BILAG B TIL AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESA MARBEID

INSTRUKS - MANDAT OG ROLLER FOR SAMORDNET INNKJØP
for
Alstahaug kommune (HALD) – i samarbeid med Bodø/ Samordna innkjøp i
Salten (SIIS og LOVI).

Instruks for daglig leder (innkjøpssjef)
1. Overordnet myndighet
Rådmanneni vertskommunener administrasjonssjef
og den øversteansvarligefor den
interkommunaleinnkjøpsordningen.Rådmannenutøverdetteansvareti samrådmed
rådmennenei de øvrigekommunenesom deltari det i nterkommunalesamarbeidet.
Rådmanneni vertskommunenhar ansvaretfor at det i nterkommunaleinnkjøpssamarbeidet
fungereri hht. de intensjonersom er nedfelt i lover, reglementog vedtakknyttet til ordningen.
2. Ansettelseog rapportering
Innkjøpssjefeni Bodø kommuneinngårsom daglig leder for den interkommunale
innkjøpsordningeni Alstahaugkommune.Ved framtidige ansettelser,ansettesinnkjøpssjefen
i h.h.t ansettelsesreglement
i vertskommunen.
3. Ansvar
Innkjøpskontoretmed innkjøpssjefenskal:
a) Stå for den dagligeledelseav innkjøpsordningenfor Alstahaugkommune (HALD),
sørgefor at den praktiseresi hht gjeldendelovverk som Lov om offentlige
anskaffelser(LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser(FOA), Forskrift om
offentlige anskaffelserinne forsyningssektorene
(V ETT), Forskrift om klagenemndfor
offentlige anskaffelser(KOFA), Forskrift om lønns-og arbeidsvilkåri offentlige
kontrakter(ILO-konvensjon94), Offentlighetslova,og i hht de kommunalevedtak
som gjøresi tilknytning til ordningen.
b) Sørgefor at innkjøpsordningenforøvrig praktiseresi h.h.t intensjoner,strategierog
reglement,herunderrapporteretil rådmanneni vertskommunenom alle forhold ved
ordningensom kreverendringer/forbedringer.
c) Sørgefor at innkjøpskontoretansattefår tilstrekkelig informasjonog opplæringom
innkjøpsordningen,slik at de kan ta ansvarfor praktiseringenav dennei de enkelte
kommuner.
d) Sørgefor at innkjøpsordningentil enhvertid har en samletoversikt over gjeldene
leverandøravtaler
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e) Sørgefor kontinuerligevaluering,videreutvikling og fornying av avtalenei
innkjøpsordningen
f) Holde segorientertom lover, reglerog retningslinjer som leggerpremissenefor
kommunaleinnkjøp, og at kommunenepraktiserersitt innkjøp i hht bestemmelsene.
g) Gi råd, veiledningog opplæringtil ansattei kommunenei alle spørsmålknyttet til
innkjøp, dvs. det som er avtalt inkludert som økonomisk kompensasjonfor
anbudstjenester
levert av Innkjøpskontoreti Bodø kommune.
h) Se til at kommunenepraktiserergod forretningsskikk, og forholder segtil seriøse
leverandører.Rådmanneni denenkeltekommunehar det formelle ansvaretfor at
innkjøpereog anbudspersonell
følger vedtak,strategier og reglement.
i) Innkalle medlemmeneav innkjøpsforumettil møternår det foreliggerbehovfor dette,
ogsånår detteuttrykkesfra en av de Innkjøpsansva
rlig (innkjøps-koordinator)i
kommunen(e).
j) Samhandlemedinnkjøpsforumeteller faggruppen(Innkjøpsteamet)om
leverandørvalgog andrespørsmålknyttet til utøvelsenav funksjonenesom daglig
lederfor ordningen.
k) Slutte avtalermedaktuelleleverandørerom leveranserav varerog/ellertjenesternår
det er tilstrekkelig godtgjortat detteer i samsva
r medde deltagendekommuners
interesser.
l) Sørgefor at E-handelblir utviklet til en viktig del av regionensinnkjøpsstrategi
inkludert bruk av elektroniskkonkurransegjennomfør
ingsverktøy(KGV) for mindre
lokale konkurranser.

Koordinator for kommunene
Primærtskal Alstahaugkommuneha egeninnkjøpskoordinator.Alternativt regionkoordinator
som tiltenkesrollen som koordinatormellom kommunene for regionen,og blir bindeleddet
mot vertskommunen.Dette må eventueltvurderesnærmerei tilfelle at det blir enighetom en
avtale.

