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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
Vedlegg 
Tilbakemelding undersøkelsesrapport 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet sak 104/19 «Rapport – Anskaffelse av bil» i møtet 25. november 
2019. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige. 
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:  

a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.  
b) Rammeavtalene etterleves.  
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves. 

3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig 
redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20 

 
Rådmannen har iht kommunestyrets vedtak gitt skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget den 
15. april. Se vedlegg. 
 
I sin tilbakemelding skriver rådmannen bl.a.  

En grunnleggende faktor i forbedringsarbeidet er opprettelsen av Innherred innkjøp, et 
innkjøpssamarbeid mellom kommunen Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. 
Samarbeidet har organisatorisk tilknytning til Inderøy kommune.  
 
Samarbeidet ble opprettet fra 1. januar 2019, og etableringen bidrar til at et vesentlig 
større kompetansemiljø forestår innkjøpsfaglig arbeid, rådgiving og oppfølging enn 
tidligere. Samarbeidet ble etablert med fire årsverk, og i et større fagmiljø ligger en 
vesentlig kvalitativ og kvantitativ forbedring – og med det bedre grunnlag for at 
punktene 2 a-c i kommunestyrets vedtak blir etterlevd. 

 
Rådmannen avslutter slik: 

Oppsummert er det altså lagt nye strukturer med innkjøpsfellesskap, kompetansemiljø 
er større, innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategier er etablert, kompetanseheving foregår 
jevnlig, rutiner og relasjoner er i utvikling. Det er økt avtalelojalitet i alle 
deltakerkommunen. Ytterligere er det etablert et innkjøpsnettverk i fylket, som også vårt 
samarbeid er en del av. 

 
Vurdering 
Gjennom innkjøpssamarbeidet er det etablert et større fagmiljø og profesjonalitet i 
innkjøpsprosessene. Resultatet av dette samarbeidet vil en se over tid. 
 
Rådmannens tilbakemelding kan tas til orientering.  
 
 
 
 



 


