
RAMMEAVTALE NÆRINGSUTVIKLINGSTJENESTER

FELLES KOMMUNESTYREMØTE 26/8-22



VI SKAL SKAPE VEKST SAMMEN!



Faksmile Glåmdalen 21.02.15



NÆRINGSUTVIKLING I KONGSVINGERREGIONEN

• Regional næringsstrategi, 2016 – 2028

• Mål: Netto vekst på 100 arbeidsplasser per år

• Sju hovedstrategier



8,5 mil

9,6 mil

10,7 mil
10,2 mil

8,1 mil

6,9 mil
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Kommunestyrevedtak desember 2021

Kongsvinger kommunestyre: 

1. Kommunestyret vedtar at det regionale næringsutviklingsarbeidet 
(programmet for næringsmessig omstilling i Kongsvingerregionen) 
videreføres på samme nivå som i 2020. 

2. Kommunestyret ber styret for Kongsvingerregionen IPR legge frem en 
plan for finansiering fra regionrådet tilsvarende nivå 2 (1,7 
millioner). 

3. Kommunestyret ber om at finansiering fra Kongsvinger kommune med 
220 kr pr innbygger innarbeides i økonomiplan 2022-2025/budsjett 
2022. 
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Videreføring

• Hvordan organisere det regionale næringsutviklingsarbeidet fremover?

• Frem til i dag har Klosser Innovasjon utført disse oppgavene ved å motta 
tilskudd til omstillingsprogram, byregionprogram og bedriftsrekruttering. 

• Behov for å gjøre dette på en annen måte fremover for å sikre at 
oppgavene utføres helt og fullt innenfor lovverket.

• Samtidig viktig at disse oppgavene legges til et og samme 
kompetansemiljø. Det gir nødvendig kraft og fleksibilitet til å skape 
resultater.
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Alternativer

• Tilskudd

• Egenregi - offentlig eid aksjeselskap

• Offentlig anskaffelse

• Konklusjon: Offentlig anskaffelse



OM RAMMEAVTALEN

• Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) skal inngå rammeavtale på vegne av 6 kommuner.

• Formål: Samarbeidspart for programledelse og arbeider med å operasjonalisere og videreutvikle regional næringsstrategi. 

• Over rammeavtalen kan det foretas ulike typer avrop («bestilling»):

• Programledelse, operasjonalisering og videreutvikling av regional næringsstrategi for Kongsvingerregionen (årlig).

• Andre typer oppdrag innen næringsutvikling generelt eller for en konkret sak (regionalt eller enkeltkommune).

• Frivillig for den enkelte kommune å benytte avtalen for egne avrop.

• Rammeavtale med én leverandør med oppstart 1/1-23 og varighet inntil 6 år (2 + 1 + 1 +1 +1 år).

• Organisering av arbeidet med anskaffelsen

• Styringsgruppe: Rådmannsutvalget

• Produktansvarlige: Kommunenes representanter i regionalt næringsforum

• Arbeidsgruppe: Rune Lund (Kongsvinger), John Kristian Strand (Sør-Odal), Anne Huse (Regionrådet) og Terje Øverby 

(RIIK)



KRAV OG TILDELINGSKRITERIER

• Kravspesifikasjonen angir 

obligatoriske krav.

• Tildelingskriterier er forhold som skal 

vektlegges når kontrakten skal 

tildeles.

• Beste forhold mellom pris og 

kvalitet

• Basert på best value

procurement metodikk («BVP»).

• Tilbudsfrist 2/9-22 kl 12, fortsettelse 

følger…


