
Innkjøpsstrategi for Molde kommune
i perioden 2015-2022

Vedtatt i Molde kommunestyre 13.11.2014





Innkjøpsstrategi MK 2015-22 - Del I Side 1 av 19

Innkjøpsstrategi for Molde kommune
i perioden 2015-2022

Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling



Innkjøpsstrategi MK 2015-22 - Del I Side 2 av 19

Innholdsfortegnelse
INNLEDNING............................................................................................................................................................4

1. BAKGRUNN OG HENSIKT MED STRATEGIEN ...............................................................................................5

1.1. Kommunens anskaffelsesfunksjon ......................................................................................................5

1.1.1. Omfang............................................................................................................................................5

1.1.2. Strategisk støttefunksjon.................................................................................................................5

1.1.3. Redskap for samfunnshensyn ..........................................................................................................6

1.1.4. Krevende balansering ......................................................................................................................6

1.2. Regelverket om offentlige anskaffelser...............................................................................................6

1.2.1. Generelt ...........................................................................................................................................6

1.2.2. Lov om offentlige anskaffelser ........................................................................................................6

1.2.3. Forskrift om offentlige anskaffelser ................................................................................................7

1.2.4. Offentleglova ...................................................................................................................................7

1.2.5. Klagebehandling ..............................................................................................................................7

1.2.5.1. Klage direkte til kommunen ........................................................................................................7

1.2.5.2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser ....................................................................................7

1.2.5.3. Domstolsbehandling....................................................................................................................8

1.2.5.4. Saksbehandlingstid......................................................................................................................8

1.3. Utfordringer og risikoforhold ..............................................................................................................8

1.3.1. Effektive anskaffelser ......................................................................................................................8

1.3.2. Revisjon og kontroll .........................................................................................................................8

1.3.3. Følger av regelbrudd .......................................................................................................................9

1.3.4. Vanskelig for ansatte.......................................................................................................................9

1.4. Trender og utviklingstrekk.................................................................................................................10

1.4.1. Økende profesjonalisering.............................................................................................................10

1.4.2. eHandel..........................................................................................................................................10

1.5. Forholdet til andre kommunale styringsdokumenter .......................................................................11

2. NÅVÆRENDE SITUASJON FOR ANSKAFFELSESFUNKSJONEN ....................................................................11

2.1. Innkjøpsmønster................................................................................................................................11

2.1.1. Anskaffelsene utgjør store verdier.................................................................................................11

2.1.2. Mange bestillere............................................................................................................................11

2.1.3. Anskaffelsestyper ..........................................................................................................................12

2.1.3.1. Rammeavtaler ...........................................................................................................................12

2.1.3.2. Enkeltanskaffelser av varer og tjenester ...................................................................................12

2.1.3.3. Bygg- og anleggsanskaffelser ....................................................................................................12

2.1.4. Fragmentariske innkjøp og liten oversikt ......................................................................................12

2.1.4.1. eHandel .....................................................................................................................................13

2.1.5. Sentral anskaffelsesenhet..............................................................................................................13

2.1.6. Innkjøpssamarbeid ........................................................................................................................14

2.1.7. Ledelsesmessig fokus gir økt forståelse.........................................................................................14



Innkjøpsstrategi MK 2015-22 - Del I Side 3 av 19

2.2. Systemer og teknologi .......................................................................................................................14

2.2.1. IKT-infrastruktur ............................................................................................................................14

2.2.2. Internett.........................................................................................................................................14

2.2.3. Intranett.........................................................................................................................................14

2.2.4. Kvalitetsystem ...............................................................................................................................14

2.2.5. Økonomisystem .............................................................................................................................14

2.2.6. Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og Kontraktstyringsverktøy (KAV) ............................15

3. ØNSKET FRAMTIDIG UTVIKLING................................................................................................................15

3.1. Organisering ......................................................................................................................................15

3.1.1. En enhetlig anskaffelsesfunksjon...................................................................................................15

3.1.2. Økt brukerinvolvering i avtaler ......................................................................................................15

3.1.3. Innkjøpssamarbeid ........................................................................................................................15

3.2. Roller .................................................................................................................................................16

3.2.1. Arbeidsdeling og spesialisering .....................................................................................................16

3.2.2. Bestillerrollen oppgraderes............................................................................................................16

3.2.3. Sentrale innkjøpsmedarbeidere.....................................................................................................16

3.2.4. Avtaleeier.......................................................................................................................................16

3.3. Kompetanse og kapasitet ..................................................................................................................16

3.4. Prosesser ...........................................................................................................................................16

3.4.1. Færre leverandører ........................................................................................................................16

3.4.2. Flere felles rammeavtaler ..............................................................................................................16

3.4.3. Flere fagspesifikke avtaler .............................................................................................................17

3.4.4. Konkurranseeksponering og konkurranseutsetting av tjenester...................................................17

3.5. Teknologi ...........................................................................................................................................18

3.5.1. Elektronisk støtte i hele anskaffelsesprosessen.............................................................................18

3.5.2. Alle konkurranser og avtaler samles ett sted ................................................................................18

3.5.3. Utvidelse av eHandelsløsning ........................................................................................................18

3.5.4. Mer bruk av eFaktura ....................................................................................................................18

3.5.5. Innkjøpsanalyseverktøy .................................................................................................................18

3.5.6. Maler og øvrige verktøy ................................................................................................................18

3.6. Samfunnsansvar ................................................................................................................................19

3.6.1. Generelt .........................................................................................................................................19

3.6.2. Deltagelse i samarbeid om miljø- og sosialt ansvar ......................................................................19

3.6.3. Standard for samfunnsansvar .......................................................................................................19

3.6.4. Reserverte kontrakter ....................................................................................................................19

3.7. Styring, oppfølging og internkontroll ................................................................................................19

3.7.1. Lederansvar må måles...................................................................................................................19

3.7.2. Avtaleoppfølging ...........................................................................................................................19

3.7.3. Internkontroll i flere nivåer............................................................................................................19



Innkjøpsstrategi MK 2015-22 - Del I Side 4 av 19

INNLEDNING

Offentlige anskaffelser har utviklet seg til å bli omfattende, kompetansekrevende og ressurskrevende
prosesser. Årsaken til dette er bl.a innføring av nytt regelverk de senere år. Regelverket har til hensikt
både å bedre kvaliteten på offentlige anskaffelser og sikre tillit til at offentlige midler brukes på en
samfunnsmessig god måte. En rekke forhold som er knyttet til markedet og utøvelse av samfunnsansvar
skal samtidig ivaretas gjennom anskaffelsesprosessene. Tradisjonelle innkjøps- og konkurranseformer
tilfredsstiller ofte ikke disse kravene. Offentlige innkjøpere møter derfor stadig oftere på store
utfordringer ved gjennomføring av selv små anskaffelser.

Det er tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon av anskaffelsene i Molde kommune. Denne ble
behandlet av kommunestyret den 19.11.2009 i sak 102/09. Det ble gjennom revisjonsarbeidet
konstatert flere mangler ved gjennomføringen av kommunens anskaffelser, og kommunestyret vedtok
rapportens konklusjon med følgende forbedringspunkter:

1. Utarbeide eller revidere nødvendige retningslinjer og rutiner for anskaffelser og relaterte
virksomheter

2. Styrke kompetansen og bevisstheten om regelverket for offentlige anskaffelser i enhetene og
foretakene

3. Bedre dokumentasjonen i alle stadier av anskaffelsene
4. Øke bruken av konkurranse for anskaffelser under terskelverdiene
5. Sikre at rammeavtaler blir benyttet
6. Styrke kommunens interne kontroll
7. Utarbeide stillingsinstruks for innkjøpsleder

Selv om det er gjort tiltak for å bedre disse forholdene, ser vi at det fortsatt mye gjenstår. En stor del av
problemet skyldes ressurs-/kapasitetsmangel i den sentrale innkjøpsseksjonen.

Anskaffelser er ikke en direkte kjerneoppgave for kommunal virksomhet, men er et viktig bidrag for
virksomhetens drift og måloppnåelse. Å tilrettelegge for en god total anskaffelsesfunksjon som ivaretar
alle fastlagte krav er derfor av stor strategisk betydning for hele kommunen.

Dette medfører behov for nye tanker om hvordan kommunen utvikler sin anskaffelsesfunksjon.

Rådmannen har derfor bedt Drift- og forvaltningsavd ved Innkjøpsseksjonen om å utarbeide en
innkjøpsstrategi for Molde kommune. Til hjelp i dette arbeidet har rådmannen også oppnevnt en
arbeidsgruppe (Strategisk innkjøpsgruppe) bestående av ledere med ansvar for forskjellige
virksomhetsområder i kommunen.

Strategisk innkjøpsgruppe skal fortløpende prioritere mål og tiltak i strategien ut fra de behov som til en
hver tid tjener organisasjonen best.

Med bakgrunn i dette foreslås en innkjøpsstrategi med retningsgivende mål og mulige tiltak for å utvikle
en enhetlig anskaffelsesfunksjon og sikre en god kultur for anskaffelser i hele kommuneorganisasjonen.

