
 

 

 
 

 
ÅRSMELDING FOR NEDRE 

ROMERIKE 
INNKJØPSSAMARBEID (NRI) 

2016 
 

 

 

 

 

 



Innhold 
1. Innledning ........................................................................................................................................ 3 

2. Økonomi .......................................................................................................................................... 3 

3. Mål og resultatoppnåelse ................................................................................................................ 3 

3.1. Avtaleproduksjon ........................................................................................................................ 3 

3.2. Konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsverktøy .................................................. 3 

3.3. Nri.no ........................................................................................................................................... 4 

3.4. Malarbeid .................................................................................................................................... 4 

3.5. Arbeidsprosesser ......................................................................................................................... 4 

3.6. Ny lov og forskrifter for offentlige anskaffelser og ny strategi for NRI ....................................... 4 

3.7. Avtaleoppfølging ......................................................................................................................... 5 

4. Ytre miljø ......................................................................................................................................... 5 

5. Organisasjon og arbeidsmiljø .......................................................................................................... 5 

 

 

  



1. Innledning 
2016 har vært et litt urolig år i NRI, preget av en periode uten innkjøpssjef og ny innkjøpssjef omtrent 

halvveis i året.  På tross av dette har NRI levert de avtalene som Samarbeidsrådet har bedt om at skal 

leveres i 2016, i tillegg til å ha gjennomført en god del utviklingsarbeid, innført nytt verktøy for 

gjennomføring av anskaffelsesprosesser og oppfølging av avtaler, samt relansert nri.no på ny 

plattform med nytt innhold. NRI har i 2016 jobbet mye med å effektivisere driften, ved å jobbe med 

arbeidsprosessene våre og ved å eliminere manuelle prosesser der det er mulig. Det har også vært en 

positiv utvikling i forhold til arbeidsmiljø og samarbeid, både i NRI og overfor Innkjøpsrådet i 2016. 

2. Økonomi 
NRIs inntektskilde er sekretariatsbidrag på 1,5 % av omsetningen på rammeavtalene. I 2016 utgjorde 

sekretariatsbidraget kr 4.863.121. Etter fradrag for samlede kostnader med kr 4.592.377, ble det 

avsatt kr 270.744 til disposisjonsfond. 

NRIs disposisjonsfond utgjør etter dette kr 14.679 pr 31.12.2016. 

3. Mål og resultatoppnåelse 
Under redegjøres det for den aktiviteten som har vært i NRI i 2016. Måloppnåelse i henhold til IINR 

Handlingsplan 2012-2016 er ikke beskrevet. Arbeid med ny strategi, med medfølgende 

handlingsplan, er startet opp og vil ved neste årsmelding legges til grunn for rapporteringen.  

3.1. Avtaleproduksjon 
NRI har på tross av redusert bemanning deler av året gjennomført ca. 24 anskaffelsesprosesser. I 

noen av prosessene ble hoveddelen av arbeidet utført i 2016 og fullført primo 2017. NRI var per 

31.12.2016 ajour i forhold til fornyelse av avtaler som løper ut (rullerende avtaler). I tillegg ble det 

gjennomført anskaffelser på 5 nye avtaleområder, herunder store, tunge prosesser som brukerstyrte 

personlige assistenter og helse- og omsorgstjenester, noe som har vært svært ressurskrevende.  

NRI har per 31.12.2016 oppfylt sine forpliktelser i forhold til å inngå avtale på de avtaleområdene 

som Samarbeidsrådet har bedt NRI om å inngå avtale på i 2016. 

3.2. Konkurransegjennomførings- og 

kontraktsoppfølgingsverktøy 
I oktober 2016 ble det inngått avtale på nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og 

kontraktsoppfølgingsverktøy (KOV) (Visma TendSign). Verktøyet ble implementert og tatt i bruk i NRI 

umiddelbart og fra nyttår 2016 var alle gjeldende avtaler lagt inn i kontraktsoppfølgingsverktøyet, 

klart for tilgjengeliggjøring i avtalekatalogen via nri.no for kommunene. Tilgjengeliggjøringen ble gjort 

tidlig i januar 2017.  

