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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens innkjøpsordninger, til 
orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket en orientering om hvordan Heim kommune praktiserer de ulike 
innkjøpsordninger. Kontrollutvalget vedtok i sak 28/21 andre setning i kontrollutvalgets møte, 
den 27.09.2021, følgende: 
  
Kontrollutvalget ønsker å få en informasjon om hvordan kommunens innkjøpsordning 
praktiseres fra innkjøpsansvarlig i kommunen. 
  
Det finnes flere typer innkjøpsordninger som oppfyller kravene i lov og forskrift om offentlig 
anskaffelser, forsyningsforskriften m.fl. 
  
Innkjøpsordning inngått som rammeavtale. Rammeavtalen er en avtale som fastsetter 
vilkårene for de kjøp/kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode. Oppdragsgiver må 
først gjennomføre en alminnelig konkurranse for å velge leverandør til rammeavtalen. Når 
rammeavtalen er inngått, slipper oppdragsgiver å kunngjøre de enkelte kjøp/kontrakter i 
rammeavtalens periode. Rammeavtaler er praktisk ved løpende innkjøp. 
  
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) er ment for ytelser som ikke trenger som ikke trenger 
særlige tilpasninger for å oppfylle oppdragsgivers krav, for eksempel hyllevarer som er 
generelt tilgjengelig i markedet. DPS legger til rette for at nye potensielle leverandører 
fortløpende kan tas opp i ordningen. Målsettingen med DPS er en mer effektiv prosess som 
er egnet der det er en rask utvikling i markedet. Ordningen er regulert i foa §§ 26-4 til 26-7. 
Ordningen kan noen ganger være et alternativ til rammeavtaler. 
  
Innkjøpssamarbeid, strengt tatt er innkjøpssamarbeid ikke en innkjøpsordning, men er en 
måte for hvordan man organiserer innkjøp. Spesielt aktuelt er innkjøpssamarbeidet for 
mindre kommuner. Mindre kommuner inngår ofte tilnærmet like mange avtaler som store 
kommuner, og har dermed et relativt stort kapasitetsbehov. For mange små kommuner kan 
det innebære uforholdsmessige administrative kostnader å skulle gjøre anskaffelser alene. 
Enkelte kommuner kan i prinsippet klare seg med én ressurs, men vil da være sårbare 
overfor uforutsette hendelser. Fordelen med å delta i et formalisert, helhetlig samarbeid kan 
små kommuner få tilgang på et fagmiljø som kan delta på ulike samarbeidsarenaer på vegne 
av kommunene, og informere kommunene om nasjonale føringer eller tiltak som berører 
kommunene. For eksempel kan innkjøpssamarbeidet bistå med å inngå nasjonale eller 
regionale fellesavtaler på vegne av kommunene i vare- og tjenestekategorier der dette kan 
være hensiktsmessig. 
  
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget i sakens 
anledning. 
  
Vurdering og konklusjon 
Om det ikke kommer frem opplysninger som gjør det nødvendig med videre oppfølging kan 
utvalget ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget må på 



selvstendig grunnlag vurdere om utvalget vil ta den gitte informasjonen til orientering eller om 
det er behov for videre oppfølging. 
  
 
 