Mål og tiltak er drøftet og ordnet ut fra ulike erkjente aspekter ved anskaffelsesfunksjonen. Strategien
omhandler derfor
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 Organisering
 Roller
 Kompetanse og kapasitet
 Prosesser
 Teknologi
 Samfunnsansvar
 Styring, oppfølging og kontroll

Strategien kan oppsummeres med at det vil være hensiktsmessig at kommunen utnytter sine
stordriftsfordeler i retning av å ha en mest mulig helhetlig anskaffelsesfunksjon. Dette nås blant annet
ved å styrke den sentrale konsernfunksjonen for anskaffelser (heretter = Innkjøpsseksjonen).

Innkjøpsseksjonen skal tilrettelegge for at organisasjonen foretar korrekte og effektive anskaffelser.
Dette skjer ved mer dekkende bruk av avtaler, utvikling av gode hjelpeverktøy for anskaffelser og en mer
tydelig anskaffelsesfunksjon, der roller er bedre definert og der tilpasset opplæring prioriteres høyt. Det
skal være trygt og enkelt å foreta innkjøp til virksomhetenes og kommunens drift og investeringsformål.

Molde kommunes rolle som administrator av det interkommunale innkjøpssamarbeidet i ROR-
kommunene, vil med dette også bli styrket.

1. BAKGRUNN OG HENSIKT MED STRATEGIEN

1.1.Kommunens anskaffelsesfunksjon

1.1.1. Omfang
Anskaffelser utgjør en stor del av Molde kommunes totale utgifter og omfatter alle kommunens
virksomheter inklusive våre kommunale foretak (KF). Om lag en tredjedel av kommunens samlede
utgifter består av anskaffelser. En anskaffelse kan for kommunen defineres som all ressursbruk som ikke
løses ved direkte lønnet arbeid, kommunal tilskuddsyting eller ren frivillig innsats. Å iverksette
kommunens handlingsprogram/budsjett og å følge opp kommunestyrets vedtak innebærer ofte at det
må gjennomføres en eller flere anskaffelser.

Kommunens samlede anskaffelsesfunksjon består i helheten av de forhold som påvirker anskaffelsene.
Anskaffelsesfunksjonen kan derfor beskrives ved forhold som organisering, roller,
kompetanse/kapasitet, prosesser og teknologi. Til anskaffelsesfunksjonen er det også knyttet eksterne
forhold ved samfunnsansvar og omdømme samt ledelsens styring og oppfølging.

1.1.2. Strategisk støttefunksjon
Det er viktig å ha som utgangspunkt at kommunens anskaffelser først og fremst iverksettes for å støtte
arbeidsprosessene i kommunens definerte kjernevirksomheter. Anskaffelsene har på lik linje med flere
andre støttefunksjoner ingen direkte verdi i seg selv som en kommunal oppgave. Leveransene som
følger av anskaffelsene er likevel en kritisk faktor for at tjenesteproduksjonen skal fungere som
forutsatt. Å gjøre gode anskaffelser og ha en god anskaffelsesfunksjon totalt sett er derfor av stor
strategisk betydning for kommunens tjenesteproduksjon. Bevisstheten om å ha en god
anskaffelseskultur er nødvendig for å sikre virksomhetenes og kommunens måloppnåelse på en effektiv
måte.
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1.1.3. Redskap for samfunnshensyn
Innføring av nye lover og detaljert regelverk har i betydelig grad skjerpet eksterne krav til de offentlige
anskaffelsesprosessene de senere årene. Hensikten er å sikre at bruken av offentlige midler skjer på en
god måte for samfunnet.

Anskaffelsene skal balansere mellom organisasjonens indre krav til effektivitet og et eksternt hensyn til
ulike samfunnsansvar. Samfunnsansvaret omfatter blant annet krav om å gjennomføre konkurranser slik
at markedsmulighetene utnyttes optimalt samtidig som leverandørene blir likebehandlet. Det indre og
ytre miljø skal ivaretas ved å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved
anskaffelsene og miljøkriterier skal derfor benyttes. Der det er hensiktsmessig, skal det påses at
produkter og løsninger har en universell utforming. Prosessene knyttet til offentlige anskaffelser skal
også være slik at de ivaretar sosialt ansvar og en god etisk standard, samt motvirker mulighet for
korrupsjon.

1.1.4. Krevende balansering
Gjennomføring av offentlige anskaffelser har derfor utviklet seg til å bli omfattende og krevende
prosesser med økende krav til profesjonalitet der utvikling av kompetanse og klart definerte roller blir
stadig viktigere framover.

Kravene til god internkontroll og oppfølging av etiske retningslinjer for å unngå misligheter i kommunal
virksomhet og administrasjon blir stadig mer aktuelt. Anskaffelsene er en arena som har særlige
utfordringer i forhold til dette.

Å videreutvikle en god og helhetlig anskaffelsesfunksjon for hele organisasjonen blir derfor et viktig
bidrag til å møte framtidige interne og eksterne utfordringer. I dette arbeidet blir det viktig å sikre at
leveransene imøtekommer virksomhetenes behov. Samtidig skal kommunen som konsern ivareta sine
stordriftsfordeler ved, så langt det er mulig og hensiktsmessig, å standardisere og rasjonalisere
anskaffelsene. Videre må kommunens profil som en seriøs og attraktiv aktør og oppdragsgiver for
leverandørmarkedet ivaretas med det samfunnsansvaret vi har på dette området.

Hovedhensikten med en innkjøpsstrategi blir derfor å sikre at kommunens anskaffelser er lovlige, at
kostnadene reduseres, kvaliteten økes og at ansatte får en enklere og mer effektiv hverdag. Dette vil på
sin side positivt påvirke kommunens tjenesteytelser overfor brukerne.

1.2.Regelverket om offentlige anskaffelser

1.2.1. Generelt
Anskaffelsesegelverket omfatter alle offentlige vare- og tjenestekjøp, avtaler om leie og leasing samt
bygge- og anleggskontrakter/-konsesjoner. Regelverket regulerer hvordan kommunen skal forholde seg
til leverandørmarkedet for slike leveranser. Avtaler om tjenesteyting mellom offentlige oppdragsgivere
kan derimot være unntatt fra regelverket.

1.2.2. Lov om offentlige anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) sier noe overordnet om hovedhensyn og hensikt med regelverket.
Formålet med lov og forskrifter er i (LOA §1) definert som:

”å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige
anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det
offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer
på en samfunnstjenlig måte.”

Grunnleggende krav til en offentlig oppdragsgiver er

 å opptre i henhold til god forretningsskikk og med høy forretningsetisk standard
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 å sikre likebehandling av leverandører
 å sikre at anskaffelsene så langt som mulig er basert på konkurranse
 å gjennomføre anskaffelsesprosessene slik at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og

etterprøvbarhet blir ivaretatt
 å sikre at utvelgelse av leverandører og tildeling av kontrakter baseres på grunnlag av objektive

og ikke-diskriminerende kriterier

Det er forbud mot diskriminering av leverandører i forhold til både nasjonalitet og lokal tilhørighet.
Kommunen kan derfor ikke favorisere lokale bedrifter i forhold til å oppnå kommunale oppdrag.

1.2.3. Forskrift om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) inneholder grunnleggende krav til, og mer detaljerte
prosedyreregler for hvordan anskaffelsesprosesser skal gjennomføres i praksis. Prosessene sorteres i
hovedsak ut fra anskaffelsens økonomiske verdi og modifiseres ut fra type anskaffelse.

Generelt er det slik at høyere verdi gir mer omfattende prosedyrekrav. Det er definert regler for bruk av
ulike konkurranseformer, med og uten forhandling, samt krav til dokumentasjon, protokoll og
klagebehandling.

Det følger av regelverket at offentlige anskaffelser må planlegges nøye og i god tid. En
anskaffelsesprosess vil derfor ofte ta forholdsvis lang tid å gjennomføre og vil kreve omfattende
ressurser i form av kompetanse og kapasitet.

1.2.4. Offentleglova
Offentleglova av 2009 åpner for at det både skal kunne gis innsyn i anskaffelsesprosessen og i tilbudene
som inngis i forbindelse med en konkurranse. Formålet med dette er å sikre en reell klageadgang før
kontrakter inngås.

Tidligere var disse dokumentene generelt unntatt fra offentlig innsyn. Fortsatt skal visse
forretningsforhold, personlige opplysninger med mer kunne unntas fra offentlighet. Offentliggjøring av
slike opplysninger kan være straffbart. Endringen i regelverket har ført til en stor økning i antall
innsynsbegjæringer og et betydelig merarbeid for administrasjon og leverandører ved gjennomgang av
alle dokumenter for evt sladding av opplysninger som skal unntas offentlighet.

