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Hei!
Viser til kommunestyrets vedtak under der det ble bedt om en tilbakemelding til kontrollutvalget.
«Vedtak i Kommunestyret - 09.12.2019
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
- Evaluere vedtatt anskaffelsesstrategi
- Evaluere etisk reglement
- Etablere systematisk kontraktsoppfølging av kontraktsbestemmelser i byggeprosjekt knyttet til:
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Lærlinger
- Antall underentreprenører
- Sosiale forhold
3. Kommunestyret ber rådmannen i størst mulig grad tilrettelegge for lokalt næringsliv, innenfor de rammer regelverket tillater.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30.06.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.»
Tilbakemelding:
Evaluering av vedtatt anskaffelsesstrategi:
Kommunedirektøren har vært i kontakt med Værnesregionen innkjøp vedrørende dette punkt. De jobber med revidering av anskaffelsesstrategien og har svart at de tilstreber å kunne legge frem en
ny anskaffelsesstrategi til høsten/før jul i år.
Evaluering av etisk reglement:
Innkjøp/anskaffelser vil bli innarbeidet i Selbu kommune sitt eget etiske reglement som er under revidering. Kommunedirektøren har i samarbeid med tillitsvalgte/organisasjonene utarbeidet forslag
til en ny etisk standard med tilhørende handlingsplan, og denne ble vedtatt av kommunestyret 29.6.20. Begge dokumenter vedlegges denne oversendelsen.
Systematisk kontraktsoppfølging:
Administrasjonen har rutiner som følges på dette punktet, og de er gjenstand for kontinuerlig oppdatering/forbedring. Oversender det grunnlaget som vi jobber etter i våre byggeprosjekter, dvs
utdrag av det som er relevant for det som etterspørres.

Tilrettelegging for lokalt næringsliv, innenfor de rammer regelverket tillater.
Dette følges opp i de enkelte anskaffelser, dvs legges til rette for at lokal kan delta og ha mulighet for å inngi konkurransedyktige tilbud. I tillegg føges det opp generelt gjennom et samarbeid mellom
Næringsforeningen og kommunen ved Værneregionen innkjøp, der det jevnlig informeres til lokalt næringsliv hvilke anskaffelser som kommer, hvordan de gjennomføres og hvordan det er lagt til
rette for lokal deltakelse.

Kan i tillegg orientere for kontrollutvalget om dette. Beklager at denne oppdateringen ikke er oversendt tidligere.
Med vennlig hilsen

Stig Roald Amundsen
Kommunedirektør
Selbu kommune
7580 Selbu
Epost: stig.roald.amundsen@selbu.kommune.no
Tlf: 992 53 407

