinner konkurransen. Det er ikke lov å direkte prioritere egne/lokale leverandører uten
videre, bare fordi de er «lokale», de må vise seg best gjennom konkurransen (en mulighet
kan evt være å sette lovlige kriterier som normalt evt bør kunne gi lokale leverandører et
fortrinn, f eks hvis responstid mv er / kan være aktuelt), men selvfølgelig avhengig av
leverandøren selv i selve tilbudsavgivelsen.
Anskaffelser over ca kr 2 000 000: Krever kunngjøring i EØS-markedet (Europa)
Bygg/anlegg: nasjonale anskaffelser og dertil kunngjøring for opp til ca 51 mill kroner.

Nærmere om felles innkjøpsavtaler
Avtalene er inngått etter offentlige anbud/konkurranser med de da meldte interesserte leverandører
og etter evaluering og valg av leverandør. Fellesavtalene gjelder særlig der volum
(«stordriftsfordeler») er viktig for pris og kvalitet, og det kanskje ikke nødvendigvis er et tilstrekkelig
lokalmarked som kan levere, og evt ikke til akseptable vilkår. Målet er bl a herunder å sikre seg
tilstrekkelig interesse i et, også for Norge, lite leverandørmarked.
Noen aktuelle felles avtaler i/for Valdreskommunene nevnes: (ofte er disse gjenstand for
kunngjøring i EØS-markedet, etter regelverket):

1

-

-

Matvarer (kolonial, kjøtt, fisk, frukt, grønt, brød, egg, meieri, poteter – det er 4
kontrakter/leverandører i dag: ASKO, TINE, BAMA, Nortura). Med evt mulighet for
mindre/lokale leverandører som supplement, f eks ved sesongvarer mv, og innenfor
rimelighetens grenser (jf terskelverdier). Det er nylig tatt høyde for at f eks ferske
brødvarer/bakevarer evt kan anskaffes. ASKO (som leverer bl a brød) er orientert om det.
Kommunene kan her selv vurdere/avgjøre.
Legemidler/apotekvarer. «Lokal leverandør» i dag, dvs Apotek 1 på Leira (det er også få
nasjonale leverandører)
Medisinske forbruksartikler (bleier, sårbehandling mm). Mediq Norge AS som leverandør (er
få nasjonale leverandører)
Renholdsartikler, papir, plast. Norengros Johs Olsen er leverandør (Gjøvik) (er få nasjonale
leverandører)
Catering/emballasjeprodukter (til kjøkken sykehjem). Empakk AS (Fr.stad)
Kontorrekvisita, edb-rekvisita, kopipapir, fritt skolemateriell. Staples Norway AS (få nasjonale
leverandører)
Alkoholkontroll / Røykelovkontroll. Tjenestekjøp fra Årdals-firma (Trygg 24 AS) (ingen lokale
Valdres-firmaer)
Forsikring (6 produktområder, 3 leverandører: Gjensidige (herunder Brannkassa), KLP og
Protector)
Lyskilder, batterier og el-materiell (er med på fylkesavtale pga volum og pris)
Filter og kileremmer til luftbehandlingsanlegg (er med på fylkesavtale pga volum og pris)
El-kontroll/termografering (mini-konkurranse («lokalt» mellom 3 leverandører)
Vikartjenester innen helse / omsorg (flere eksterne leverandører, ingen lokale var med i
konkurransen)
Juridiske tjenester barnevern (1 ekstern leverandør, ingen lokale tilbydere, kvalitet er viktig)
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) (eksterne leverandører (14 stk), men ofte med lokalt
ansatte
Strøm (NAK, SAK) (felles med flere kommuner i innlandet; stordriftsfordel, ekstern
leverandør)
Vaskeritjenester Nord-Aurdal (1 tilbyder, ekstern leverandør)
Tjenestekjøp sekretariat til kontrollutvalgene (innkjøpskoordinator bistått; lokal leverandør).

Tidligere tilrettelagt for lokal, kommunal opptreden/kjøp:
-

Arbeidstøy/sko (uten nødvendigvis kun lokal leverandør)
Sengetekstiler og håndklær (til sykehjemmer) (uten nødvendigvis lokal leverandør)
Tjeneste-/leasingbiler (lokale leverandører – dvs kun Valdres, mini-konkurranser kjøres)

-

Byggartikler/-varer og diverse håndverker-/ entreprenørtjenester

Oljeprodukter (drivstoff; handles lokalt).
Antatt kommunale avtaler (rammeavtaler?) (antatt med det meste som lokale leverandører):
-

Vintervedlikehold/brøyting
Sommervedlikehold
Rørleggertjenester
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-

Elektrikertjenester
Håndverkertjenester, bygg/anlegg
Bankavtaler
Entreprenørtjenester.

Enkeltanskaffelser
Hver kommune foretar egne (små) enkeltanskaffelser. Iblant med bistand/råd fra
innkjøpskoordinator.
Oppdeling av anskaffelser
For felles innkjøpsområder vurderes det i aktuelle tilfeller eventuelle fordeler / ulemper med
eventuell oppdeling av anskaffelser. F eks pr kommune, tj.sted mv.
IKT Valdres
IKT Valdres er selv ansvarlig for avtaler på IKT-området; som f eks hardware og software, samt
telefoni og multifunksjonsmaskiner (kopi-).
-Felles innkjøpsprosesser gjøres stort sett med faggrupper (fagpersoner fra hver kommune). Det
vurderes å være en god fordeling av anskaffelser mellom felles innkjøp og kommunale innkjøp, under
dagens regime. Veiledere/maler er utarbeidet og tilgjengeliggjort av innkjøpskoordinatoren. En
forsøker å ha med seg og utnytte handlingsrommet i det nye regelverket fra 2017, herunder
muligheter for lokale kjøp og lokale leverandører. Dette vil særlig gjelde for anskaffelser til og med kr
1 300 000. Her kan også hver enkelt kommune være «på». Det er viktig og utfordrende å finne den
rette balansen i innkjøpsarbeidet, alle hensyn ivaretatt, også hva man får til innenfor (stramme)
budsjettrammer. En forsøker å ha aktuelle tema med seg i forberedelse av prosesser og under
anskaffelsene. Alltid kan ting bli bedre, herunder informasjon/kommunikasjon. Det er bl a derfor det
nå igangsettes arbeid med ny fireårig strategiplan. Hver enkelt kommune må her bidra.

Ole Torgeir Dokkebakke
Innkjøpskoordinator Valdreskommunene
24.4.2020
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