1.2.5. Klagebehandling1.2.5.1. Klage direkte til kommunen
En leverandør som taper en konkurranse, kan med henvisning til Lov og Forskrift om offentlige
anskaffelser klage direkte til kommunen. I tillegg kan leverandøren eller andre med henvisning til
Offentleglova be om innsyn i konkurransedokumentene.1.2.5.2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ble etablert 1. januar 2003. Bakgrunnen for
opprettelsen var å gjøre det raskt og rimelig for leverandører å få avgjort tvister med offentlige
oppdragsgivere om brudd på anskaffelsesregelverket.

Organet supplerer regelverket ved at det gjennom sine avgjørelser også utarbeider en type ”presedens”
for godtatte framgangsmåter.

Det er en relativt lav terskel for leverandører å ta opp saker i KOFA. I saker der en tilbyder mener det er
brudd på regelverket, kan han mot et gebyr og en enkel dokumentasjon innklage den offentlige
oppdragsgiveren.

Det er viktig å presisere at KOFA ikke dømmer, men kun gir uttalelse om saksbehandlingen i den enkelte
sak har vært korrekt gjennomført eller ikke.
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1.2.5.3. Domstolsbehandling
Med bakgrunn i en uttalelse fra KOFA, kan tilbydere gå videre med saken til domstolsbehandling.

Leverandører kan også ta opp brudd på regelverket direkte med de vanlige domstolene.
Erstatningsspørsmål kan bli avgjort her eller etter avtale mellom partene.1.2.5.4. Saksbehandlingstid
Det er for kommunen som regel ønskelig å unngå at klagesaker fremmes ettersom det ofte fører til et
betydelig merarbeid å behandle klagene. I tillegg kan klagesakene ofte ta relativt lang tid å få behandlet
ferdig i KOFA og/eller domstolene. I påvente av behandling må ofte prosjekter og leveranser utsettes.
Dette kan gi betydelige ekstrakostnader og dårlig måloppnåelse både for oppdragsgiver og leverandører.

1.3. Utfordringer og risikoforhold

1.3.1. Effektive anskaffelser
Effektive anskaffelser skal understøtte virksomhetens drift. Dårlige anskaffelser gir dårlig økonomi. Det
vil alltid være en utfordring å få mest mulig ut av de vedtatte budsjettene. Det må derfor tilrettelegges
for felles prosedyrer med enkle og kostnadsbesparende løsninger.

Effektive anskaffelser er også avhengig av at det avsettes tilstrekkelig med tid og ressurser hos
oppdragsgiver til å planlegge anskaffelsene i detalj i forkant av selve konkurranseprosessen. Dette
gjelder for de innkjøpsfaglige sidene av anskaffelsen, men minst like viktig er dette for å avklare detaljert
alle behov og forutsetninger virksomheten eller prosjektet har i forhold til den aktuelle anskaffelsen.
Dersom dette ikke vektlegges nok, vil det være en stor risiko for at leveransen ikke blir optimal og
dermed mindre effektiv og gir en høyere kostnad enn nødvendig. En god og effektiv anskaffelse krever
også involvering fra brukerne, dvs enheter, ansatte og tidvis tjenestebrukere som skal leve med
resultatet av anskaffelsen. Brukerinvolvering vil heve kvaliteten på anskaffelsesfunksjonen.

Innkjøperen må ha helhetlig oversikt over anskaffelsen ved grundig kjennskap til
kommunens/virksomhetens behov, konkurransegrunnlag og regelverk. På samme tid må han ha kontroll
på at alle detaljer blir fulgt opp ved gjennomføring av anskaffelsesprosessen. Det er ikke rom for
omtrentlighet eller ombestemmelser underveis.

Fragmenterte innkjøp som ikke er koordinerte eller basert på allerede inngåtte avtaler, gir lite effektive
leveranser for organisasjonen totalt sett. Dette gjelder både med hensyn til å oppnå gode priser, gode
vilkår for øvrig og effektiv oppfølging. Utad er kommunen én innkjøper, selv om de forskjellige
virksomhetene kan ha noe ulike behov. Det er en utfordring gjennom anskaffelsesprosessen å sørge for
at den enkelte virksomhet får dekket sine behov på en best mulig måte samtidig som anskaffelsene skal
balanseres mot å utnytte de konsernovergripende stordriftsfordelene så langt som mulig. Det er derfor
viktig at de faktiske behov blir sett og forsøkt imøtekommet samtidig som vi søker å oppnå en god
anskaffelseskultur slik at organisasjonen ser verdien av å gå tilstrekkelig i takt.

1.3.2. Revisjon og kontroll
I tillegg til de eksterne organene som nevnt i pkt 1.2.3, blir offentlige virksomheters anskaffelser også
fulgt opp av Riksrevisjonen (for statlige virksomheter), Fylkesrevisjonen (for fylkeskommuner) og
Kommunerevisjonen (for kommuner).

Revisjonsarbeidet avdekker ofte at det foreligger regelbrudd ved ett eller flere av følgende forhold:

 Mangelfull konkurranse (ulovlige direkteanskaffelser)
 Manglende dokumentasjon og protokollføring
 Kjøp av varer og tjenester gjøres uten gyldig avtale
 Manglende sporbarhet mellom avtaler og betalte fakturaer
 Feil bruk av inngåtte rammeavtaler
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 Mangelfull internkontroll og oppfølging av anskaffelser

I Molde kommune ble det i 2009 gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens etterlevelse av
regelverket for offentlige anskaffelser, der det ble påpekt flere mangler.

Kommunestyret vedtok i sak 102/09 rapportens konklusjon med følgende forbedringspunkter:

1. Utarbeide eller revidere nødvendige retningslinjer og rutiner for anskaffelser og relaterte
virksomheter

2. Styrke kompetansen og bevisstheten om regelverket for offentlige anskaffelser i enhetene og
foretakene

3. Bedre dokumentasjonen i alle stadier av anskaffelsene
4. Øke bruken av konkurranse for anskaffelser under terskelverdiene
5. Sikre at rammeavtaler blir benyttet
6. Styrke kommunens interne kontroll
7. Utarbeide stillingsinstruks for innkjøpsleder

1.3.3. Følger av regelbrudd
Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser kan innklages for klageorganet KOFA uten særlig
kostnad, kompetanse eller arbeid. Dette gir et betydelig merarbeid for ansatte som gjennomfører
anskaffelser som del av sitt arbeid og fjerner fokus fra andre kjerneoppgaver disse skal ivareta (se også
pkt 1.2).

Regelbrudd gir økt risiko for at kommunen må betale erstatninger til tilbydere gjennom tilstått
kontraktsinteresse eller gebyrer. Saksbehandlingen kan også gi økte utgifter til bistand fra advokater.

Regelbrudd kan videre føre med seg at hele anskaffelsesprosedyrer må gjøres om igjen. Dette gir igjen
konsekvenser for framdrift av prosjekter og drift, samt økte følgekostnader og manglende
måloppnåelse.

Brudd på regelverket gir dårlig omdømme blant viktige interessentgrupper i opinionen, innbyggere,
politikere, ansatte og ikke minst i leverandørmarkedet. Til sammen gir dette kostnader som totalt sett
kan bli svært høye både for den enkelte oppdragsgiver og for samfunnet ellers.

I Molde kommune har vi heldigvis ikke hatt mange slike saker i klageapparatet og media til nå, men de
som kommer opp får gjerne stor oppmerksomhet. Generelt er antall saker og avdekkinger av
kritikkverdige forhold innen offentlige anskaffelser i Norge økende, og vi må forvente en videre økning,
også i Molde. Dette skyldes flere forhold, blant annet:

 Mer oppmerksomme og krevende leverandører
 Mer kritisk mediebilde
 Innbyggere følger bedre med
 Ansatte og politikere varsler selv om kritikkverdige forhold
 Internkontroll og revisjoner mer opptatt av anskaffelser

1.3.4. Vanskelig for ansatte
Ansatte opplever de mange kravene til gjennomføring av anskaffelser som krevende og til dels
frustrerende. Det er forholdsvis mange som gjennomfører anskaffelser, men med svært forskjellig
frekvens. Dette betyr at mange skal forholde seg til regelverk og prosedyrer de bruker sjelden. Det er
hos alle et ønske om å gjøre gode og riktige anskaffelser, men usikkerhet og frykt for å gjøre feil gjør at
stadig flere trenger hjelp og rådgivning til sine prosesser. Dette fører med seg en økende etterspørsel
etter tilgang til kapasiteten i Innkjøpsseksjonen.

Situasjonen fører til et stort behov for tilpasset opplæring og kompetanseheving av medarbeidere på
anskaffelsesfeltet, men det synes ikke å være hensiktsmessig at det skal opparbeides tung
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innkjøpskompetanse ute i virksomhetene. Det er imidlertid et stort behov for å styrke både kapasitet og
kompetanse ved Innkjøpsseksjonen.

1.4. Trender og utviklingstrekk

1.4.1. Økende profesjonalisering
Som følge av de økte kravene til og den økte oppmerksomheten om offentlige anskaffelser, bygges det
nå opp egen kompetanse og kapasitet ved et stort antall statlige og kommunale foretak og
virksomheter. Dette gir styrking av en ny profesjon av offentlige innkjøpere som er i sterk vekst over
hele landet, spesielt i de større kommunene. Behovet for nyrekruttering og kompetanseheving er
generelt stort.

