
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1753    
 
 
INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
1.INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes med 
virkning fra 01.01.2020. 
2.INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid mellom kommunene. 
3.Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 
 
Saksutredning: 
INNOFF (innkjøpssamarbeidet i offentlig sektor) ble etablert med oppstart fra 01.01.2011. 
Deltakere i samarbeidet var Oppland fylkeskommune, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Nord-
Fron kommuner. Fra 01.01.2013 ble samarbeidet vedtatt utvidet til også å gjelde Ringebu og 
Sør-Fron kommuner.  
 
En arbeidsgruppe hadde utarbeidet felles saksframstilling, vedtekter og samarbeidsavtale 
som ble vedtatt i de respektive kommunestyrer.  
 
Formålet var først og fremst å redusere sårbarhet, effektivisere konkurransegjennomføring, 
gi større mulighet for kompetanseoverføring og dele på arbeidsoppgaver innad i 
samarbeidet. Samarbeidet ble organisert som et interkommunalt samarbeid etter den 
gamle kommunelovens § 27 med et styre bestående av operative innkjøpere og et 
representantskap med en representant fra hver av kommunene. INNOFF er ikke eget 
rettssubjekt. Samarbeidet har vært gjennomført etter vedtatte vedtekter og 
samarbeidsavtale, og med Oppland fylkeskommune som vertskap for møter og med 
sekretariatsfunksjon.  
 
Som en følge av Samarbeidsreformen og på grunn av sammenslåing av Oppland og 
Hedmark fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune besluttet et enstemmig fylkesutvalg 
i møte 23.10.2018 at Oppland fylkeskommune meldes ut av INNOFF-samarbeidet med 
virkning fra 01.01.2020.  
 
Styret i INNOFF har drøftet veien videre for samarbeidet og leverte et notat og en 
anbefaling til representantskapets møte 24. mai 2019.  
 
Innkjøpsfaglig vurdering 



Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har de siste årene blitt endret med mål om å 
forenkle innkjøpsprosessen både for oppdragsgiver og tilbyder/leverandør.  
 
Regelverket er tilrettelagt for forenkling. Spesielt gjelder dette terskelverdiene og 
bestemmelser om når hvilke deler av Forskrift om offentlige anskaffelser kommer til 
anvendelse. 
 
Terskelverdiene for plikten til å kunngjøre en offentlig anskaffelse på DOFFIN (Database for 
offentlige innkjøp) var NOK 200.000,- da INNOFF ble etablert i 2011.  I 2019 er denne 
terskelverdien endret til NOK 1,3 millioner. Loven om offentlige anskaffelser gjelder for 
anskaffelser større enn kr 100.000 og konkurranseplikten (uten kunngjøring) skal være 
forholdsmessig under 1,3 MNOK. Oppdragsgiver skal beregne avtalens verdi på grunnlag av 
et anslag over den samlede verdien for kontrakten. Når flere kommuner samarbeider om en 
konkurranse vil den samlede anslåtte verdien for alle driftsenhetene legges til grunn for 
beregningen. Avtalens verdi vil reduseres når hver enkelt kommune er ansvarlig for sine 
anskaffelser. Det vil si at mindre enheter har en større fleksibilitet i forhold til anskaffelses-
regelverket enn større enheter og/eller sammenslutninger,  fordi flere avtaler vil ha en 
samlet verdi under terskelverdiene og kan gjennomføres på en enklere måte. 
 
Relativt mange avtaler er etablert i innkjøpssamarbeidets regi fra oppstarten i 2011. Dette 
er overveiende rammeavtaler som har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse i 1 + 1 
år. Det er rasjonelt å samarbeide om denne typen avtaler og fordele ansvar for oppgave-
gjennomføring også framover. 
 
Kompetansenivået i kommunene er betydelig styrket i forhold til da INNOFF ble etablert. KS 
sentralt har et sertifiseringskurs. Alle kommunene har nå dedikerte innkjøpere som er 
sertifiserte etter denne sertifiseringsordningen. KS Hedmark og Oppland driver KIFHO 
(Kommunalt innkjøpsforum for Hedmark og Oppland) med to samlinger i året der det er 
fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Slik sett er kompetansehevende tiltak bra 
ivaretatt i regionen. 
 
Vurdering: 

Innkjøpssamarbeidet i innlandet (INNOFF) ble opprettet i 2011 og organisert etter den 
gamle kommunelovens § 27. Endringer i kommuneloven trer i kraft fra januar 2020. Alle 
dagens § 27-samarbeid må ta stilling til hvilken modell eller selskapsform virksomheten 
eventuelt skal videreføres i. De nye modellene er interkommunalt politisk råd eller 
kommunalt oppgavefellesskap, og vil avløse dagens regler om samarbeid etter den gamle 
kommunelovens § 27. 

Kommunale oppgavefellesskap er tilpasset samarbeid om felles kommunale oppgaver, som 
for eksempel offentlige anskaffelser. Dette er den modellen som er aktuell for organisering 
av INNOFF dersom en velger å forankre INNOFF i kommuneloven. INNOFF organiseres da 
med et styre og et representantskap. Representantskapet er det øverste organet i et 
kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett 
medlem i representantskapet. Det vil si at det ved valg av en slik modell bare blir mindre 
endringer av dagens organisasjonsmodell for INNOFF. 



INNOFF kan alternativt organiseres som et administrativt innkjøpssamarbeid for 
kommunene uten at det er forankret i kommuneloven. Formålet vil som i dag, bl.a. være å 
dele på arbeidsoppgaver innad i samarbeidet der det er naturlig å etablere interkommunale 
innkjøpsavtaler, effektivisere konkurransegjennomføring, redusere sårbarheten og gi større 
mulighet for kompetanseoverføring. Det vil ikke være krav om representantskap for et 
administrativt innkjøpssamarbeid og slik sett vil det være en ressursreduserende 
organisasjonsmodell. 
 
Rådmannen vurderer det slik at samarbeidet bør fortsette som et administrativt innkjøps-
samarbeid for kommunene, men uten en organisering etter den nye kommunelovens  
§ 19-1. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann


