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Innkjøp i Hadsel kommune - forslag til ny organisering
Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Kommunestyret tar orienteringen om forenklet etterlevelseskontroll til etterretning
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre innkjøpsordning med intern
organisering. Det legges vekt på åpne, kvalitetssikrede prosesser der det er et mål å
kvalifisere lokalt og regionalt næringsliv gjennom vekt på leverandørutvikling.
3. Hadsel kommune tiltrer ikke Salten innkjøpssamarbeid.
4. Det avsettes 200.000,- til grunnfinansiering av ordningen i budsjettet for 2021, med sikte på
at ordningen er selvfinansierende fra og med 2022.
Vedlegg :
Nummerert brev om forenklet etterlevelseskontroll
Referanser i saken
Kommunestyrets vedtak i sak om klima og e nergiplan av 07.05.2020
Bakgrunn
Innkjøp i Hadsel kommune trenger en gjennomgang og en kvalitetssikring for å sikre best mulig
gjennomføring og internkontroll.

Saksfremstilling
I brev fra revisjonen fremgår det at en forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpspraksis i Hadsel
kommune viser rutinebrudd. Dette er et avvik som må lukkes snarest. Selv om kontrollen isolert
sett avdekker manglende føring av protokoll ved anskaffelser vil det likevel være nødvendig å gå
mer grundig til verks for å ha tilstrekkelig kontroll med kommunens anskaffelser ut over de rent
økonomiske forhold.
Hadsel kommune har tidligere hatt tilsatt ansatt med innkjøpsfunksjon, men denne har siden sluttet
uten å bli erstattet fullt ut. Tidligere har det vært klare politiske føringer om at man ønsker en
innkjøpsordning som på den ene side ivaretar muligheten for lokale leverandører, samtidig som
innkjøp skal gjøres effektivt. Kommunen anskaffer årlig for flere hundre millioner, noe som er
betydelige summer. For 2020 er det eksempelvis budsjettert med ca 80 millioner i innkjøp over
drift, og ca 220 millioner i investeringer. Store deler av dette kan bidra til lokal verdiskapning og
arbeidsplasser. Kommunen har slik sett et samfunnsansvar som leverandørutvikler, noe som en
intern kommunal innkjøpsordning kan ha som premiss.
Videre har en god, kommunal innkjøpsordning muligheten for å være interessant for
interkommunalt samarbeid. Basert på drøftinger i regionen vil en slik ordning være interessant for
flere kommuner, men da basert på samarbeid fra innkjøp til innkjøp, ikke gjennom rigide strukturer
med sterke løpende forpliktelser. Det vil likevel kunne være en betydelig delfinansiering å hente
gjennom interkommunalt samarbeid da både anskaffelser i prosjekter og gjennom rammeavtaler er
svært likt kommunene imellom.
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Videre bør det være en sentral kompetanse i kommunen som sikrer kvaliteten i våre anskaffelser.
Dette både for å ivareta en rådgivningsrolle imot alle de som har behov for å anskaffe i sin rolle,
samt å sikre rutiner og avtaler over tid. Kommunen står nå i en situasjon hvor flere av våre
rammeavtaler er utgått eller på vei til å bli det, og det er mange som bør erstattes snarlig. Dette er
arbeidskrevende og krever gode prosesser for å legge rammene for gode anskaffelser på kort og
lang sikt. En slik sentral funksjon vil også ha som mål å sikre kommunen kostnadseffektive
anskaffelser og gode priser hos leverandører. Videre vil et interkommunalt samarbeid bidra til å
øke volum, og dermed også ha potensial til å ytterligere forbedre leveringsbetingelser.
Samtidig har kommunestyret i klima- og energiplanen vedtatt å tilslutte seg Salten
innkjøpssamarbeid. Dette vil gi tilgang på rammeavtaler og et system for anskaffelser som er stort,
men også med liten mulighet for påvirkning. Hadsel kommune står fritt til å bruke andre avtaler,
men hensikten med et slikt innkjøpssamarbeid må være å ha en besparelse nettopp ved å delta i
de avtaler som tilligger samarbeidet. Videre kan man oppnå stordriftsfordeler ved å være mange
kommuner som anskaffer sammen. Utfordringen er gjerne at man som enkeltstående kommune
står svakt til å påvirke helheten i et større samarbeid, og dermed avskjære lokale leverandører fra
å selge sine varer og tjenester.
Kommunen kan også velge å benytte privat firma til å bistå med anskaffelser. Dette finnes det
kompetanse på også i Hadsel, noe kommunen også har benyttet seg av til tider. Dette er imidlertid
en kostbar løsning på sikt, spesielt om dette skal være hovedløsningen for kommunale
anskaffelser. En viktig del av en innkjøpsordning er å sikre intern kompetanse også til alle de andre
anskaffelsene man må gjøre gjennom et år. Dette kan være større og mindre prosjekter som bygg,
veianlegg, VA, og en rekke andre innkjøp fra noen titusener til hundremillioners-klassen. Dette
krever kompetanse og erfaring for å gjøres riktig og godt.
