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Kommunens strategi

Overordnet

• Innkjøpsstrategi – vedtatt september 2021

• Oppdragsavtale med Nasjonalparken næringshage – mars 

2022

• Samarbeid med Oppdal næringsforening – over flere år 

• Rådgiver for næring og bærekraft – mars 2022



Kommunens innkjøp

Omfang

2021 Lokalt 2021 Per okt. 
2022

Løpende drift, varer og 
tjenester

82 mill. 25 mill. 30% 36%

Tjenester som erstatter 
egen tjenesteproduksjon

80 mill. 44 mill. 55% 64%

Investeringer 36 mill. 24 mill. 67%
198 mill. 93 mill. 47%



Kommunens innkjøp

Omfang

• 30 – 40 anskaffelser i året

• Delegert innkjøp til enhetslederne
• Mer og mer sentralisert de to siste årene
• Om lag ett årsverk på innkjøp

• Fylkesavtalene (20 avtaler)



Kommunens innkjøp

Våre strategier
Vedtatt innkjøpsstrategi skal understøtte kommunens hovedstrategi i 
kommuneplanen (Stedsutvikling, kap.4 om allsidig næringsliv og 
kommunens bidrag til produksjons- og kompetansearbeidsplasser)  og 
strategisk næringsplan 2019-2030.

Anskaffelser skal bidra til markedsutvikling.
• Oppdal kommune skal arbeide aktivt for å få et godt tilpasset og utviklet 

lokalt og regionalt leverandørmarked slik at våre behov ved anskaffelser blir 
dekket.

• Bidra til at næringslivet blir mer omstillings- og konkurransedyktig.
• Flere lokale leverandører, særlig innenfor konsulentsegmentet.
Tiltak
• Ved utforming av anbudsdokumentene skal man så langt det er 

hensiktsmessig legge til rette for at også mindre leverandører kan delta.
• Som oppdragsgiver vurderer vi å dele opp store anskaffelser i delkontrakter.



Kommunens innkjøp

Samarbeid med Oppdal næringsforening

Gjennomfører hver høst et innkjøpsseminar med hele næringslivet i 
kommunen.

Tema
• Innkjøpsstrategi og retningslinjer for innkjøp
• Hva kommunen skal anskaffe fremover

• Flaskehalser i produksjonen for næringslivet
• Hva vi forventer av leverandørene

• Miljøsertifisering innen 2025
• Abonnere på tjenester for konkurranser som kommunen utlyser

• Opplæring i bruk av konkurranseadministrasjonsvertøyet TendSign
• Fagtema innen anskaffelser (profesjonelle innledere)



Kommunens innkjøp

Takk for oss!

Richard.sandnes@oppdal.kommune.no
Tel: 400 61 346
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