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2 INNLEDNING
GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet er en felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal,
Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid
med Skien kommune som vertskommune. Skien kommune har dermed det juridiske ansvar for
enhetens drift, organisering og de ansatte.
Følgende offentlige selskap/organisasjoner har inngått samarbeidsavtale med GKI og var
tilknyttet innkjøpsordningen ved utgangen av 2013:
GREP Kompetanseutvikling Grenland AS
Skjærgårdshallen AS
Skien Lufthavn AS
Delecto AS
Porsgrunn Utvikling AS
Grenland Havn IKS
Link Arbeid Skien KF
Skien Fritidspark KF
Drangedal kommunalteknisk drift og
eiendomsforvaltning KF
Kragerø Havnevesen KF

KEOPS KF
Skien kommunale pensjonskasse
Skien Kirkelige fellesråd
Bamble kirkelige Fellesråd
Drangedal Kirkelige Fellesråd
Kragerø Kirkelige Fellesråd
Porsgrunn Kirkelige Fellesråd
Siljan Kirkelige Fellesråd
Høgskolen i Telemark
Porsgrunn kommunale boligstiftelse

Ingen nye deltakere har kommet til eller avsluttet samarbeidet i perioden.
Et overordnet mål for GKI er å sørge for at alle anskaffelser til kommunene gjennomføres
kostnadseffektivt og i henhold til lov, forskrift og politisk vedtatte retningslinjer, samt med
hensyn til miljø og samfunnsansvar. Kommunene skal gjennom felles rammeavtaler og
samordnende innkjøp søke å oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser,
samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen.

3 STYRET
Styret for GKI består av rådmennene i de seks deltakerkommunene. Rådmannen i Skien
kommune er styrets leder. Det er gjennomført 2 styremøter i 2013.

4 SAMARBEIDSRÅDET
Samarbeidsrådet for GKI består av en kontaktperson for hver av de seks deltakerkommunene.
Dette er personer som er sentralt plassert i sine organisasjoner, i hovedsak personer fra
økonomiavdelingene. Det er gjennomført 2 møter i Samarbeidsrådet i 2013.
Samarbeidsrådet fungerer som et råd i forhold til driften og utviklingen av GKI. I tillegg har
deltakerne i rådet ansvaret for utvelgelse av personer fra sin kommune til deltakelse i
kompetansegrupper ved anskaffelser som gjennomføres av GKI. Samarbeidsrådet er også
kompetansegruppe for innkjøp av elektrisk kraft og forsikringer.

3

Årsmelding 2013

5 KOMPETANSEGRUPPER
Kompetansegrupper benyttes i alle anskaffelser som gjennomføres av GKI. I de fleste tilfellene
består gruppene av en person fra hver av deltakerkommunene, med kompetanse innenfor det
fagfeltet som skal anskaffes. Den enkelte representant skal ivareta interessene til alle avdelinger
i sin kommune. I anskaffelsesprosessene er GKIs representant ansvarlig for det

innkjøpsfaglige, mens kommunenes representanter har ansvaret for å ivareta de brukerfaglige
krav.
Fagpersonene skal holde seg oppdatert om leverandørenes ytelser i rammeavtaleperioden og
utviklingen i markedet for gjeldende fagområde. Ved utveksling av erfaringer og kunnskap
mellom kommunenes fagpersoner vil fellesskapet kunne ”løfte hverandre” ved å bygge videre på
den faglig beste løsningen / kompetansen i gruppen. Samspillet mellom fagpersoner innenfor
det enkelte innkjøpsområde og innkjøpskompetansen i GKI sikrer at gode avtaler inngås.
Representantene i kompetansegruppene er ansvarlig for:





Kontakt med andre fagpersoner og avdelinger i kommunen
Utarbeide kravspesifikasjoner og bidra til standardisering
Ivareta faglig krav når tilbud evalueres.
Sammen med GKI sin representant innstille på valg av leverandør / leverandører

Kompetansegruppene bidrar i utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbud og
kontraktsoppfølging.
I 2013 ble kompetansegruppene for alle planlagte rammeavtaleområder etablert tidlig på året
for de fleste av kommunene. Dette bidro til større forutsigbarhet for alle involverte.

