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Formål
Innherred Innkjøps innkjøpspolitikk skal sikre en felles overordnet tenking og adferd når
kommunenes virksomheter skal anskaffe varer og tjenester eller inngå en bygge- og
anleggskontrakt. Dette skal føre til at kommunene ved alle anskaffelser opptrer med stor
integritet og ivaretar sitt samfunnsansvar, samtidig som anskaffelsen er kostnadseffektiv og
etter gjeldende regelverk. Anskaffelsene skal gjennomføres med en tverrfaglig involvering og
alltid med et brukerperspektiv. Innkjøpspolitikken legger grunnlaget for Innherred Innkjøps
innkjøpsstrategi.

Ansvar og myndighet
Rådmann
Rådmann har overordnet ansvar og myndighet til å inngå kontrakt ved alle typer anskaffelser i
kommunen. For Kommunale Foretak har daglig leder slik ansvar og myndighet. Innherred
Innkjøp gis delegert myndighet fra rådmann ved anskaffelser i kommunene. Styret kan
fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av innkjøpsarbeidet.
Strategisk innkjøpsfunksjon
Innherred Innkjøp er kommunenes strategiske innkjøpsfunksjon. Hovedoppgavene til den
strategiske innkjøpsfunksjonen vil være kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen, bidra til økt
verdiskaping og sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved kommunens anskaffelser basert på
likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.
Organisering og koordinering av anskaffelser
Alle anskaffelser må organiseres slik at våre ressurser benyttes på best mulig måte. Innherred
Innkjøp skal sikre samhandling mellom deltakerkommunene.
Alle innkjøp skal skje i tråd med kommunens rammeavtaler og etter retningslinjer vedtatt av
styret.

Overordnet politiske målsettinger
Konkurranse
Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse og gjennomføres i henhold til god
forretningsskikk, uavhengig av størrelse på anskaffelsen og hvilken anskaffelsesprosedyre
som velges.
Like muligheter
Alle leverandører skal ha like muligheter til å konkurrere om leveranser til kommunene.
Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av alle
leverandører, og med like muligheter for leverandørene til å bli kjent med forhold som
vektlegges ved tildeling av kontrakt.

Dokumentasjon
Ved anskaffelser med krav til protokollplikt oppgitt i Forskrift til Lov om Offentlige
Anskaffelser skal disse gjennomføres elektronisk, der det fortløpende genereres skriftlig
dokumentasjon. Dette skal sikre at vurderingene som er gjort i forbindelse med anskaffelsen
er tilgjengelige for deltakerne i konkurransen, eventuelle klageorgan, og offentligheten.
Miljø
Innherred Innkjøp skal via sin innkjøpsrolle være med og løfte miljøambisjonene på vegne av
innbyggerne, påvirke til grønn næringsutvikling og oppfyllelse av lokale energi, klima – og
miljømål. I alle anskaffelser av varer og tjenester og i alle bygge– og anleggskontrakter skal
det stilles miljøkrav. Kommunens enhver tid bestemte miljøkrav, som vedtatt i kommunens
planverk, eller krav utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT, (Difi) skal være
retningsgivende. I alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal det stilles krav til
leverandør om miljøledelsessystem.
Etiske og sosiale retningslinjer
Innherred Innkjøp forvalter fellesskapets ressurser og har et ansvar for å anskaffe varer og
tjenester som er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Alle anskaffelser skal
gjenspeile at kommunen tar samfunnsansvar.
Ansatte i Innherred Innkjøp og i kommunen skal opptre med stor integritet og ikke motta noen
form for gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller ment, å påvirke valg
som ansatte må foreta i forbindelse med en anskaffelse til kommunene.
Ansatte i Innherred Innkjøp og i kommunene kan ikke delta i anbudskonkurranser, eller inngå
kontrakter, om oppdrag som kommunene skal ha utført. Det samme gjelder firma som helt
eller i overveiende grad eies av en eller flere av kommunens ansatte.
Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
Innherred Innkjøp skal rette en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
Gjennom innsatsen skal vi hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til
kontraktene. Dette gjør vi ved å stille ekstra høye krav til leverandører og underleverandører
der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst. Vi skal rapportere alle
tilfeller av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet til kontrollmyndighetene og/eller politi.
Universell utforming
Kommunen skal gjennom sine anskaffelser legge til rette for at alle skal kunne benytte seg av
varen, tjenesten, bygningen eller omgivelsene.
Leverandørutvikling
Alle som foretar anskaffelser i kommunen skal ha en åpen og god dialog med sine
leverandører, og medvirke til utvikling av lokale leverandører, for å gjøre dem i stand til å
vinne fremtidige offentlige konkurranser. Likebehandling og gjennomsiktighet skal prege
denne dialogen.
Innovasjon
Nytenkning og utvikling er avgjørende for at kommunene skal kunne møte de utfordringene
kommunene står overfor. Kommunene skal være behovs- og funksjonsorienterte, og på
bakgrunn av dette være med å stimulere til, og ta initiativ til innovasjon for å kunne tilby de
beste tjenestene. Ved å utvikle nye arbeidsmetoder, produkter og tverrsektorielle løsninger, i

samhandling med innbyggere og eksterne aktører, skal Innherred Innkjøps deltakerkommuner
kunne skape mer med mindre antall hender mer effektivt. FoU-strategiene underbygger dette,
og vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.
Implementering og kontraktsoppfølging
Innherred Innkjøp skal ha gode rutiner for implementering og oppfølging av nye avtaler.
Gevinstrealiseringen ligger i implementeringen og kontraktsoppfølgingen, og alle med
myndighet til å anskaffe varer og tjenester i kommunene skal være lojale til de avtalene som
inngås.
Reserverte kontrakter
Det skal tilstrebes å prioritere å tildele kontrakter til virksomheter der flertallet av de berørte
ansatte har nedsatt funksjonsevne. Oppdragsgiveren kan begrense konkurransen til
virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller
vanskeligstilte personer i arbeidslivet.
Inkluderende kontrakter
Dette er en konkurranse som ikke reserveres for virksomheter som oppfyller kravene i
anskaffelsesforskriften § 8-8, men hvor det likevel stilles krav om en viss bruk av ansatte som
har nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne, eller som av andre grunner har spesielle
utfordringer på arbeidsmarkedet.
Det skal gjøres en vurdering i alle anskaffelser om det er hensiktsmessig å inngå en
inkluderende kontrakt. Det gjøres også en vurdering om det skal være et krav eller
tildelingskriterium om bruk av slik type arbeidskraft.
Lærlinger
I alle anskaffelser der dette er mulig, skal det stilles krav til leverandør om bruk av lærlinger i
gjennomføringen av kontrakten.
Andre samfunnshensyn
Butikker, entreprenører, håndverksbedrifter og lokale servicebedrifter representerer viktige
tjenestetilbud og arbeidsplasser i lokalsamfunnene våre.
Anbudene bør derfor utformes slik at små og store leverandører har mulighet til å delta.
Inngåtte innkjøpsavtaler skal ikke være til hinder for rene bagatellmessige innkjøp.
Rapportering
Innherred Innkjøp skal utarbeide en årlig rapport med status, analyse over kommunenes kjøp
foregående år, planlagte kjøp neste år og forslag til tiltak på kort og lang sikt for å sikre at
formålet i kommunens innkjøpspolitikk blir ivaretatt. Rapportering skjer etter kommunenes
rapporteringsrutiner.