Staten har søkt å imøtekomme dette ved etablering og deretter styrking av Direktoratet for forvaltning
og IKT (Difi). Direktoratet skal blant annet være en pådriver for at offentlige virksomheter følger
regelverket for anskaffelser og skal bidra til at offentlige virksomheter gjør innkjøpene sine på en
realistisk, ressurseffektiv og samfunnstjenlig måte og slik at miljøbelastningen blir minimalisert. Spesielle
innsatsområder er ledelsesforankring og organisering av anskaffelsesarbeidet, bedre kvalifiserte
innkjøpere i offentlige virksomheter og bedre prosesser og støtteverktøy i anskaffelsesprosessen.

1.4.2. eHandel
Difi er også sentral i forbindelse med oppbygging og drift av Den offentlige eHandelsplattformen. Når
innkjøpsavtalene først er inngått skal eHandelssystemene kunne gi bedre, sikrere og enklere innkjøp i
praksis for offentlige virksomheter. eHandel gjør det f.eks mulig å bestille varer fra en definert
varekatalog direkte fra innkjøperens egen PC/arbeidsstasjon. Full bruk av eHandel betyr at vi unngår
manuell håndtering av dokumenter (ordrer, fakturaer mm). Dette vil spare tid som i stedet vil kunne
brukes til kontroll, oppfølging og - ikke minst – arbeid med kommunens kjerneoppgaver.

Blant fordelene som oppnås med bruk av eHandel kan nevnes:

 lettere å finne fram til riktig leverandør
 enklere å bestille
 større kontroll med avvik
 større avtalelojalitet og sporbarhet
 bedre informasjon om hva som kjøpes, pga bedre statistikk
 mulighet for bedre innkjøpsavtaler pga mer nøyaktig informasjon om forbruk
 redusert arbeid og kostnader pga færre avvik, purringer og feilkonteringer
 redusert tidsforbruk pga helelektronisk ordreflyt fra bestilling til betaling
 mulighet for bedre økonomi-/likviditetsstyring ved bruk av disposisjonsregnskap
 innkjøp, fakturering og økonomi kan håndteres i ett system

Pr august 2014 er 287 offentlige virksomheter, dvs kommuner, fylkeskommuner og statlige
virksomheter, aktive på eHandelsplattformen. Disse betjenes av 526 leverandører med tilrettelagte
varekataloger. Årlig omsetning er 9,8 milliarder kroner fordelt på i ca 674.000 ordrer.

Undersøkelser viser at for å lykkes med ehandel så er suksesskriteriene
 lederforankring
 klare mål og retningslinjer
 opplæring
 oppfølging
 tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre implementering, endring, vedlikehold og vanlig drift.
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1.5. Forholdet til andre kommunale styringsdokumenter

I MK’s kommuneplan for perioden 2013-22 finner vi følgende overordnede mål og strategier som er et
rammeverk for den innkjøpsstrategien som  defineres nedenfor:

1. Hovedmålområde samfunnsutvikler
1.1. Molde kommune skal være en pådriver for vekst og samarbeid i regionen.

1.1.3.Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.
1.3. Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid.

1.3.1.Natur-, energi- og miljøpolitikken skal utvikles og styrkes.

2. Hovedmålområde tjenesteleverandør
2.1. Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere.

2.1.4.God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
2.2. Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør.

2.2.1.All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.
2.2.2.Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
2.2.4.Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og

brukertrygg tjenesteleveranse.

4. Hovedmålområde økonomi og organisasjon.
4.1. Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.

4.1.1.Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.
4.2. Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.

4.2.1.Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med ROSE-
filosofien.

I tillegg baserer innkjøpsstrategien seg på
 «Innkjøpsreglement for Molde kommune» vedtatt av kommunestyret i sak 38/06 den

18.05.2006. Dette reglementet har i hovedsak fokus på at innkjøp skal skje i hht Lov og Forskrift
om offentlige anskaffelser (LOA og FOA) samt på innkjøpsfaglige vurderinger.

 «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune» vedtatt av kommunestyret
i sak 127/11 den 15.12.2011.

2. NÅVÆRENDE SITUASJON FOR
ANSKAFFELSESFUNKSJONENInnkjøpsmønster

2.1.1. Anskaffelsene utgjør store verdier
Det foretas offentlige anskaffelser i Norge for ca 380 milliarder kr årlig. Av dette kjøper norske
kommuner varer og tjenester for over 130 milliarder kr.

Molde kommune inkl KF-ene anskaffet i 2013 varer og tjenester for ca 300 mill kr ekskl mva, hvorav ca
170 mill kr til drift og ca 130 mill kr til investeringer.

Dette er betydelige beløp som representerer en stor markedsmakt. Hvordan offentlige anskaffelser
håndteres får følgelig stor betydning for hvordan leverandører kan operere og hvordan marked og
produksjonsforhold utvikles.

2.1.2. Mange bestillere
Molde kommune har i dag hverken et gjeldende administrativt økonomi- eller innkjøpsreglement, kun
overordnete reglement.
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I prinsippet kan derfor enhver ansatt forplikte kommunen til kjøp gjennom å ha mulighet for å bestille
varer og tjenester. Ved enkelte virksomheter er det likevel laget interne reglement/rutiner, der det f.eks
kreves rekvisisjon signert av overordnet for å få gjort bestilling/kjøp.

Det følger av dette at det heller ikke nødvendigvis kreves at leverandørene påfører alle fakturaer
referanseinformasjon, som gjør denne sporbar, f.eks rekvisisjonsnr.

For de bestillingene som gjøres via kommunens eHandelsløsning (se pkt 2.1.5.1), har kun bestemte
medarbeidere roller som bestillere for den enkelte virksomhet. Videre skal alle eBestillinger godkjennes
av en overordnet, som regel enhetsleder, før en eOrdre blir sendt til leverandør. Ordrenummeret som
står på eOrdren skal påføres faktura av leverandøren, og fakturaen blir på denne måten sporbar.

2.1.3. Anskaffelsestyper2.1.3.1. Rammeavtaler
Pr i dag anskaffes det i Molde kommune årlig varer for ca 68 mill kr ekskl mva gjennom sentrale
rammeavtaler i driftsbudsjettet. Potensialet er imidlertid langt større, trolig ca 134 mill kr ekskl mva. I
tillegg benyttes disse rammeavtalene også delvis til investering. Totalbeløpet vil derfor være en god del
høyere.

Vi har også gjennomført beregninger som forteller oss at kommunen på allerede gjennomførte sentrale
rammeavtalekonkurranser, har klart å redusere innkjøpsprisene med i gjennomsnitt ca 20 % målt mot
prisene vi oppnådde i forkant, dvs da den enkelte virksomhet kun kjøpte for sin egen del. Slike
besparelser oppnås først og fremst ved at innkjøpsvolumet blir betydelig større pr konkurranse og at
kjøpet blir profesjonelt gjennomført.

Der det foreligger rammeavtaler, er alle virksomheter bundet til å følge disse og til kun å handle hos
avtaleleverandørene. Kommunens anskaffelser er store i totalomfang, men spenner også over et svært
stort og variert spekter av vare- og tjenestekategorier.2.1.3.2. Enkeltanskaffelser av varer og tjenester
Innkjøpsseksjonen gjennomfører i tillegg en god del større enkeltanskaffelser for de forskjellige
virksomhetene. Dette gjelder i hovedsak anskaffelser over kr 500 000 ekskl mva, som er terskelverdien
for pålagt offentlig kunngjøring av konkurranse via DOFFIN-databasen. I 2013 gjennomførte
Innkjøpsseksjonen slike 10 slike konkurranser til en verdi av ca 14 mill kr ekskl mva.2.1.3.3. Bygg- og anleggsanskaffelser
De fleste tekniske tjenestene i Molde kommune er i dag organisert som kommunale foretak (KF). Disse
tjenestene har en lang tradisjon for selv å gjennomføre konkurranser for bygg- og anleggsanskaffelser.
Dette gjøres enten ved hjelp av egne medarbeidere, men også i stor grad ved å kjøpe tjenesten av
rådgivende ingeniørfirma.

Innkjøpsenheten har ikke fram til i dag hatt kapasitet til å gå inn i dette innkjøpskategoriområdet.

2.1.4. Fragmentariske innkjøp og liten oversikt
Bestillinger gjøres i dag hovedsakelig manuelt ved tradisjonelle metoder som besøk av eller hos selger,
per telefon eller e-post. Noen leverandører har egne netthandelsløsninger som i en viss utstrekning
benyttes.