6 ANSATTE
GKI har i 2013 bestått av 6 faste heltidsstillinger.
I andre halvår har det blitt ansatt ny daglig leder for GKI – internt opprykk. Ny stilling som
rådgiver/spesialkonsulent har blitt utlyst, og tilsetting skjer tidlig i 2014.
En medarbeider har i 4. kvartal gått ut i svangerskapspermisjon, og vikar har blitt satt inn. Når
ansettelsesprosessen for ny rådgiver/spesialkonsulent er ferdig behandlet, vil GKI vurdere
stillingsressurser på nytt.
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7 REGNSKAP
Brutto kostnader
Brutto inntekter
 Salg av tjenester
 Deltakeravgift selskaper/organisasjoner
 Kursvirksomhet
 Deltakerkommuner
 Grenlandsamarbeidet – prosjektmidler e-handel
 Refusjoner
Bruttoinntekter
Antatt overskudd (foreslås overført til bundne driftsfond)

4.968.000
181.000
501.000
30.000
4.049.000
400.000
80.000
5.241.000
273.000

Tilskuddene fra kommunene (inkl. vertskommunen) utgjorde i 2013 kr. 4 049 000, og ble fordelt
utfra innbyggertall. Regnskapet gav, som budsjettert, følgende fordeling i 2013:







Bamble kommune:
Drangedal kommune:
Kragerø kommune:
Porsgrunn kommune:
Siljan kommune:
Skien kommune:

Kr. 0 485 880Kr. 0 161 960Kr. 0 364 410,Kr. 1 174 210,Kr. 0 080 980,Kr. 1 781 560,-

For øvrig vises til detaljregnskapet som følger vedlagt årsmeldingen.

8 INFORMASJON
GKI anskaffet i 2012 et nytt innkjøpverktøy, som bestod av konkurransegjennomføringsverktøy
(KGV) og elektronisk kontraktsforvalter (EKF).
GKI har benyttet innkjøpsverktøyet aktivt ved gjennomføringen av sine konkurranser relatert til
rammeavtaler, samt at kontraktsforvalteren har blitt GKI’s nye kanal for publisering av
avtaleinformasjon internt til kommuner og selskaper.
Nettsiden til GKI, www.gki.no, vil fortsatt være en viktig informasjonskanal, både internt til
kommunene og selskapene, men også til markedet. Nettsiden har jevnlig blitt oppdatert, men
innholdet er nå av mer generell karakter. Nevnes kan f.eks. nyheter, regelverk, maler, etc. Den vil
også bli benyttet til publisering av annen relevant informasjon internt og eksternt.
GKI har også i perioden gjennomført flere informasjonsmøter med brukere i kommunene og
ulike aktører i marked.
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9 RESULTATOPPNÅELSE
9.1 FELLES RAMMEAVTALER
En av hovedoppgavene til GKI er å sørge for god dekning av felles rammeavtaler til kommunene.

9.1.1 RAMMEAVTALER INNGÅTT I 2013
Avtaleområde

Avtaleperiode

Beregnet
kontraktsverdi
per år
6 175 000

Asfalt og asfaltering*

2+1+1

IT-utstyr
Tekniske rådgivere**
-brannteknikk
Tekniske rådgivere**
-byggteknikk
Tekniske rådgivere**
-elektroteknikk
Tekniske rådgivere**
-prosjektledelse
Kjemikalier

2+1+1
2+1+1

18 400 000
530 000

2+1+1

2 240 000

2+1+1

1 390 000

2+1+1

2 880 000

2+1+1

723 000

Finansiell leie
IT-utstyr
Elektrisk kraft,
rådgivertjenester
Energimerking bygg

2+1+1

4 000 000

2+1+1

1 953 000

2+1+1

Første gang

Bakervarer****

2+1+1

100 000

VA og VVS produkter
Telefoni fast og mobil,
trafikk og abonnement
Møbler og inventar

2+1+1
2+1+1
2+1+1

12 000 000
71 000 000
(BTV-volum)
7 545 000

Håndverkertj. ***
-Tømrer
Håndverkertj. ***
-Rørlegger
Håndverkertj. ***
-Male/gulvlegge/tapet
Håndverkertj. ***
-Murer
Håndverkertj. ***
-Glassmester
Håndverkertj. ***
-Låsesmed

