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Strategi for anskaffelser i Værnesregionen - Etiske retningslinjer
VR Innkjøp
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 20142016 med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell
innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske
normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning
som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017

Vedlegg:
Vedlegg:
Strategi for anskaffelser i Værnesregionen
Etiske retningslinjer VR Innkjøp

Sammendrag:
I samsvar med samarbeidsavtale for Værnesregionen Innkjøp legger Værnesregionen Innkjøp fram
Anskaffelsesstrategi for Værnesregionen for perioden 2014-2016 og etiske retningslinjer for anskaffelser.
Anskaffelsesstrategien drøfter utfordringer, muligheter, veivalg og mulige tiltak for å møte ambisjoner
satt av samarbeidsavtale og andre rammebetingelser. Det legges opp til at Værnesregionen skal være en
profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomisk effektive anskaffelser.
VR som en profesjonell innkjøpsorganisasjon som må ha fokus på etikk i anskaffelsesprosesser og i
kontrakt med leverandører. Værensregionens etiske retningslinjer for anskaffelser inneholder etiske
retningslinjer, korrupsjonsforebyggende samt etiske krav til aktører i markedet.

Saksopplysninger
Anskaffelser i VR utgjorde i 2014 om lag 300 millioner kroner. I ny regjeringsplattform (okt 2013)
påpekes det at offentlige innkjøpsprosesser skal profesjonaliseres og effektiviseres. Effektive offentlige
anskaffelser er trukket fram som et viktig virkemiddel for å frigjøre mere ressurser til mer velferd og økt
verdiskapning i fremlagt statsbudsjett for 2014.
Innføring av nytt regelverk de senere år har ført til at offentlige anskaffelser har utviklet seg til å bli
stadig mer omfattende, kompetansekrevende og ressurskrevende prosesser. Offentlige anskaffelser utgjør
store verdier i den totale økonomien. Konsekvensene av ressursbruken har ført til økende
oppmerksomhet rundt hvordan anskaffelsene gjennomføres og styres. Regelverket har til hensikt både å
føre til bedre anskaffelser og å sikre tillit til at offentlige midler brukes på en samfunnsmessig god måte.
Ulike forer for samfunnsansvar skal realiseres gjennom at det settes krav til de offentlige anskaffelsene.
Samtidig er gode anskaffelser på flere måter en forutsetning for at de kommunale virksomhetenes
driftsituasjon og fastsatte mål kan oppnås.
Anskaffelsesstrategi i Værnesregionen skal legge føringer for overordnet tenking og adferd, slik at
kommunenes anskaffelser av varer og tjenester effektivt bidrar til at kommunene når sine mål.
Anskaffelser skal være økonomisk effektive og skape tillit som innkjøper og forvalter av offentlige
midler.
Å tilrettelegge for god anskaffelsesfunksjon er av stor strategisk betydning for kommunene. En
erkjennelse av dette, samt om anskaffelsens stadig større betydning og omfang gjør at Værnesregionen
Innkjøp nå fremmer en egen sak om anskaffelsesstrategi. Som grunnlag for utarbeidelse er det foretatt
analyser og brukt beste praksis.
Anskaffelsesstrategien er gjennomgått og forankret av Værnesregionens Anbudsnemd. Den vedlagte
anskaffelsesstrategien beskriver nåværende situasjon for anskaffelsesfunksjonen, ønsket fremtidig
utvikling, mål og strategiske veivalg samt oppfølging av strategien.
Mål og tiltak er drøftet og ordnet ut fra erkjente aspekter ved anskaffelsesfunksjonen. Strategien
omhandler derfor anskaffelsesfunksjonens kompetanse og kapasitet, organisering og forankring,
prosesser, teknologi og samfunnsansvar.
Det skal i strategiperioden jobbes kontinuerlig med implementering av strategien. Det er utarbeidet
handlingsplan med ansvarsfordeling. Anskaffelsesstrategi for VR er forankret i ledende føringer som gis
av kommuneplaner og økonomiplaner i kommunene.
Anskaffelsesstrategi for VR er i samsvar med samarbeidsavtale for VR Innkjøp.

Vurdering
Saken ble behandlet i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014 med følgende vedtak:
1. Regionrådet slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2016 med
følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell
innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske
normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Regionrådet slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning
som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017