Kommunen har derfor ikke en fullstendig samlet sentral oversikt og statistikk over hva som faktisk
anskaffes eller i hvilke mengder det kjøpes inn. Økonomisystemet gir kun aggregert informasjon om
hvilke budsjettposter som berøres i tillegg til totalt kjøpsvolum pr. leverandør. Detaljert statistikk må
innhentes fra leverandørene. Dette fungerer for så vidt greit med etablerte avtaleleverandører.
Kommunen har i dag rammeavtaler med ca. 30 leverandører for definerte felles vare- og
tjenestekategorier. I økonomisystemet er det samtidig mer enn 3 000 aktive leverandørreskontroer, dvs
leverandører som Molde kommune årlig kjøper varer og tjenester fra. Ved gjennomgang av
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regnskapstall finner vi at det kan være mer enn 400 leverandører på samme kostnadsart /
produktområde.

Et slikt spredt og fragmentarisk innkjøpsmønster gir økte kostnader blant annet ved håndtering av
mange leverandører, ulike vilkårssett, manglende rabatter og manglende standardisering. I tillegg mister
våre rammeavtaleleverandører i mange tilfeller omsetning de kanskje ellers skulle hatt. Kommunens
statistikk- og kunnskapsgrunnlag for å etterspørre og sette sammen en god avtaleportefølje blir også
vesentlig redusert. Dette gjelder for produktområder der det allerede finnes eksisterende avtaler og det
blir også vanskelig å avdekke områder der det er hensiktsmessig å inngå nye avtaler. I en slik situasjon
blir det vanskelig å føre fullgod kontroll med at alle anskaffelser er i henhold til regelverket og i henhold
til en god innkjøpsfaglig og etisk standard.2.1.4.1. eHandel
Molde kommune implementerte eHandel i organisasjonen med pilotprosjekt i 2008. Pr 2012 var alle
barnehager, skoler og omsorgssentre samt noen stabs-/støtteavdelinger (75 brukersteder fordelt på 29
virksomheter) i drift med eHandel, dvs utsending av eOrdre fra eKatalog, på 5 avtaleområder til 2
leverandører.

Hovedsakelig pga kapasitetsproblemer ved Innkjøpsseksjonen gjenstår imidlertid fortsatt en del
resultatenheter, stabs-/støtteavdelinger og alle kommunale foretak i tillegg til de fleste potensielle
avtaleområder/leverandører.

Pr i dag omsettes det årlig for kun ca 5 mill kr ekskl mva via eHandelsverktøyet i Molde kommune.

En komplett eHandelsløsning inneholder også behandling av eFaktura og såkalt fakturamatch mot
eOrdre. Økonomiavd har ansvaret for at våre leverandører sender oss eFaktura. Pr i dag mottar vi
eFaktura fra ca 150 leverandører for en total årlig verdi av ca 250 mill kr inkl mva.

Vi har pr i dag ikke gjennomført matching av eFaktura mot eOrdre.

Vi estimerer kommunens totale eHandels-potensialet til å være et innkjøpsvolum på ca 280 mill kr ekskl
mva årlig, kanskje mer. Dette inkluderer da også investeringsanskaffelser samt at vi må ta i bruk andre
bestillingsmåter enn bestilling fra eKatalog, som vi benytter i dag.

Det vil ikke nødvendigvis være aktuelt eller mulig med fakturamatch for alle kjøp. Det som imidlertid er
viktig, er at vi ved å gjennomføre «alle» bestillinger i eHandelsløsningen, vil få økt oversikt over hvilke
økonomiske forpliktelser kommunen har satt seg i på et så tidlig tidspunkt som mulig.

2.1.5. Sentral anskaffelsesenhet
Kommunens anskaffelser av felles rammeavtaler for varer og tjenester gjennomføres og inngås i all
hovedsak av kommunens sentrale anskaffelsesenhet (Innkjøpsseksjonen) som er en del av Drift- og
forvaltningsavdelingen. Også ved en del større enkeltanskaffelser deltar Innkjøpsseksjonen.

Innkjøpsseksjonen driver i tillegg en utstrakt råd- og veiledningsfunksjon for kommunens virksomheter
innenfor anskaffelsesspørsmål.

I tillegg har Innkjøpsseksjonen ansvaret for drift og vedlikehold av eHandelsløsningen inkl inngåelse av
eHandelsavtaler med leverandører, innlegging av eKataloger og implementering og oppfølging av
eHandelsløsningen i hele organisasjonen.

Innkjøpsseksjonen har i dag 2 årsverk, noe som konstaterer å være for lite til å kunne gjøre et godt
arbeide på de områdene som den er ment å dekke.
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2.1.6. Innkjøpssamarbeid
Molde kommune tok i 2002 initiativ til et innkjøpssamarbeid med de øvrige kommunene i ROR etter den
såkalte vertskommunemodellen, der Molde kommune ved innkjøpsseksjonen administrerer
konkurransegjennomføringen og inngåelse av avtaler mot en årlig godtgjørelse. I tillegg gis råd i
forbindelse med enkeltanskaffelser i samarbeidskommunene.

De første samarbeidsavtalene ble inngått i 2004, med Fræna, Nesset og Midsund. Fræna gikk i 2008 ut
av samarbeidet og over til innkjøpssamarbeidet i ORKIDé, mens Rauma kom inn i 2008 og Aukra i 2011.
Pr i dag er det således 5 kommuner i Innkjøpssamarbeidet ROR.

Kommunene i innkjøpssamarbeidet blir berørt på tilsvarende måte som Molde kommunes interne
enheter i forbindelse med den sentrale innkjøpsseksjonens ressursmangel, se pkt 2.1.5.

På flere områder der dette er hensiktsmessig, gjennomføres enkeltstående konkurranser om
rammeavtaler også i samarbeid med andre kommuner, fylkeskommuner og sammenslutninger av
offentlige virksomheter for øvrig.

Fordelen for Molde kommune med å gjennomføre anskaffelser i samarbeid med andre, er i all hovedsak
at økt volum gir lavere priser. Samarbeid med andre offentlige oppdragsgivere utover vårt eget
innkjøpssamarbeid, gir også Molde kommune lavere administrasjonskostnader, ved at det her ofte er
andre oppdragsgivere som administrerer konkurransene uten vederlag fra oss.

2.1.7. Ledelsesmessig fokus gir økt forståelse
Kunnskap og bevissthet om viktigheten av en god felles anskaffelseskultur, har tradisjonelt vært lite
forankret i organisasjonen. Gjennom interne prosesser er det i senere tid satt et ledelsesmessig fokus på
anskaffelsesområdet og kunnskapsnivået er økende. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer i
forhold til konkurransegjennomføring, avtaleinngåelse/-oppfølging og å sikre at f.eks inngåtte avtaler
fullt ut blir brukt riktig i organisasjonen.

2.2. Systemer og teknologi

2.2.1. IKT-infrastruktur
Kommunen har en grunnleggende god IKT-infrastruktur som sikrer at informasjon og hjelpemidler
enkelt kan gjøres tilgjengelig for ansatte og andre interessenter.

2.2.2. Internett
Via Molde kommunes internettportal skal innbyggere og leverandører holdes orientert om anskaffelser i
Molde kommune. Dette nettstedet har ikke vært prioritert fram til nå, men vi ser for oss at det må
prioriteres i tida framover.

2.2.3. Intranett
Via Molde kommunes Intranettportal, informeres kommunalt ansatte om anskaffelsesområdet via
nyheter, avtaleoversikter, rutiner, maler mv. Denne informasjonskanalen må prioriteres langt høyere
skal vi lykkes med å oppnå gode anskaffelser i hele kommunen.

2.2.4. Kvalitetsystem
Kvalitetsystemet (Rettesnora) vil inneholde de mest sentrale retningslinjer, dvs rutiner, prosedyrer og
maler for anskaffelser vedr enkeltkjøp, rammeavtaler, konkurranseutsetting og kontraktsoppfølging.

2.2.5. Økonomisystem
Kommunen har et oppdatert og velfungerende økonomisystem (Visma enterprise) med integrert
fakturabehandlingsmodul og innkjøps-/eHandels-modul (se pkt 2.1.5.1 om eHandel).



Innkjøpsstrategi MK 2015-22 - Del I Side 15 av 19

2.2.6. Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og Kontraktstyringsverktøy (KAV)
Molde kommune tok i bruk elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og
kontraktstyringsverktøy (KAV) i 2011. Dette verktøyet støtter arbeidet med utforming av
konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranseprosesser og kontraktsadministrasjon.

Vår KGV-løsning er enkel og fleksibel både for oppdragsgiver og leverandører. Ved bruk av KGV kreves at
tilbud innleveres elektronisk. Dette sikrer bl.a at tilbud ikke kan innleveres etter tilbudsfristens utløp.
Videre vil all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandører bli loggført og alle
konkurransedokumenter bli lagret automatisk i verktøyet.

Bruk av vår KAV-løsning skal på sikt sikre at alle innkjøpsavtaler som inngås i Molde kommune blir
registrert i en og samme database.

Pr i dag er KGV og KAV kun i bruk ved Innkjøpsseksjonen, men vi ser for oss en gradvis utrulling til alle
virksomheter i kommunen.