Instruks for kommunensinnkjøpskoordinator
1. Overordnet myndighet
Rådmannener som administrasjonssjef
kommunensøversteinnkjøpsansvarlige.Rådmannen
utøversitt ansvarved å sørgefor at kommuneni samarbeidmedde andredeltakernei den
interkommunaleinnkjøpsordningen,til enhvertid har en helhetlig og velfungerende
innkjøpsordningi h.h.t. kommunensinnkjøpsreglemen
t og eventuellevedtatte
innkjøpsstrategifor kommunene.
2. Oppnevning og rapportering
For å ivaretakommunens(deltagerkommunen)
ansvarog forpliktelseri innkjøpsordningen,
sørgerrådmennenefor at kommunenetil enhvertid har en innkjøpsansvarligkoordinator
/medarbeider.Vedkommendemedarbeiderbenevnessom innkjøpskoordinator.
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Innkjøpsansvarligrapporterertil daglig lederfor innkjøpsordningeni alle spørsmålsom
omfattesav innkjøpsordningen.
Innkjøpsansvarlige/koordinatorerrepresenterer
kommuneni det interkommunale
innkjøpsforumet.

3. Ansvar: Innkjøpsansvarligi sin kommunehar ansvaretfor:
a) å sørgefor at kommunensinnkjøpsordningpraktiseres i h.h.t. gjeldendelover og
regelverksom innkjøpsordningenplikter å forholdesegtil.
b) å sørgefor at innkjøpsordningenforøvrig praktiseresi h.h.t. intensjonerog reglement
og strategier,herunderrapporteretil daglig leder (innkjøpssjef)for den
interkommunaleinnkjøpsordningenom alle forhold ved ordningensom krever
endringer/forbedringer.
c) å sørgefor at kommunensinnkjøp til enhvertid er basertpå etiskereglersom gjelder
for innkjøp, og at disseer kjent for alle ansattei kommunen.
d) å sørgefor at etats-og enhetsledere
får tilstrekkelig informasjonom
innkjøpsordningen,til at de kan ta ansvaretfor praktiseringenav denneute i de enkelte
virksomheter.
e) underrådmannensmyndighet,å sørgefor oppnevningav og kontinuerligkontakt med
en produktansvarlig(fagekspert)for hvert produktområdede ønskerå påvirke ved
fremståsom kompetentviktig bestiller.
f) å sørgefor at kommunentil enhvertid har en samlet oversiktover gjeldene
leverandøravtaler.
g) å gi rådmannenråd m.h.t å instruereetats-/seksjon
s-/avdeling/enhetsledere
og andre
ledereom praktiseringenav innkjøpsordningen.
h) gi råd og veiledningtil prosjektgrupper,byggekomiteero.l. som er delegertmyndighet
til å foretainnkjøp som en del av en totalentreprise.

Ansvar: Produkt/ fagansvarlige (del av faglig innkj øpsteam)
1. Oppnevning og rapportering
For å sikre at kommunentil enhvertid har en innkjøpsordningsom tjenerkommunens
interesserut fra et produktfagligbrukerperspektiv
, sørgerinnkjøpsansvarligefor at
kommunenetil enhvertid har en medarbeidermed «bestiller kompetanse»,dvs. produkt- og
brukerfagligeansvarfor ordningeninnenet nærmeredefinertfag og produktområde.
Vedkommendebetegnesfag-ansvarlig.
Fag-ansvarligeoppnevnesblant medarbeideremed fagkunnskapinnenvedkommende
produktområde.
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Vedkommendemedarbeider(fagansvarlig)har et ansvarsområdesom dekkeralle kommunale
virksomheterinklusiv inngåelseav leverandøravtale
r innensitt produktområde.
Produktansvarligerapporterertil kommunensinnkjøpsansvarligei alle spørsmålsom gjelder
innkjøpsordningen.

2. Ansvar: Produktansvarlige(fag-ansvarlig)har ansvaretfor:
a) å holdesegløpendeorientertom markeds-,produkt- og prisutviklingenpå sitt
produktområde.
b) løpendeevalueringog tilbakemeldingtil innkjøpsansvarligeom alle sider ved
innkjøpsordningen.
c) løpendeevalueringav gjeldeneavtalerpå sitt produktområde.
d) løpendekonsultasjonermed brukerneav de aktuelleproduktene.
e) Produktansvarligedeltaretternærmereavtalemed i nnkjøpskoordinatori eventuelle
interkommunalebrukerforasom etableresunderdeni nterkommunale
innkjøpsordningen.
f) Ved forslagtil å sikre godeinnkjøp og dermedvalg av leverandører,skal
produktansvarligebaseresinevurderingerpå de synspunktersom kommertil uttrykk
fra brukerrepresentanter,
evalueringer,og forøvrig bidra til at det inngåsavtalersom i
sum tjenerkommunenbestetteren helhetlig vurdering av pris, kvalitet,
leveringsdyktighetog seriøsitet.
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