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Delprosjekt 12.3 Leverandørar og avtalar
1. Samandrag
Det er behov for at innkjøpsseksjonane i SFFK og HFK samordnar den daglege drifta så raskt som
mogleg for å få på plass aktuelle prosedyrar og rutinar for å vere i stand til å handtere dei aktuelle
innkjøpa frå 1.1.2020 i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar.
Det er særleg behov for å få på plass følgjande plandokument for VLFK:





Avtaleoversikt
Innkjøpsplan
Fellesavtaler – oversyn for SFFK og HFK
Konkurranse- og kontraktsmalar

SAKSFRAMSTILLING

2. Bakgrunn for saka
Prosjektgruppa for delprosjekt 12.3 «Leverandørar og avtalar» har hatt følgjande mandat:
a. Etablere felles avtaleoversikt og innkjøpsplan
b. Identifisere om det er grunnlag for fellesavtaler i prosjektperioden for å sikre effektiv
ressursbruk hos begge partar
c. Ansvarleg for å tilpasse eksisterande avtaler slik at dei er gyldige etter 1 januar 2020
d. Lage tidsplan for oppdatering av felles konkurranse- og kontraktsmalar
Ad a – felles avtaleoversikt og innkjøpsplan
Føremålet med felles avtaleoversikt er å danne grunnlaget for felles innkjøpsplaner.
Kontraktstyringsverktøyet TendSign vil kunne fungere som felles avtaleoversikt om avtalene til
SFFK også vert overført inn i dette systemet som vil ble felles for VLFK.
Innkjøpsplanen viser kva konkurransar og andre aktivitetar som er planlagde fram i tid. Det går fram
av planen kven som har ansvar for dei ulike aktivitetane hos SFFK og HFK. Aktuelle tidspunkt er
journalført inn i planen.
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Det vert skipa felles innkjøpsplan for SFFK og HFK, gjennomført felles møter om pågåande og
framtidige konkurransar, konkurransar skal om mogleg køyrast i fellesskap og det felles
plandokumentet for dei ulike innkjøpa vert oppdatert jamleg.
Ad b – identifisere grunnlaget for felles avtaler i prosjektperioden
Porteføljen av avtaler som ligg hos ulike einingar i SFFK og HFK er kartlagt. Det er satt i gang fleire
konkurransar der SFFK og HFK samarbeider om framtidig anskaffing av varer og tenester
Ad c – tilpasse eksisterande avtaler slik at dei er gyldige etter 1 januar 2020
Tilpassing av eksisterande avtaler gjeld naudsynte endringar – til dømes at eit av fylka tiltrer avtalen
det andre fylket har, avtalar kan prolongerast for gjennomføring av felles anskaffing eller at det vert
gjennomført andre aktuelle administrative endringar og tilpassingar (til dømes nytt
organisasjonsnummer for VLFK, ny logo og merking av faktura).
Dette arbeidet vil bli gjennomført hausten 2019.
Ad d – tidsplan for oppdatering av felles konkurranse- og kontraktsmalar
Dette gjeld dei konkurranse- og kontraktsmalar som vert nytta i samband med utlysing og inngåing
av avtaler.
Det er laga malar som skal nyttast for konkurransar som SFFK og HFK kjørar saman frem til
31.12.2019.
Malane for VLFK bør vere klare sumaren 2019 og arbeidet må starte opp vinteren 2018/19.
3. Vurderingar og konsekvensar
Det vil krevje felles og samordna ressursbruk for å få på plass avtaler og nye dokument som vert
nytta av VLFK i samsband med innkjøpa.
Innkjøpsseksjonane i SFFK og HFK har behov for å gjennomføre felles møter frå hausten 2018 for
å kunne samordne dei ulike prosessane knytt til innkjøpa.
4. Konklusjon
Det er behov for at innkjøpsseksjonane i SFFK og HFK samordnar den daglege drifta så raskt som
mogleg for å få på plass aktuelle prosedyrar og rutinar for å vere i stand til å handtere dei aktuelle
innkjøpa frå 1.1.2020 i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar.
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