Det foregår i disse dager en integrasjonsprosess mellom vår KGV / KAV-løsning og vårt sak-arkivsystem
ePhorte. Dette vil sikre automatisk overføring av alle konkurranse- og avtaledokumenter til vårt felles
elektroniske arkiv i ePhorte.

3. ØNSKET FRAMTIDIG UTVIKLING
3.1. Organisering

3.1.1. En enhetlig anskaffelsesfunksjon
Anskaffelsesfunksjonen bør være enhetlig og helhetlig og sikre at kommunen opptrer mest mulig samlet
som konsern for å sikre effektiv håndtering av ulike krav. Dette fordrer en sentral koordinering og
servicefunksjon med overordnet faglig ansvar for anskaffelsesfunksjonen.

Virksomhetene skal selv foreta operative innkjøp innenfor inngåtte rammeavtaler og skal selv, ved
behov, gjennomføre mindre enkeltanskaffelser under terskelverdier for offentlig kunngjøring.
Innkjøpsseksjonen skal bistå virksomhetene ved enkeltanskaffelser over terskelverdier for offentlig
kunngjøring.

Anskaffelser over terskelverdiene for kunngjøring i EØS-området, er ofte omfattende og kompliserte, og
krever stor innkjøpsfaglig og regelverks-kompetanse. Innkjøpsseksjonen skal derfor i størst mulig
utstrekning administrere/gjennomføre konkurranser for slike anskaffelser. Dersom virksomheten som
«eier» anskaffelsen selv har nødvendig kompetanse, skal uansett Innkjøpsseksjonen godkjenne
konkurransegrunnlaget før kunngjøring.

3.1.2. Økt brukerinvolvering i avtaler
Samtidig er det nødvendig med økt involvering av brukerne av rammeavtalene. Dette vil gi økt kvalitet
på den totale anskaffelsesfunksjonen.

Faste kategoriråd (brukerutvalg) opprettes for flest mulig vare- og tjenestekategorier. Kategorirådene
bistår Innkjøpsseksjonen med å sikre at reelle anskaffelsesbehov blir ivaretatt gjennom
konkurranseprosesser og avtaleoppfølging.

3.1.3. Innkjøpssamarbeid
Eksisterende innkjøpssamarbeid opprettholdes og videreutvikles i retning av mer formaliserte og
forutsigbare prosesser.

Det må søkes å få flere ROR-kommuner med i innkjøpssamarbeidet.
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3.2. Roller

3.2.1. Arbeidsdeling og spesialisering
I en kompleks kommunal organisasjon vil det ikke være formålstjenlig at alle skal ha like god
kompetanse på alle områder og kunne utføre alle oppgaver like godt.

Det er derfor behov for arbeidsdeling og utvikling av mer definerte roller innen anskaffelsesfunksjonen
med tilhørende fullmaktsforhold og kompetansekrav.

3.2.2. Bestillerrollen oppgraderes
Antall bestillere i virksomhetene bør i denne prosessen radikalt reduseres, samtidig som bestillerrollen
oppgraderes.

3.2.3. Sentrale innkjøpsmedarbeidere
Sentrale innkjøpsmedarbeidere bør inneha tung innkjøpsfaglig kompetanse. Herunder hører bl.a
prosessuell-, juridisk- og prosjektlederkompetanse.

Det vil være formålstjenlig å søke å i all hovedsak samle den tunge innkjøpsfaglige kompetansen i
organisasjonen i den sentrale Innkjøpsseksjonen (re pkt 3.2.1). Dette både for å sikre kommunen best
mulig kompetanse og også et stort nok innkjøpsfaglig miljø.

3.2.4. Avtaleeier
Rollen som avtaleeier må tydeliggjøres for alle avtaler. Dette for å sikre god styring, utvikling og
kontraktsoppfølging i samsvar med kommunens kjerneoppgaver. Ansvar i anskaffelsesprosesser er
knyttet til den enkeltes ledelsesmessige ansvar for budsjett og handlingsprogram.

Felles rammeavtaler inngås og eies av Innkjøpsseksjonen.

3.3. Kompetanse og kapasitet

Det er økonomisk lønnsomt å styrke både kompetanse og kapasitet i anskaffelsesarbeidet i kommunen.
En styrking vil også styrke gjennomføringsevnen ved alle aspekter i anskaffelsesfunksjonen.

Det er et klart behov for økt kapasitet i Innkjøpsseksjonen. Økte og mer sammensatte utfordringer gir
samtidig behov for å styrke og spesialisere kompetansen blant de sentrale innkjøpsmedarbeiderne.

Det er videre et stort kompetansebehov og behov for mer omfattende opplæring av alle som har
definerte roller innen anskaffelsesfunksjonen. Innkjøpsseksjonen har det overordnede faglige ansvaret
for å utvikle og gjennomføre dette.

3.4. Prosesser

3.4.1. Færre leverandører
Det vil være effektiviserende å redusere antallet leverandører til kommunen. Samtidig bør antall
leverandører som har avtale med kommunen økes.

3.4.2. Flere felles rammeavtaler
Bruk av rammeavtaler er en effektiv måte for anskaffelsesfunksjonen å innrette seg der liknende
anskaffelser av et visst volum skal gjentas over tid. Regelverket forutsetter at slike anskaffelser blir sett i
sammenheng.  Dersom vi ikke har felles rammeavtaler, betyr det at bruk av tunge prosedyrer må gjentas
av den enkelte innkjøper/virksomhet over tid.
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Bruk av rammeavtaler sikrer at anskaffelsen blir mer effektiv for den enkelte innkjøper/virksomhet og
for kommunen som helhet ved at bl.a:

 Regelverk for anskaffelsesprosessen er fulgt opp
 Leverandøren tilfredsstiller grunnleggende krav
 Miljøkrav og andre samfunnshensyn er vurdert og evt inntatt i avtalen
 Det blir levert kvalitetsmessig gode produkter basert på livsløpsbetraktninger
 Det oppnås gode priser og andre fordeler pga større volum
 Servicenivået er tilpasset vårt behov
 Betalingsbetingelser og andre vilkår er fastsatt
 Antall leverandører reduseres
 Etiske krav og internkontroll er lettere å håndheve

Vi bør derfor innrette avtaleporteføljen i retning av at det sentralt inngås flere konsernovergripende
avtaler som gir større dekning av behovet for flere vare- og tjenestekategorier.

Selv om det som oftest gir økonomiske fordeler å åpne for tilbud på store anskaffelsesvolumer, kan det
å bruke mindre nisjeleverandører også gi fordeler med hensyn til leveringsdyktighet, behovstilpasning,
kompetanse og betingelser. I tillegg bidrar slike avtaler til å sikre et mangfold og en fungerende
konkurranse i markedet.

Hvorvidt rammeavtalene skal innrettes mot store leverandører med et bredt varespekter, eller mot
nisjeleverandører, må derfor vurderes for hvert produktområde.

Det må utvikles og etableres hensiktsmessige anskaffelseskategorier for varer og tjenester for enklere å
avdekke behov og for at våre bestillere lettere finner fram til riktige avtaler.

3.4.3. Flere fagspesifikke avtaler
Det vil også være behov for flere fagspesifikke avtaler for virksomhetsområdene/sektorene, særlig
innenfor tjenestekategoriene. Her må det i hvert tilfelle vurderes om disse hensiktsmessig skal være
konsernovergripende eller eies og evt inngås desentralt.

Et viktig aspekt her er å koordinere slike avtaler med øvrige avtaler, både felles og lokalt inngåtte. Det
blir derfor en viktig oppgave å kartlegge behov og planlegge kommunens totale anskaffelser.

3.4.4. Konkurranseeksponering og konkurranseutsetting av tjenester
Konkurranseeksponering benyttes ofte som en fellesbetegnelse på flere forhold, bl.a:

 Konkurranseutsetting («Anbud»)
 Brukervalg («Pengene følger brukeren»)
 Benchmarking

Konkurranseeksponering er ett av flere mulige tiltak som kan bidra til at en organisasjon løser sine
oppgaver på en effektiv, fleksibel og innovativ måte.

De fleste bygge- og anleggsinvesteringer i Molde kommune utføres gjennom kontrakter med private
utførere. Likeledes har mange av de tekniske tjenestene alltid hatt et betydelig innslag av private
utførere. Innenfor de øvrige tjenesteområdene, har det de senere årene også kommet et større innslag
av konkurranseutsatte tjenester og kontrakter med både kommersielle og andre aktører.

Konkurranseutsetting av kommunens kjerneproduksjon,  f.eks at et omsorgssenter i sin helhet skal
drives av en privat utfører, forutsetter at kommunen har tilstrekkelig faglig og administrativ
bestillerkompetanse for å planlegge og gjennomføre slike svært omfattende konkurranser. I tillegg må vi
kunne følge opp slike konkurranseutsatte tjenester både kvalitativt og kontraktsmessig.
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3.5. Teknologi

3.5.1. Elektronisk støtte i hele anskaffelsesprosessen
Elektronisk støtte for håndtering av alle faser i anskaffelsesprosessene er mulig og vil være et mål for
utviklingen av anskaffelsesfunksjonen i kommunen.