NRI har kjøpt en lisens til systemet til hver av kommunene og opplæring av de innkjøpsansvarlige ble 

så vidt startet opp i 2016. Full opplæring er planlagt i løpet av vinteren/våren 2017. NRI vil være 

superbrukere og kunne gi kommunene support ved behov.  

Det jobbes også med å få på plass integrasjon mot Sørum kommunes arkivsystem Public 360 (som 

NRI benytter), noe som forventes å være på plass i løpet av første halvår 2017. Prosessen har blitt 

noe forsinket som følge av at NRI sammen med Avinor har jobbet med å utarbeide en 

løsningsspesifikasjon for integrasjon som er mer hensiktsmessig for offentlige brukere enn den som 

foreligger per dags dato.  



Det er i avtalen opsjon for kommunene å kjøpe ytterligere lisenser og integrasjon til egne 

arkivsystemer. 

3.3. Nri.no 
NRI har i 2016 jobbet mye med relansering av nri.no på ny plattform. I forbindelse med dette er 

nettsiden oppdatert med ny informasjon og med tilgang til avtalekatalogen for alle ansatte som er 

pålogget med kommunenes IP-adresser. I avtalekatalogen ligger all relevant informasjon om 

avtalene. Arbeid med å legge inn faktaark-opplysninger på avtalens forside i katalogen ble startet 

opp i 2016 og forventes fullført første halvår i 2017.  

Den nye nettsiden har også nytt system for melding av avvik noe som skal gi bedre funksjonalitet i 

forhold til avviksrapportering. Systemet testes ut for å se om det dekker NRIs behov. Beslutning om 

funksjonaliteten er god nok forventes å tas i løpet av 2017. 

3.4. Malarbeid 
NRI har i 2016 utarbeidet nye maler på rammeavtaler for varer og tjenester, samt revidert faktaarket, 

tilslutningserklæringen fra andre oppdragsgivere og forpliktelseserklæringen for underleverandører. I 

tillegg har det blitt utarbeidet nye strukturerte maler i nytt konkurransegjennomføringsverktøy på 

konkurransegrunnlag etter forskriftens del II og III (både etter gammel og ny forskrift), bilag til 

rammeavtalene og protokoll for anskaffelser etter forskriftens del II og III (i henhold til kravene i ny 

forskrift). 

3.5.  Arbeidsprosesser 
NRI har i 2016 sett behovet for å se på arbeidsprosessene i den hensikt å optimalisere og samordne 

disse i større grad, da det de siste årene har utviklet seg ulike måter å gjennomføre 

anskaffelsesprosessene på i teamet. Arbeidet med disse prosessene ble startet opp sommeren 2016 

og forventes ferdigstilt primo 2017.  

På avtaleforvaltning er det innført nye prosesser i forhold til håndtering av avvik, evaluering av 

avtaler og leverandøroppfølging. Prosessene vil bli skriftliggjort i forbindelse med ferdigstillelsen av 

de øvrige prosessene primo 2017, men er langt på vei implementert.  

Flere manuelle prosesser i forhold til rapportering og publisering på nri.no er eliminert ved 

innføringen av ny avtalekatalog.  

Prosessen for innkreving av sekretariatsbidrag har blitt forbedret siste årene og videre utviklet i 2016. 

Vi anser nå denne prosessen som tilfredsstillende i forhold til ressursbruk og resultatoppnåelse.  

3.6. Ny lov og forskrifter for offentlige anskaffelser  
NRI har i 2016 også brukt en del ressurser på å oppdatere seg på det nye regelverket som trådte i 

kraft 1.1.2017, samt utarbeide maler som ivaretar dette. Regelverksendringene er relativt 

omfattende og vil få konsekvenser for hvordan blant annet anskaffelsesprosessene skal 

gjennomføres.  

3.7. Ny strategi for NRI 
NRI har i 2016 sett behovet for å utarbeide en ny strategi, dette blant annet for å ivareta kravene i 

det nye regelverket til ivaretagelse av miljø og samfunnsansvar (forrige strategiperiode utløp i 2015). 