2+1+1

9 900 000

2+1+1

4 900 000

2+1+1

5 900 000

2+1+1

475 000

2+1+1

3 550 000

2+1+1

1 650 000
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Besparelse
per år
Ikke
beregnet
0
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
80 000
Nibor påslag
red. 2,2%
550 000

Kommuner som
omfattes
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Siljan opsjon
Bamble
Skien
Alle

Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
300 000
22,5%

Alle, unntatt
Kragerø
Siljan

Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet

Alle

Alle
Alle

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

Årsmelding 2013

Avtaleområde

Avtaleperiode

Håndverkertj. ***
-Branntetting
Håndverkertj. ***
-Blikkenslager
Finansielle rådgivertj.
-gjeldsforvaltning
Finansielle rådgivertj.
-aktivaforvaltning
Tekstiler til
sentralvaskeriene
Forsikringsprodukter

2+1+1

Beregnet
kontraktsverdi
per år
1 175 000

Besparelse
per år

2+1+1

250 000

2+1+1

750 000

Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
250 000

2+1+1

450 000

70 000

2+1+1

1.010.000

290 000

1+1+1+1

24 495 000

5 682 000

Kommuner som
omfattes
Alle
Kun Bamble
Bamble,
Porsgrunn, Skien
Bamble og
Porsgrunn
Ikke Kragerø og
Siljan
Alle

Kommentarer til tabell
*Beregnet besparelse ikke beregnet grunnet endringer i forbruk av masser og type masser.
** Det har ikke latt seg gjøre å beregne besparelser for rammeavtaler for tekniske
rådgivertjenester. Bakgrunnen for dette er at det både i tidligere og ny avtaleperiode er inntil
seks avtaleleverandører, med ulike timepriser, som benyttes i ulik grad. I tillegg gjennomføres
det en rekke «mini konkurranser» mellom rammeavtaleleverandørene i avtaleperioden, hvor
det konkurreres på en fastpris for oppdraget. Tallene for beregnet kontraktsverdi kan
inneholde en del prosjektkjøp utenfor rammeavtale.
***Det har ikke latt seg gjøre å beregne besparelser for rammeavtaler for håndverkertjenester.
Bakgrunnen for dettet er at det både i tidligere og ny avtaleperiode er flere
avtaleleverandører, med ulike timepriser / produktpriser / pakkepriser, som benyttes i ulik
grad. I tillegg gjennomføres det en rekk «mini konkurranser» mellom
rammeavtaleleverandørene i avtaleperioden, hvor det konkurreres på en fastpris for
oppdraget. Tallene for beregnet kontraktsverdi kan inneholde en del prosjektkjøp utenfor
rammeavtale.
**** Besparelsene i avtalen er ikke beregnet grunnet mangelfull statistikk fra tidligere
leverandør. (I tillegg har strukturen for timeprisene endret til å inkludere alle kostnadene).
Besparelser er beregnet i forhold til priser og volum i siste del av forrige avtaleperiode.
I tillegg til ovennevnte besparelser ligger det også en betydelig økonomisk gevinst i at
konkurransene gjennomføres som felles konkurranser av GKI, istedenfor som
enkeltkonkurranser i hver kommune.
Bedre service og leveringstid, økt produkt- og tjenestekvalitet, samt mer miljøvennlige
produkter er eksempler på betingelser som gir rammeavtalene økt verdi for kommunene, men
som ikke fremkommer ved beregning av besparelser basert på pris.
Vissheten om at rammeavtalene til kommunene er inngått i henhold til gjeldende regelverk, har
også stor verdi for kommunene. Offentlig anskaffelser er et krevende fagfelt hvor små feil kan gi
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omfattende økonomiske konsekvenser. Leverandørene er godt kjent med sine rettigheter og
benytter disse. Krav om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll er blitt vanlig ved større
anskaffelser. Klager til GKI på avvisninger og valg av tilbud oppleves i mange anskaffelser.
I 2013 har GKI blitt innklaget til Kofa (Klageorganet for offentlige anskaffelser) ved en anledning.
Vedtaket fra Kofa i denne saken ble: Ikke brudd på regelverket.