3.5.2. Alle konkurranser og avtaler samles ett sted
Alle konkurranser og avtaler om anskaffelser bør samles og administreres i vårt eksisterende
konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell KGV) og Kontraktsadministrasjonsverktøy (Mercell KAV).

Innkjøpsseksjonen skal være systemeier og hovedbruker av systemet. Systembruken bør utvides ved at
flere brukergrupper tar verktøyet i bruk.

3.5.3. Utvidelse av eHandelsløsning
Kommunens eHandelsløsning er en integrert del av vårt eksisterende økonomisystem (VISMA
enterprise).

eHandelsløsningen er i dag i bruk for operative kjøp på enkelte varekategorier. Det konstateres at
dagens bruk ikke er omfattende nok til å generere den effektivisering som var målsetting ved innføring
av løsningen. Dette gjelder både antall brukersteder antall avtaler/leverandører.

Det er et stort potensiale i både innkjøpskvalitet og innkjøpsøkonomi ved å øke bruken av
eHandelsløsningen til alle egnede vare- og tjenestekategorier. Det kreves i den anledning en økning i
dedikerte stillingsressurser til faglig drifting av systemet (systemansvarlig).

I tillegg vurderes innføring av felles eHandelsløsning for kommunene i Innkjøpssamarbeidet ROR, som
alle også benytter samme økonomisystem (VISMA enterprise).

Over tid vurderes økt bruk og økte ressurser dekket ved effektivisering i hele anskaffelsesfunksjonen.

3.5.4. Mer bruk av eFaktura
Kommunen har allerede etablert en god intern elektronisk fakturaflyt. Systemet kan ta i mot eFaktura
direkte fra leverandørene, men det er pr i dag for få leverandører som leverer dette til kommunen. I de
aller fleste tilfeller mottar kommunen fortsatt en papirbasert faktura som skannes ved mottak.
Overgang fra papirbaserte faktura til mer bruk av efaktura er en ønsket utvikling og leverandørene må
stimuleres til dette. Efaktura gir gevinster både med hensyn til miljø, kostnadseffektivitet og kontroll.

Kommunen har tilpasset sitt system til den nye offentlige eFaktura-standarden EHF.

3.5.5. Innkjøpsanalyseverktøy
I dag må innkjøpsanalyser gjennomføres ved hjelp av data fra vårt eget regnskapssystem. Dette gir oss
dessverre data på et svært grovt nivå (kostnadsart). Kombinert med innhenting av detaljert statistikk fra våre
leverandører blir resultatet bedre, men dette er en svært arbeidskrevende prosess.

Det finnes i markedet løsninger/verktøy som henter og gir oss data på et langt mer detaljert nivå. Det må
vurderes å gå til anskaffelse av  et slikt verktøy for å få gjort tilfredsstillende analyser.

3.5.6. Maler og øvrige verktøy
Beste praksis nedfelles i tilpassede obligatoriske maler og hjelpeverktøy som gjøres tilgjengelig for
desentrale innkjøpere gjennom intranettet. Spesielt er det behov for forenklede maler for mindre lokale
anskaffelser som kan utføres med integrert systemstøtte og automatiserte veiledningsfunksjoner.
Innkjøpsseksjonen skal koordinere dette.
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3.6. Samfunnsansvar

3.6.1. Generelt
Samfunnsansvar favner flere hensyn som miljø, sosialt ansvar, etikk, universell utforming og
helseforebygging. Gjennom anskaffelsene utøves både lovpålagt ansvar for samfunnsansvarsaspektet og
kommunens egenpålagte ansvar i kommuneplan 2013-22.

Dette er områder som stadig er i endring og hvor leverandørenes evne til å tilpasse seg stadig utvikles.
Markedet tilpasser seg til endrede krav over tid. Derfor blir det mulig og nødvendig å utvikle stadig mer
offensive krav for å ivareta samfunnsansvar.

3.6.2. Deltagelse i samarbeid om miljø- og sosialt ansvar
Det er krevende å sette og følge opp krav til miljø- og sosialt ansvar. Det vurderes derfor fortløpende å
delta i sammenslutninger og samarbeid med andre om slike tiltak. En forutsetning er at dette bidrar til å
utvikle anskaffelsesfunksjonen til å leve opp til vedtatte sertifiseringsstandarder eller bidrar til indirekte
utøvelse av samfunnsansvar gjennom andre.

3.6.3. Standard for samfunnsansvar
Det bør legges opp til at anskaffelsesfunksjonen, så langt mulig, skal følge ISO 26000, standarden for
samfunnsansvar.

3.6.4. Reserverte kontrakter
Det er mulig å reservere enkelte kontrakter slik at det for disse kun er arbeidsmarkedsbedrifter som kan
inngi tilbud. Flere slike bedrifter vil da kunne konkurrere om oppdragene seg i mellom. Kommunen bør
vurdere å gjøre mer bruk av reserverte kontrakter der dette ut fra en totalvurdering synes
hensiktsmessig. En forutsetning er at sentrale tjenstlige behov blir dekket.

3.7. Styring, oppfølging og internkontroll

3.7.1. Lederansvar må måles
Styring og oppfølging av anskaffelser er et lederansvar. Det blir derfor viktig at dette synliggjøres i
styringssystemene. Det er behov for å utvikle enkle universelle nøkkeltall for anskaffelsesfunksjonen og
implementere dette i øvrig rapportering i BMS-systemet. Etablering av en formalisert kontroll av lojalitet
til inngåtte rammeavtaler kan være et slikt nøkkeltall.

3.7.2. Avtaleoppfølging
Det er ikke tilstrekkelig at det inngås gode avtaler. Gjennom god og aktiv oppfølging sikres det at avtalte
vilkår i rammeavtaler og andre leveranser følges opp og at gode avtalerelasjoner kan bli enda bedre.

3.7.3. Internkontroll i flere nivåer
For å sikre en effektiv og samtidig etisk god anskaffelsesfunksjon, må egenkontroll og internkontroll
videreutvikles og følges opp. Det må i rutinene her skilles mellom ulike former for anskaffelser.
Egenkontrollen er virksomhetenes løpende driftsansvar, mens internkontrollen er organisasjonens felles
ledelsesansvar knyttet til rådmannen.

Det vil være behov for enkle rutiner for oppfølging av enkeltkjøp og kjøp på rammeavtaler. Oppfølging
av prosjektkjøp/investeringer og oppfølging av rammeavtaler for varer og støttetjenester krever noe
mer formaliserte prosedyrer.

Oppfølging av ekstern utsatt tjenesteproduksjon vil være det mest omfattende nivået og vil kreve
dedikert tjenestefaglig og anskaffelsesfaglig oppfølging.

For alle typer av anskaffelser er det viktig at ansvaret for eierskap og oppfølging er klart og entydig.

Internkontrollen og egenkontrollen må være dokumenterte prosesser i kommunens ledelsessystem.
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Innkjøpsstrategi for Molde kommune
i perioden 2015-2022

Del II Mål og tiltak
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1 RAMMEVERK

I MK’s kommuneplan for perioden 2013-22 finner vi følgende overordnede mål og strategier som er
et rammeverk for den innkjøpsstrategien som  defineres nedenfor:

1. Hovedmålområde samfunnsutvikler
1.1. Molde kommune skal være en pådriver for vekst og samarbeid i regionen.

1.1.3.Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.
1.3. Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid.

1.3.1.Natur-, energi- og miljøpolitikken skal utvikles og styrkes.

2. Hovedmålområde tjenesteleverandør
2.1. Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere.

2.1.4.God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
2.2. Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør.

2.2.1.All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.
2.2.2.Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
2.2.4.Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og

brukertrygg tjenesteleveranse.

4. Hovedmålområde økonomi og organisasjon.
4.1. Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.

4.1.1.Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.
4.2. Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.

4.2.1.Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med
ROSE-filosofien.

I tillegg baserer innkjøpsstrategien seg på
 «Innkjøpsreglement for Molde kommune» vedtatt av kommunestyret i sak 38/06 den

18.05.2006. Dette reglementet har i hovedsak fokus på at innkjøp skal skje i hht Lov og
Forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA) samt på innkjøpsfaglige vurderinger.

 «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune» vedtatt av
kommunestyret i sak 127/11 den 15.12.2011.

2 DEFINISJONER

I denne innkjøpsstrategien er begrepet innkjøp synonymt med begrepet anskaffelse, dvs en funksjon
som beskriver alle aktiviteter og prosesser som er nødvendige for å skaffe varer og tjenester.

3 MÅL OG STRATEGISKE VEIVALG

3.1 Overordnede målsettinger

Innkjøpsstrategien gjelder for

 alle MK’s organisatoriske enheter (resultatenheter, kommunale foretak og stabs-
/støtteenheter), heretter kalt virksomheter.

 alle anskaffelseskategorier innenfor varer, tjenester og bygg & anleggsentrepriser
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Innkjøpsstrategien skal være forankret hos ledere og skal være kjent av medarbeidere i MK.

