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Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 

Det er utarbeidet en rapport om innkjøpssamarbeid i kommunene. Den er utarbeidet av 

Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse på oppdrag fra Nærings- og 

fiskeridepartementet. Rapporten vil etter sekretariatets syn supplere eierskapskontrollen 

med forvaltningsrevisjon som er planlagt av Abakus AS. 

Rapporten finner du her: «Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren»  

 

«Rapporten gir anbefalinger om hvordan innkjøpssamarbeid kan føre til bedre innkjøp, gi 

tilgang til kompetanse for små kommuner, sikre trygge prosesser og god oppfølging av 

inngåtte kontrakter. 

Da regjeringen la frem rapporten, påpekte de at det er et stort potensial for bedre 

samarbeid i kommune-Norge på dette området. 

Her er noen av anbefalingene: 

• Små kommuner bør som hovedregel delta i formaliserte, helhetlige samarbeid. 

• Ved innkjøpssamarbeid bør kommunene og fylkeskommunene ha oppmerksomhet 

på kjente suksessfaktorer slik som felles behov og god kontraktsoppdeling. 

• Kommuner og fylkeskommuner bør ha tilgang til ulike typer samarbeid. Hvilke 

typer samarbeid som er relevante avhenger blant annet av behov, 

leverandørmarked og tilgang til kompetanse og kapasitet. 

• Nasjonale avtaler bør benyttes der dette er egnet. 

• Nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes. Det er blant annet behov for økt 

kunnskap om eksisterende samarbeid og nærliggende innkjøpsmiljøer og tilgang 

til ulike typer informasjon og veiledning. 

Rapporten peker på noen viktige forutsetninger for å få til gode anskaffelser: Kapasitet, 

kompetanse, anskaffelsesverktøy, evne til å gjennomføre anskaffelser i henhold til egen 

strategi, samt godt samarbeid mellom innkjøper og behovshaver». (kilde: 
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/stort-potensial-i-

kommunale-innkjopssamarbeid/). 

  

 

 

Orienteringssak 2: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Ny dato for samling er satt til den 8. september 2021.  

Under en av postene i programmet så åpnes det for at problemstillinger/spørsmål fra 

kontrollutvalgene kan svares opp/diskuteres. Det er ikke alle saker som har et innlysende 

svar, som for eksempel hvordan kontrollutvalg følger opp vedtak gjort av 

kommunestyret.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innkjopssamarbeid-i-kommunesektoren/id2839072/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rom-for-bedre-samarbeid-om-kommunale-og-fylkeskommunale-innkjop/id2839065/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rom-for-bedre-samarbeid-om-kommunale-og-fylkeskommunale-innkjop/id2839065/
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/stort-potensial-i-kommunale-innkjopssamarbeid/
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/stort-potensial-i-kommunale-innkjopssamarbeid/
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Det er rådgiver Bjørn Bråthen fra NKRF som deltar i denne delen av programmet, og han 

har lang erfaring i å rådgi kontrollutvalg slik at de kan finne frem til den løsningen som 

passer deres forhold best.  

Sekretariatet ønsker derfor at utvalget diskuterer noen aktuelle problemstillinger som de 

ønsker belyst/diskutert. 

 

 

 

Orienteringssak 3: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en tolkningsuttalelse på hva 

en interpellasjon bør betraktes som, og hvordan interpellasjoner bør behandles i 

kommunestyret. 

 

Se vedlagte lenke 

Når et spørsmål bare skal være et spørsmål om interpellasjoner i kommunene 

(Hentet fra regjeringen.no - generelle tolkningsspørsmål om kommunen, 07.02.21)  

 

 

 

 

Orienteringssak 4: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med?  

I Kommunal Rapport den 15.03.2021 har Jan Frithjof Bernt, professor emeritus ved 

Universitet i Bergen svart på et spørsmål fra en leser om folkevalgte kan diskutere 

taushetsbelagte opplysninger med andre folkevalgte. 

 

Se vedlegg. 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nar-et-sporsmal-bare-skal-vare-et-sporsmal-om-interpellasjoner-i-kommunene/id2834727/

