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Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 - Lokalt
næringslivs mulighet til å konkurrere om kommunale kontrakter i
Stjørdal
Spørsmål fra Renate Trøan Bjørshol (H):
Norske kommuner handler for mange milliarder årlig. Stjørdal er en stor kommune, og utgjør en
betydelig potensiell kunde for mange i lokalt næringsliv. Ikke minst gjelder dette i
byggeprosjekter, nå aktualisert gjennom investeringer i nytt helsehus og nye omsorgsboliger i
Fosslia.
Stjørdal kommune er bundet av anskaffelsesregelverket, og kan ikke favorisere lokalt
næringsliv. Tildeling av kontrakter skal skje etter en forutsigbar og etterprøvbar prosess, med
objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Alle anskaffelser i Stjørdal kommune skal tåle
offentlighetens lys, og vi har et godt fagmiljø for innkjøp i Værnesregionen som sikrer nettopp
dette.
Likevel kan det tidvis se ut til at vi ikke er bevisste nok på å begrense oss til de vilkår som er
nødvendige for å oppnå ønsket kvalitet. Strengere vilkår enn dette kan unødig begrense
konkurransen. Nå har vi fått tilbakemelding fra lokalt næringsliv om at dette gjelder i
prekvalifiseringen for deltakelse i konkurransen om å få bygge nytt helsehus og nye
omsorgsboliger.
Lokale entreprenører forteller oss at ett av kriteriene er å kunne fremlegge minimum to attester
for å ha bygget helsebygg med utstrakt bruk av ny helse- og velferdsteknologi. Hvor mange
norske leverandører kan oppfylle et slikt kriterium? For ikke å spørre hvor mange lokale
entreprenører? Er et slikt kriterium nødvendig for å kunne gjennomføre disse prosjektene? Eller
har vi her å gjøre med kriterier som i stor grad begrenser konkurransen, og ikke minst lokale
entreprenørers mulighet til å delta, uten at dette er nødvendig for å oppnå den ønskede kvaliteten
i prosjektet?
Jeg ser også grunn til å spørre om hvorfor dette er et vilkår i prekvalifiseringen, altså der det
vurderes om entreprenørene i det hele tatt skal få delta i konkurransen. Dersom det er usikkerhet
rundt entreprenørenes gjennomføringsevne, eller man ønsker å avdekke hvilken kvalitet de
tilbyr på sine leveranser, så er jo dette forhold man kan evaluere etter kriteriene man benytter

når kontrakten skal tildeles, altså senere i prosessen. Det er vanskelig å forstå hvorfor det er
nødvendig å ekskludere de lokale entreprenørene allerede før konkurransen starter.
Jeg er heller ikke overbevist om at vi ikke har lokale entreprenører som kan levere slike
byggeprosjekter. Men det får vi da heller ikke vite, dersom vi unødig ekskluderer dem fra å delta
i våre konkurranser. I tillegg vil deltakelse i våre konkurranser virke utviklende for våre
entreprenører, da de vil opparbeide verdifull kompetanse som vil styrke dem ytterligere i senere
konkurranser. Dette er et godt bidrag til senere verdiskapning og å sikre flere lokale
arbeidsplasser. Formålet bak anskaffelsesreglene er å sikre likeverdig konkurranse om offentlige
kontrakter, ikke å ekskludere eget lokalt næringsliv fra å delta.
Stjørdal kommune vil i tida framover investere stort på denne fronten. Det nylig vedtatte
investeringsbudsjettet gir lovnader om flere store byggeprosjekter de nærmeste årene. Jeg håper
å se lokale entreprenører som deltakere i konkurransen om å få gjennomføre disse prosjektene.
Spørsmål:
Har lokalt næringsliv god nok mulighet til å konkurrere om kommunale kontrakter, inkludert
større byggeprosjekter, i Stjørdal?
Hvordan vil Stjørdal kommune legge til rette for at lokalt næringsliv får reelle muligheter til å
delta i konkurranser utlyst av kommunen, i byggeprosjekter spesielt og i kommunens
anskaffelser generelt?