9.1.2 RAMMEAVTALER UNDER ARBEID VED UTGANGEN AV 2013:
Følgende rammeavtaler var under arbeid ved årsskiftet 2013/2014:







Advokattjenester (statistikk og utkast før kunngjøring)
Elektromateriell (kunngjort)
Meglertjenester forsikring (kunngjort)
Formingsmateriell (kunngjort)
Kontorrekvisita og fritt skolemateriell (kunngjort)
Matvarer/Næringsmidler (kunngjort)

9.1.3 ELEKTRISK KRAFT
Prisutvikling på elektrisk kraft
2008
2009
2010
2011
2012
2013
GKI
35,25
37,37
37,80
35,90
28,38
31,35
Spotmarked
36,93
29,00
44,00
38,61
23,93
29,66
Porteføljepris GKI for perioden 01.01.2013 – 31.10.2013: 31,46 øre/kWh. (Bergen Energi AS)
Porteføljepris GKI for perioden 01.11.2013 – 31.12.2013: 31,24 øre/kWh (Los AS)
Porteføljepris GKI – gjennomsnitt for 2013: 31,35 øre/kWh
Tabellen viser oppnådde priser basert på kjøpergruppens forbruksmønster, inkl. handels
kostnader, sammenlignet med gjennomsnittsprisene i spotmarkedet. Prisene inkluderer ikke
merverdiavgift, el-avgift, nettleie eller el-sertifikater. (el-sertifikater nytt 2012).
Den anbefalte budsjettprisen for 2013 var på 32 øre/kWh.
Utvikling forbruk elektrisk kraft – kWh
2009
2010
2011
2012
2013
151 000 000
181 000 000
165 000 000
171 000 000
154 000 000
De store variasjonene i forbruk har sammenheng med betydelige forskjeller i
vintertemperaturene fra år til år.

9.2 KONTRAKTSOPPFØLGING
GKI arbeider kontinuerlig med kontraktsoppfølging av inngåtte avtaler, men potensialet for
forbedringer er fortsatt stort.
Enkelte avtaleområder krever mer kontraktoppfølging enn andre områder. I 2013 har dette
arbeidet i hovedsak vært rettet mot rammeavtaler på forbruksartikler. På disse områdene er det
et stort varespekter og mange bestillere, noe som øker behovet for sentral oppfølging. Økt
oppfølging for disse avtaleområdene henger også sammen med satsingen på e-handel og
godkjenning av varekataloger.
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9.3 BISTAND OG RÅDGIVNING TIL KOMMUNENE
Enkeltanskaffelser til kommunene gjennomføres av den enkelte kommune. I større
enkeltanskaffelse er det ofte behov for rådgivning og bistand fra GKI, spesielt fra enheter som
gjennomfører lite anskaffelser og derfor har begrenset kompetanse innenfor innkjøpsfaget
1.1.2012 startet GKI med fakturering av bistand og rådgivning til kommunene etter vedtatt
modell:




Bistand i enkeltanskaffelser av IT-systemer/fagsystemer til mindre enn 3 kommuner:
Tidsbruk faktureres i sin helhet.
Bistand i øvrige prosjekter til kun enkeltkommuner: Tidsbruk ut over 5 timer faktureres.
Bistand i enkeltanskaffelser, innenfor et produkt-/tjenesteområde hvor kommunen
tidligere har avslått tilbud om deltakelse i en gjeldende fellesavtale: Tidsbruk faktureres
i sin helhet.

Hensikten med fakturering av bistand er å få til en mer rettferdig fordeling av ressursene i GKI
mellom kommunene.
Nedenfor følger noen eksempler på anskaffelser hvor GKI i betydelig grad har bistått
kommunene i 2013:







ERP-system til Bamble og Skien kommuner.
Eiendomstaksering for Skien kommune.
Persontransport Helse Skien kommune.
Sykesignalanlegg – Lyngbakken sykehjem Skien.
Utstyr – Lyngbakken sykehjem Skien.
Septiktømming for Porsgrunn kommune.