En annen side av anskaffelser er oppfølging av og kontroll med løpende avtaler. Dette er primært
rammeavtaler som gir en eller flere leverandører retten til å selge varer og tjenester til kommunen,
uten videre konkurranse i en tidsbegrenset periode innenfor en predefinert ramme av varer og/eller
tjenester. Rammeavtalen skal utsettes for offentlig konkurranse slik at konkurranseelementet som
ligger til grunn for loven følges, selv om de løpende enkeltanskaffelsene etter inngåelse av
rammeavtalen isolert sett ikke utsettes for konkurranse. Samtidig gir rammeavtaler et monopol for
de som blir tildelt en slik avtale, og det er derfor svært viktig at disse er best mulig. De kan videre
gjelde noen år og låser slik sett kommunen til en eller flere leverandører.
Kommunedirektørens vurdering
Innkjøp er en svært stor del av kommunens virksomhet, og som nevnt over utgjør dette en årlig
kostnad på 300 millioner kroner.
Da er det svært viktig at det gjøres lovlig, effektivt, billigst mulig, samt at man har kontroll med
forbruket. Det rent økonomiske oppfatter kommunedirektøren at det er gode rutiner på, og man har
tilfredsstillende internkontroll hva gjelder faktura og utbetaling. Det er også gitt informasjon til
ansatte med innkjøpskompetanse, samt gjennomført kurs for en del av de ansatte. Det er likevel
ikke tilstrekkelig til å slå fast at det er tilfredsstillende kontroll med kvaliteten på alle anskaffelser,
og det oppleves nødvendig å bedre dette.
Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser er både rigid og komplisert. I tillegg til
konkurransehensynet er kravet til formaliteter og dokumentasjon stort. Hadsel kommune har i sitt
anbud til nytt økonomisystem satt krav om at det også skal kunne håndtere E-handel. I denne
sammenheng er det ikke synonymt med netthandel, men mer en logistikkløsning som håndterer
innkjøpet helt fra bestilling til varen er betalt.
Det anbefales en intern løsning ved denne korsveien. Dette fordi det oppfyller flere hensyn. For det
første gir det en vesentlig bedre kompetanse internt i organisasjonen som også kan fylle behovet
for intern rådgivning ved anskaffelser. Videre oppfattes det nødvendig å bidra til oppdatering av
rutiner og sikre at tilstrekkelig kompetanse gis til alle som har et ansvar for innkjøp i sine enkelte
enheter. Dette bidrar til bedre anskaffelser og større sikkerhet for at både lovlighet, kvalitet og pris
er så godt som mulig.
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Videre er det foretatt en enkel henvendelse til øvrige kommuner i regionen der det gis
tilbakemelding om at man kan se for seg å delta i felles anskaffelser i regi av Hadsels interne
ressurs. Dette gir også rom for å vurdere ekstern finansiering som en del av denne interne
løsningen.
Til sist er også muligheten for økt lokal leveranse et forhold det tidligere har vært knyttet politisk
interesse til. Det vurderes at en intern ressurs vil gi bedre mulighet til å oppnå dette. Ikke fordi man
skal forskjellsbehandle lokale leverandører, men fordi lokale og regionale rammeavtaler er av en
slik størrelse at de blir mest interessante for lokale og regionale aktører, mens en avtale for
eksempelvis 20 kommuner i Vesterålen/Salten i mange tilfeller vil lande i Bodø-regionen. Det må
understrekes at geografisk tilhørighet ikke er et kriterium som kan nyttes i utvelgelse ved
anskaffelser.
Miljøkonsekvenser
Klima og energiplanen følges opp hva gjelder vektlegging av miljø i anskaffelser der dette
er mulig.
Økonomikonsekvenser
Tiltaket gis en grunnfinansiering første år, med sikte på å være selvfinansiert fra 2022.
Tiltaket finansieres ut over dette i første omgang gjennom internfakturering med en
prosentvis innkjøpsavgift, men det tas sikte på et interkommunalt samarbeid over tid som
vil bidra til delfinansiering av tiltaket.
Andre konsekvenser
Bedre anskaffelser og internkontroll.
Politisk handlingsrom
0-alternativet vil være å videreføre dagens ad-hoc løsning med anskaffelser ved behov, og rullere
rammeavtaler ved anledning. Dette anbefales ikke da det gir stor fare for dårlige anskaffelser (pris,
kvalitet, internkontroll) og i noen tilfeller også fare for å utfordre lovligheten til anskaffelsene.
Kommunestyret kan opprettholde sitt vedtak om innmelding i Salten innkjøpssamarbeid. Dette har
trolig tilsvarende kostnad med å etablere intern ordning, men er uten opparbeidelse av intern
kompetanse og kapasitet. Det vil heller ikke være tilgjengelig interne ressurser til å følge opp
samarbeidet, samt å bistå med rådgivning til alle interne med innkjøpsbehov.
Konklusjon
Det anbefales å etablere intern innkjøpsordning med sikte på håndtere kravene til offentlige
anskaffelser samtidig som en får effektive og økonomisk gunstige innkjøpsprosesser.
Innkjøpsressursen tenkes finansiert gjennom reduserte innkjøpskostnader og mulig delfinansiering
fra interkommunalt samarbeid.
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