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SAMMENDRAG: 
Øyer, Gausdal og Lillehammer bør i sitt innkjøpssamarbeid ha det samme 
innkjøpsreglement med rutiner. Det foreslås derfor at Gausdal kommune sitt vedtak om 
innkjøpsreglement og rutiner utsettes til Lillehammer kommune har fattet sine vedtak 
på området. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret vedtok i sak 19/1744 følgende: 
 
1. Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 
kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 
minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 
B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 
 
2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019. 
 
 
VURDERING: 
Gjennomføring av offentlige anskaffelser har utviklet seg til å bli omfattende og krevende 
prosesser med økende krav til profesjonalitet, der utvikling av kompetanse og mer definerte 
roller blir stadig viktigere. Å videreutvikle en god og helhetlig innkjøpsvirksomhet for hele 
kommunen er derfor et viktig bidrag til å møte fremtidige interne og eksterne utfordringer. 
 
Kommunedirektøren er opptatt at et nytt innkjøpsreglement skal være gjennomførbart i 
betydning av at organisasjonen kan etterleve det og dokumentere etterlevelse. 
Kommunedirektøren er også opptatt av at reglementet ikke skal bli så omfattende at kun de 



  
 
 

  
 
 

 

største, nasjonale leverandørene har kompetanse og kapasitet til å levere varer og tjenester til 
kommunen. 
 
Gausdal kommune har et innkjøpssamarbeid med Lillehammer og Øyer med tanke på å 
redusere sårbarhet og ha en best mulig kompetanse på området.                                                     
Ansvaret for denne innkjøpsenheten ligger i Lillehammer kommune.  
I et innkjøpssamarbeid bør reglement og rutiner være de samme for alle 3 kommunene, slik at 
anbudsutlysninger, vurderinger av innkomne tilbud og tildeling av kontrakter kan håndeteres 
på en effektiv og faglig forsvarlig måte. 
Kompleksiteten i et nytt innkjøpsreglement må vurderes opp mot behovet for å utarbeide 
standardavtaler og ulike veiledere, slik at kommunen ivaretar sitt oppdragsgiversansvar om å 
legge til rette for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører. 
 
Punkt 2 i sak 19/1744 er identisk med det vedtaket som ble gjort i tilsvarende sak i 
Lillehammer kommune.                                                                                      
Kommunedirektøren ser viktigheten av at kommunene i innkjøpssamarbeidet har de samme 
innkjøpsreglement og rutiner. Det vil med dette være fornuftig å avvente det reglementet med 
rutiner som blir vedtatt på Lillehammer, slik at Gausdal kan fatte de samme vedtakene.      
 
 Det foreslås derfor å komme tilbake med en sak med de samme vedtakene som gjøres i 
Lillehammer, når kommunestyret i Lillehammer kommune har fattet sine vedtak  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Gausdal kommune avventer saksbehandling av innkjøpsreglement og rutiner inntil 
Lillehammer kommune har fattet sine vedtak på dette området. 

2. Gausdal vedtar innkjøpsreglement og rutiner som vedtak gjort i Lillehammer 
kommune.