Arbeidet med strategien forventes fullført i løpet av sommeren 2017. Kommunene ved Innkjøpsrådet 



er sterkt involvert i utarbeidelsen av strategien, noe som ansees som essensielt for å sikre at 

behovene til kommunene blir dekket i strategiperioden. Det vil bli utarbeidet en handlingsplan med 

bakgrunn i strategien.   

3.8. Avtaleoppfølging 
NRI har i 2016 økt fokuset på avtaleoppfølging, med en mye tettere oppfølging av avtaler og 

leverandører. Effekten av dette er alt begynt å vise seg ved at flere kontakter NRI ved problemer med 

avtalene og ved at vi får veldig positive tilbakemeldinger fra de brukerne av avtalene som tar kontakt. 

Det er dog fortsatt en vei å gå i forhold til å få brukere av avtalene til å melde avvik, slik at NRI får et 

bedre grunnlag til å følge opp avtalene. Vi mottar også positive signaler fra leverandørene våre i 

forbindelse med oppfølgingsmøter med dem. For at et avtaleforhold skal være suksessfullt må begge 

parter oppfatte avtalen som god, noe som krever at også leverandørene blir hørt i forhold til de 

problemstillingene de har.  

Målet med oppfølgingen er å sikre at avtalene fungerer etter hensikten i hele avtaleperioden, og 

dekker kommunenes behov for avtaleytelsene.  

4. Ytre miljø 
NRI internt har liten påvirkning på ytre miljø, men har stor påvirkningskraft i de avtalene som inngås 

på vegne av kommunene. Dette ivaretas ved at det i hver enkelt anskaffelsesprosess vurderes hvilke 

tiltak som kan iverksettes for å redusere den negative miljøpåvirkningen ved oppfyllelse av 

kontrakten. Dette gjøres ved å bruke miljø som kvalifikasjonskrav, minstekrav til ytelsen, 

tildelingskriterium og ved kontraktskrav. I våre maler for rammeavtaler inngår det faste miljøkrav. I 

rammeavtalen på varer stilles for eksempel følgende krav:  

- Leverandøren skal garantere at han i avtaleperioden oppfyller avtalens miljøkrav og 

gjeldende miljølovgivning. 

- Leverandøren skal aktivt jobbe for å minske miljøbelastningen og redusere bruken av 

emballasje uten at det går utover, eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. 

- Leverandøren forplikter seg til enhver tid å ha returordning for alle brukersteder i henhold til 

gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter. 

- Tilbudte produkter og emballasje skal ikke inneholde stoffer på listen for farlige kjemikalier 

(REACH-listen), http://miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/. 

- Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved 

avtaleinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning 

eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling hvor emballasjen 

blir tatt hånd om på en miljømessig måte (Grønt punkt Norge AS eller tilsvarende 

returordning). 

Det stilles i rammeavtalene også krav til etisk handel og gjengs lønns- og arbeidsvilkår. Arbeid med 

utarbeidelse av ny strategi for å ivareta de nye kravene i regelverket til miljø og samfunnsansvar er 

satt i gang i 2016. 

5. Organisasjon og arbeidsmiljø  
2016 har vært preget av noe uro i 2016, med en periode uten innkjøpssjef og ny innkjøpssjef fra 

1.5.2016. Per 31.12.2016 er det fem ansatte i NRI, der én er i permisjon og én er vikar for denne. Den 

ansatte som er i permisjon sa høsten 2016 opp sin stilling med virkning fra april 2017.  

Per 31.12.2016 er det tre kvinner (en i permisjon) og to menn (en vikar) ansatt i NRI. 

http://miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/


Arbeidsmiljøet i NRI har hatt en positiv utvikling i 2016, med mer samarbeid og samhold. 

Samarbeidsklimaet med Innkjøpsrådet (de anskaffelsesansvarlige i kommunene) har også blitt 

betydelig forbedret og fremstår nå som svært bra.  

Totalt sett er arbeidsmiljøet i NRI nå godt, både internt og overfor samarbeidsparter.   

 

 