Overordnede målsettinger er:

1. Å bidra til at MK er en framtidsrettet, dynamisk og lærende organisasjon som fanger opp
endringer, tar i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og samhandlingsformer som
understøtter en positiv samfunns- og tjenesteutvikling.

2. Å bidra til at ledelsen kan styre, organisere og kontrollere at kommunens anskaffelser støtter
opp under prosesser som

 utnytter ressursene på en effektiv måte
 ivaretar samfunnsansvar
 følger lover og forskrifter
 er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer

3. Å bidra til at MK’s anskaffelser og anskaffelsesprosesser er målrettede, effektive og korrekte.

4. Å bidra til at MK’s anskaffelser har et godt omdømme.

3.2 Strategiske delmål og mulige tiltak for MK’s anskaffelsesfunksjon

3.2.1 Organisering og ansvar

Delmål:
Den sentrale innkjøpsenheten skal ha overordnet faglig ansvar for hele anskaffelsesfunksjonen

«Strategisk innkjøpsgruppe» er opprettet av rådmannen for å bistå den sentrale innkjøpsseksjonen
med å prioritere mål og tiltak i strategien ut fra de behov som til en hver tid tjener organisasjonen
best.

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 En enhetlig anskaffelsesfunksjon
 Økt brukerinvolvering i avtaler
 Samarbeid om innkjøp

Tiltak:
 Den sentrale innkjøpsenheten skal inngå alle felles rammeavtaler for MK
 Den sentrale innkjøpsenheten skal i størst mulig utstrekning administrere/gjennomføre

alle konkurranser i MK over terskelverdier for kunngjøring i EØS.
 Den sentrale innkjøpsenheten skal bistå virksomhetene ved enkeltanskaffelser over

terskelverdier for offentlig kunngjøring.
 Virksomhetene skal ved behov gjennomføre mindre enkeltanskaffelser under

terskelverdier for offentlig kunngjøring
 Virksomhetene skal selv foreta operative innkjøp innenfor inngåtte rammeavtaler
 Kategoriråd (brukerutvalg) skal opprettes for flest mulig vare- og tjenestekategorier.

Kategorirådene skal bistå den sentrale innkjøpsenheten med å sikre at reelle
anskaffelsesbehov blir ivaretatt gjennom konkurranser og avtaleoppfølging.

 Det eksisterende innkjøpssamarbeidet med nabokommunene skal opprettholdes og
videreutvikles
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3.2.2 Roller

Delmål:
Det skal utvikles klart definerte roller innen anskaffelsesfunksjonen

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 Arbeidsdeling mellom den sentrale innkjøpsenheten og virksomhetene
 at bestillerrollen i virksomhetene oppgraderes
 at den sentrale innkjøpsenheten skal inneha tung innkjøpsfaglig kompetanse
 at rollen som avtaleeier tydeliggjøres for alle avtaler.

Tiltak:
 Fullmaktsforhold og kompetansekrav skal avklares
 Antall bestillere skal reduseres og bestillerrollen oppgraderes
 Rollen som avtaleeier skal defineres

3.2.3 Kompetanse og kapasitet

Delmål:
MK skal ha tilstrekkelig anskaffelseskompetanse og –kapasitet til å nå de øvrige delmål

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 å styrke innkjøpsarbeidet i MK
 å øke kapasitet og kompetanse i den sentrale innkjøpsenheten
 å øke innkjøpskompetansen i virksomhetene

Tiltak:
 Obligatoriske kompetansekrav og opplæringsprogram skal utvikles for alle definerte

roller innen anskaffelsesfunksjonen og integreres i medarbeideropplæringen.
 Tung anskaffelsesfaglig kompetanse skal beholdes samlet i den sentrale innkjøpsenheten.
 Den sentrale innkjøpsenheten skal styrkes kapasitetsmessig og spesialiseres mer i retning

av fag og kategorier.

3.2.4 Prosesser

Delmål:
MK skal ha enhetlige og felles anskaffelsesprosesser.

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 Færre leverandører
 Flere felles rammeavtaler
 Flere fagspesifikke avtaler
 Konkurranseeksponering og konkurranseutsetting av tjenester

Tiltak:
 Det skal utarbeides internt innkjøpsreglement for hele organisasjonen
 Det skal utvikles bedre malverktøy og hjelpemidler for anskaffelser,
 Det skal etableres hensiktsmessige anskaffelseskategorier for de produkter MK anskaffer
 Det skal gjennomføres årlige behovskartlegginger av anskaffelser i virksomhetene
 Det skal gjøres mer bruk av felles rammeavtaler for å sikre effektivitet og lovlighet
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3.2.5 Teknologi

Delmål:
Teknologi skal utnyttes og videreutvikles for en mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 Elektronisk støtteverktøy gjennom hele innkjøpsprosessen, bl.a

 Felles konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 Felles elektronisk arkiv for kontrakter (KAV)
 Felles eHandelsløsning
 Felles eFakturaløsning
 Felles maler og hjelpeverktøy

Tiltak:
 Alle anskaffelser skal administreres i et sentralt konkurransegjennomføringsverktøy (pt

Mercell KGV)
 Alle innkjøpsavtaler skal administreres i et sentralt kontraktsadministrasjonsverktøy (pt

Mercell KAV)
 Alle virksomheter skal gjøre sine operative innkjøp via kommunens eHandelsløsning (pt

Visma Enterprise). Dette gjelder alle innkjøp, ikke bare katalogbestillinger på
eksisterende rammeavtaler.

 Det skal kreves at alle leverandører skal sende sine fakturaer elektronisk gjennom
kommunens eFakturaløsning (pt benyttes Visma som aksesspunkt og EHF som format).

 Det skal utarbeides felles maler for konkurransegjennomføring og avtaleinngåelse/-
oppfølging

 Det skal vurderes anskaffelse av innkjøpsanalyseverktøy for
 oversikt over forbruk
 overvåking av virksomhetenes lojalitet til inngåtte avtaler
 skape grunnlag for prioritering av framtidige anskaffelsesplaner for optimal

gevinstoppnåelse
 overvåking av leverandørenes overholdelse av inngåtte avtaler

3.2.6 Samfunnsansvar

Delmål:
Anskaffelsesfunksjonen skal bidra til å ivareta viktige sider av MK’s samfunnsansvar.

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 deltagelse i samarbeid om miljø- og sosialt ansvar
 å følge standard for samfunnsansvar (ISO 26000)
 reserverte kontrakter med arbeidsmarkedsbedrifter

Tiltak:
 MK skal delta i organisasjoner og samarbeid rundt miljø- og sosialt ansvar der dette

vurderes som riktig for å utvikle anskaffelsesfunksjonen eller utvise samfunnsansvar.
 Det skal utvikles krav for å ivareta sosialt og miljømessig ansvar i tråd med vedtatte

samfunnsansvarsstandarder og overordnede kommunale mål.
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 Det skal gjøres mer bruk av reserverte kontrakter overfor arbeidsmarkedsbedrifter der
dette ut fra en totalvurdering synes hensiktsmessig samtidig som at sentrale tjenstlige
behov blir dekket.

3.2.7 Styring, oppfølging og kontroll

Delmål:
Anskaffelsesfunksjonen skal være et integrert strategisk element i MK’s ledelse.

I denne sammenheng skal det fokuseres på
 resultatmåling
 avtaleoppfølging
 internkontroll på flere nivå

Tiltak:
 Det skal utvikles nøkkeltall og innpassing av anskaffelsesfunksjonen i BMS-systemet.
 Leverandøroppfølgingen skal styrkes og det skal sikres at avtalte vilkår følges opp.
 Internkontrollen ved kommunens anskaffelsesfunksjon skal styrkes

4 OPPFØLGING AV STRATEGIEN

4.1 Handlingsprogrammet
Rådmannen skal følge opp innkjøpsstrategien gjennom den ordinære årshjulprosessen. Tiltak tas opp
i forbindelse med utarbeidelse av de årlige handlingsprogrammene.

4.2 Revidering
Innkjøpsstrategien følger Molde kommunes plansystem 2013-22, gjelder for 4 år i gangen og kan
revideres årlig i forbindelse med den ordinære årshjulprosessen.

4.3 Strategien i BMS
Molde kommune har innført Balansert målstyring og utarbeidelse av målekort benyttes i styring og
oppfølging av kommunens virksomheter.

Det legges til grunn at elementer fra vedtatt innkjøpsstrategi skal legges inn som en del av
indikatorene for internkontroll.

Det bør videre utvikles mål og måleindikatorer for å måle anskaffelser innenfor avtaler, og volumet
av disse sammenholdt med de totale anskaffelsene ut fra definerte kostnadsarter.

4.4 Oppfølging
Innkjøpsstrategien følges opp gjennom virksomhetsplanleggingen, lederavtalene og
lederoppfølgingen.

4.5 Rapportering
Resultater inntas i ordinær årshjulrapportering.
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