9.4 E-HANDEL
På initiativ fra Grenlandssamarbeidet startet GKI i 2011 opp et prosjekt for innføring av Ehandel i kommunene. GKI leder prosjektet sentralt, og det er utnevnt prosjektledere for
innføring i hver enkelt kommune.
Prosjektets mandat er å få innført eHandel i alle 6 kommunene med bistand fra Difi og
Capgemini. Kragerø og Porsgrunn kommuner har allerede etablert eHandel, men deltar i
prosjektet for å få etablert flere kataloger og utvide samarbeidet på området. GKI inngår
samhandlingsavtaler for elektronisk samarbeid med aktuelle leverandører, hvor det blant annet
settes krav til kvalitet på tjenester og kataloger. Hver kommune får bistand til å etablere inntil
12 leverandører på Ehandelsplattformen, men en del leverandører vil være felles for
Grenlandskommunene. Bestillinger over eHandelsplattformen skjer hovedsakelig i form av
varekataloger, ekstern web-butikk og fritekstfunksjon.
Prosjektet skal også utarbeide forslag til forvaltning av eHandelsløsningen etter prosjektslutt
31.12.2014 – overføring til driftsorganisasjonen (kommuner og GKI).
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Status pr 31.12.2013 – Leverandøraktivering på Ehandelsplattformen (EHP):
Leverandør
Tools Norge AS
Carlsen Fritzøe Handel
Auralight AS
Atea AS
Itum AS – avd. Grenland
Greentech AS
Norengros Erik T. Nilssen AS
Skien Storkjøkken AS
Akademika AS
Wittusen og Jensen AS
Asko Norge AS
Odd Langdalen AS
Tine
Mediq Norge AS
Air Liquide Norge AS
Brødrene Dahl AS
Totalt: 16 leverandører

Område
Verktøy, jernvare, etc.
Byggevarer, Trelast, m.m.
Lyskilder
IKT-utstyr + mobiltelefoner
IKT-utstyr
IKT-utstyr
Papir/Plast/Renhold/
Kontorrekvisita
Kjøkkenutstyr og servise
Lærebøker
Konvolutter
Kolonialvarer
Frukt og grønnsaker m.m.
Flytende meieriprodukter
Med.forbruksvarer m.m.
Industriell og med. gass
VA og VVS produkter

Type eHandel
Varekatalog + fritekst
Varekatalog + fritekst
Varekatalog
Roundtrip/Nettbutikk løsning
Roundtrip/Nettbutikk løsning
Roundtrip/Nettbutikk løsning
Varekatalog + fritekst
Varekatalog
Roundtrip/Nettbutikk løsning
Varekatalog
Varekatalog
Varekatalog
Varekatalog
Varekatalog
Varekatalog
Roundtrip/Nettbutikk løsning

Dette innebærer at GKI har aktivert 16 leverandører på EHP pr 31.12.2013, og elektroniske
bestillinger kan foretas ved hjelp av kommunenes ulike bestillingsmoduler (Agresso / Visma /
Capgeminis eOrder). Leverandøraktiveringer foretas per kommune, og det kan derfor være litt
avvik mellom de ulike kommunene mht. antall aktiveringer.
Det har hovedsakelig vært prosjektgruppa i den enkelte kommune som har testet løsningen,
men i 2013 har man begynt å implementere løsningen i enkelte deler av kommunene. Dette kan
også variere noe fra kommune til kommune.
Status %-vis eFaktura av inngående fakturavolum:
Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Siljan har henholdsvis ca. 6%, 30%, 25% og 15% av inngående
fakturavolum på eFaktura.
Skien arbeider med å øke sitt inngående fakturavolum på eFaktura.
Drangedal vil starte opp i 2014. Det synes også som fakturaformatet / standarden EHF har satt
seg bedre i markedet, og nye leverandører kommer fortløpende på eFaktura.

9.5 UTVIKLING
Ved revidering av anskaffelsesreglementet i 2011 ble det satt økt fokus på miljø og
samfunnsansvar. Dette fokuset følges nå opp i de nye kontraktsmalene og sikrer at rette krav
blir stilt til avtaleleverandørene. Et av miljøkravene knytter seg til medlemskap for
leverandørene i returordning for emballasje. GKI har i 2012 blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt
Norge for lettere å kunne følge opp dette kravet, og kontrollmedlemsskap er videreført i 2013.
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GKI har i 2012 anskaffet et nytt innkjøpsverktøy og gjennomfører alle anskaffelser elektronisk.
Dette bidrar til økt effektivitet og kvalitet på anskaffelsesprosessene. Tilbakemeldingene fra
leverandørene i forhold til elektronisk innlevering av tilbud er også i stor grad positive. Dette
arbeidet har fortsatt i 2013, og alle ansatte har fått større kompetanse på bruk av verktøyet.

