Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2020
Forslaget falt.
Behandling i Kommunestyret - 10.09.2020
Kommunedirektøren besvarte spørsmålet:
Ordfører,
Offensiv for lokalt næringsliv
Vi er bekymret for deler av næringslivet fremover, og vi skal gjøre det vi kan med de
virkemidler vi har for å avhjelpe situasjonen. Derfor vil jeg vil først benytte anledningen til å
nevne tiltak covid-19 fondet på 2,6 mill som er penger gitt av staten men som administreres av
oss for tildeling til lokalt næringsliv, og 15 mill som ble avsatt i salderingen.
Kommunen har Lov og forskrift om offentlige anskaffelser å forholde seg til og som setter
begrensninger for å kunne gå til direkte kjøp fra lokale leverandører. De grunnleggende
prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
forholdsmessighet skal følges.
Når det er sagt vil Stjørdal kommune gjerne kjøpe lokalt, og vi vil bidra til at lokalt næringsliv
er konkurransedyktig. I den sammenheng har f vi f.eks en rammeavtale med Proneo hvor
politikerne på Stjørdal har stilt kompetanse til rådighet innenfor bl.a prosjekt- og
kompetanseutvikling. I tillegg samarbeider vi med Næringsforumet i Værnesregionen (NiV) når
det er naturlig.
Vi har også tilbudt opplæring i offentlig anskaffelser.
For øvrig kan jeg tilføye at rammeavtaler som allerede er inngått er fremdeles gjeldende. For
rammeavtaler som skal inngås, vil dette bli hensyntatt der det er formålstjenlig.
Ved anskaffelser over 2,05 mill skal det vurderes om kontrakten kan deles opp i flere områder.
Hvis kontrakten ikke deles opp skal det begrunnes.
Ved anskaffelser under 1,3 mill skal man gjennomføre konkurranse ved å forespørre minimum 3
leverandører (ofte lokale leverandører, men avhengig av produkt/tjeneste).
Innenfor enkelte produktområder/tjenester har leverandørmarkedet vist at de ikke klarer å levere
til hele kommunen. Hvis kontrakter på enkeltområder skal deles pr ansvar, kreves det kapasitet
og kompetanse på offentlige anskaffelser hos den enkelte budsjettenhet.
Vi viser risikovilje til å benytte såkalte innovative innkjøpsmetoder, som gir mulighet til å få
koblet sammen de mer etablerte større leverandører med gründerselskap. Et eksempel på dette er
anskaffelsen til Kimen som endte med avtaler med Trondheim kino og lokale Marias Kjøkken.
På generell basis prøver kommunen å tilrettelegge for lokalt næringsliv i våre anskaffelser der
det er formålstjenlig.

Morten Harper (SV) fremmet følgende endring i forslaget til vedtak:
Pga at saken ble utsatt fra møtet 18/6 skal siste setning i vedtaksforslaget endres slik (de to
første setningene uendret):
Kommunedirektøren rapporterer i en sak på førstkommende kommunestyremøte hvordan
målsetningen er fulgt opp, og redegjør for videre tiltak som kan iverksettes.
Harpers (SV) forslag falt med 25 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.

