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SKRIFTLIG REDEGJØRELSE ANG. INNKJØPSREGLEMENT M.M.
Kontrollutvalget har bedt om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om:
- egne reglement for innkjøp er i samsvar med gjeldene lov/forskrift på området.
- hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges.
Innkjøpssamarbeidet mellom kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen ble
igangsatt i 2000. Tynset kommune var vertskommune for ordningen. Innkjøpssamarbeidet ble
styrt av Fagrådet som besto av den innkjøpsansvarlige i hver kommune.
Hovedoppgaver var å vedlikeholde rammeavtaler for en lang rekke avtaleområder.
Rammeavtale om gjennomføringen av innkjøpstjenester – kort historikk
Avtale om gjennomføring av innkjøpstjenester ble inngått med firmaet Abakus AS i 2000 ved
oppstart av innkjøpssamarbeidet og ble senere fornyet gjennom anbudsrunder og prolongering.
04.september 2014 gjorde kommunestyret et intensjonsvedtak om å kjøpe seg inn i Abakus
AS og 05.mars 2015 ble det gjort endelig vedtak om å gå inn i Abakus AS på eiersiden.
Abakus AS eies nå av 15 kommuner.
Innkjøpsreglement ble i 2010 vedtatt i alle kommunene som deltok i det daværende
samarbeidet. For vår del var det da et likelydende reglement for Alvdal, Folldal, Os, Rendalen,
Tolga og Tynset. Dette er det gjeldende reglement for disse kommunene pr. dags dato. Det
gjeldende reglementet er ikke oppdatert i forhold til datering av lovgrunnlaget og
terskelverdier i henhold til anskaffelsesloven. Reglementet viser imidlertid til lov om offentlige
anskaffelser (sist endret i 2017) med forskrifter som gjelder for området.
Det er enighet i kommunene om at reglementet trenger en fornyelse. I 2019 ble det igangsatt
et arbeid med å fornye anskaffelsesreglementet i alle eierkommunene. Dette arbeidet pågår
fortsatt.
I Folldal kommune er det økonomisjefen som deltar i innkjøpsrådet til Abakus på vegne av
kommunen. Det er også han som oppdaterer oversikt over hvem i kommunen som deltar i de
forskjellige fagrådene. I Folldal har vi i hovedsak deltakere i fagrådene som også har
attestasjonsansvar innenfor sitt fagområde.
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Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges?
I kommunens etiske retningslinjer er det tatt inn at innkjøpsreglementets bestemmelser må
følges ved alle kommunale innkjøp. Innkjøpsreglementet er tilgjengelig for samtlige ansatte i
Compilo (og på kommunens hjemmeside).
Deltakere i fagråd får nødvendig opplæring gjennom deltakelse ved evaluering og
forberedelser til nye anbud.
Det gjennomføres også kursdager med Abakus som er åpne for de med innkjøpsansvar og det
er også tilbud om kurs og veiledning for kommunens ledere. Senest i november 2019 var både
jurist og innkjøpsansvarlig i Abakus til stede på kommunehuset i Folldal for å veilede de som
ønsket det.

Med hilsen
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
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