
Interpellasjon innkjøps samarbeid SIIS/SIIN. 

  

Mange ser med bekymring på det som skjer vedrørende nye trender der vi nå ser at lokale 
anbud som skal gis til det offentlige skal dekke stadig økte områder og arealer.  

Anbudene legges nå ut for større og større områder, og det er ofte ikke mulig å legge inn 
tilbud på enkeltkommuner eller en konstellasjon på flere små tilstøtende kommuner. Dette 
vil gjøre det stadig vanskeligere for lokalt næringsliv å delta i konkurransene. Signaler vi får, 
er at tidligere SIIS, nå kalt SiiN, har ambisjoner om å vokse, og jeg tror nok ikke 
småkommunene, som blant annet Meløy, vil tjene på dette. Det er derfor et stort behov for 
bevissthet fra kommunens side, også politisk på hvilke føringer som nå legges. 

  

Som uavhengig representant ønsker jeg å be rådmannen utrede sak på innkjøpssamarbeidet 
kommunen i dag er medlem av.  

Er dette et samarbeid vi gjennom lov er pålagt å inneha/ være en del av eller er dette noe 
Meløy kommune vil kunne ta tilbake og administrere selv? Hva er økonomiske fordeler 
kontra ulemper? Kan vi styrke lokal næring gjennom mindre lokale anbud i egenregi?  

Vil det kunne være i næringslivets og kommunens interesse å samarbeide med våre små 
nabokommuner for å kunne oppnå flere anbud til lokale små bedrifter? 

  

Gjennom lokale tilpasninger ved å selv administrere egne innkjøp vil vi kunne få lokale 
bedrifter forankret i Meløy til å kunne levere og dermed få flere anbud hos det offentlige.   

Vil avslutningsvis også be rådmannen se på en ordning for å kunne informere aktuelle lokale 
tilbydere innenfor ulike bransjer hva som kan leveres anbud på og når.  

Opplæring/repetisjoner på hvordan anbud skal utarbeides vil også være ønskelig. Vi må ta 
vare på de ressurser vi har i Meløy. Gjennom å gi muligheter til næringslivet vil vi også kunne 
få se vekst. 
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