9.6 KOMPETANSEBYGGING
I 2013 har GKI gjennomført et grunnkurs i lov om offentlige anskaffelser. På dette kurset deltok
12 personer fra kommunene og selskapene.
Det har også vært fokus på intern kompetansebygging i perioden. I tillegg til at ansatte i GKI
deltar på egne kurs med eksterne foredragsholdere har det vært deltakelse på ulike
innkjøpsfaglige samlinger i regi av både Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og KS
(Kommunesektorens organisasjon).

10 PROSJEKTER
GKI har i 2013 deltatt i Framtidens byer, hvor en søker å videreutvikle samarbeidet med
næringslivet. Målet er å få til prosjekter med miljøvennlige innkjøp i alle kommunene.
Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere
klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Det er samarbeid med næringslivet, slik at
klimavennlige produkter blir hverdagslige. Med staten, så det ikke legges store arbeidsplasser
dit det ikke går buss eller trikk. Med innbyggeren, slik at det bygges byer der folk vil bo.
Programmet Framtidens byer skal hjelpe bykommunene med å dele sine gode ideer til
klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeid med næringsliv, region og stat.
Programmet går fra 2008 – 2014, og er inndelt i følgende områder:






Bedre bymiljø og fellessatsinger
Areal og transport
Energi i bygg
Forbruk og avfall
Klimatilpasning

GKI har deltatt i gruppen for forbruk og avfall.
Forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i forhold til produksjon, transport og
avfallsmengder. I Framtidens byer handler forbruk og avfall om offentlige virksomheters,
næringslivets og innbyggernes forbruk av varer og tjenester, og hvordan det genererer
klimagasser og avfall. Offentlige innkjøp kan i stor grad bidra til utvikling av miljøvennlige og
innovative varer og tjenester. Nye former for gjenbruk og økt gjenvinning reduserer
avfallsmengdene.
Hovedgrep i arbeidet handler om innføring av miljøledelsessystemer, miljøhensyn i offentlige
anskaffelser og å legge til rette for at innbyggerne kan leve et mer miljøvennlig liv.
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GKI deltar også i NHO sitt prosjekt for Leverandørutvikling, der politisk og administrativ ledelse
i alle kommuner/fylkeskommuner skal ha kjennskap til programmet og hva dialogmetodikken
innebærer. Innkjøpsmiljøene i fylket skal få økt kompetanse om handlingsrommet som ligger i
plan- / prosjekteringsfasen. Minst en kommune/offentlig virksomhet skal ha en strategisk plan
for innovative innkjøp, og det er gjennomført regionale pilotprosjekt basert på kriterier som
geografisk spredning i fylket og gode praksis-eksempler for ulike fagområder (helse,
miljøteknologi, energi m.m), samt både små, avgrensede og større piloter.
Grenlandskommunene har gjennomført et pilotprosjekt i denne sammenhengen, og det er
levering av sykesignalanlegg til Skien kommune – Lyngbakken sykehjem.

11 AVSLUTNING
Et godt samarbeid med kommunene er en forutsetning for at GKI skal lykkes med sitt arbeid.
GKI er avhengig av forankring hos fagenhetene og tilgang på fagpersoners kompetanse for å få til
gode og velfungerende innkjøpsavtaler. Samarbeidet med kommunene har i hovedsak fungert
godt i 2013.
Som en stor innkjøpsaktør i Grenlandsregionen må GKI være bevisst sin markedsmakt. Det er et
ønske om best mulig konkurranse om kommunenes kontrakter og det arbeides derfor for at
konkurransene skal være tilpasset de ulike markedene det konkurreres i. En konsekvens av
dette er bl.a. at det i flere konkurranser åpnes for delanbud til enkeltkommuner, slik at mindre
lokale aktører også er konkurransedyktige.
Offentlige anskaffelser er et krevende fagfelt. En felles innkjøpsenhet, med et sterkt fagmiljø, er
en styrke for Grenlandskommunene i forhold til fremtidige utfordringer på området.
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