 Lofotrådet

Att.: Kjell Furu

24.08.2017

Orientering/Presentasjon av Emptum AS.
Viser til hyggelig telefonsamtale i dag 24 august, vedrørende en eventuell presentasjon av Emptum AS for
Lofoten regionråd, og sender som avtalt litt informasjon om oss.

Om Emptum AS:
Etablert september 2014 av Nils Ragnar Jensen og Geir Løbakken, og har til formål å levere tjenester relatert til
offentlige anskaffelser. Typiske tjenester vil være
•
•
•
•
•
•
•

Komplett gjennomføring av anbudskonkurranser
Utarbeiding av konkurransegrunnlag
Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Evaluering av tilbud
Bistand i sammenheng med klagebehandling
Utarbeiding av kontrakter/avtaler
Regionvis samordning og forvaltning av innkjøp

De ansatte:
Nils Ragnar Jensen er daglig leder og er utdannet økonom som i tillegg har 2 avdelinger jus fra universitetet i
Bergen.
Nils Ragnar Jensen har sin yrkes bakgrunn fra flere bedrifter i privat sektor med alt fra administrasjons
ansvar til administrerende direktør og styreleder.
Han har bred erfaring fra forhandlinger og innkjøp både nasjonalt og internasjonalt. Han har etablert flere
bedrifter med suksess.
Geir Bjarne Løbakken arbeider som faglig ansvarlig og har lang fartstid innenfor offentlige anskaffelser, både
som innkjøper og som foredragsholder.
Fra 1996 og frem til mai 2013, var arbeidsgiver InnkjøpsAlliansen AS. Deretter har arbeidsgiver vært Finnut
Consult AS.

Teknologiveien 2a, 8517 Narvik
e-post: geir@emptum.no / nils@emptum.no
Bankkonto: 1503 51 08995

Org.nr.: 914150132
Telefon +47 909 82 299 / 900 36 814



Gjennomføring av konkurranser
Emptum AS har implementert KGV-verktøyet Mercell for å kunne benytte dette i sammenheng med
anbudskonkurranser som skal gjennomføres på vegne av kunder. Mercell gir full sporbarhet i alle anskaffelser,
samtidig som det er mulighet til å registrere inn oppdragsgivere slik at disse får fullt innsyn i løsningen.
Protokoll fra anskaffelser genereres også automatisk i Mercell.
Dokumenthåndtering løses ved bruk av SharePoint og integrert Invo som prosjekt verktøy, som også gir
mulighet for dokumentdeling.
Emptum er opptatt av å implementere brukergrupper i anskaffelsene der det er hensiktsmessig. Brukerne
sitter nært problemene og er ofte løsningsorienterte.

Kurs/Opplæring
Geir Bjarne Løbakken har via tidligere arbeidsgiver hatt som en av sine oppgaver, reist rundt i Norge og
arrangert/gjennomført kurs om offentlige anskaffelser - både for innkjøpere og selgere. Kursene har inneholdt
grunnleggende kunnskap om offentlige anskaffelser, samt et en del rundt korrupsjon og etikk. Videre har Geir
Løbakken gjennomført bedriftsinterne kurs hos en rekke bedrifter og virksomheter - bla. Siemens og HRF
(Hurtigbåtenes rederiforbund). Geir Løbakken har også gjennomført en rekke foredrag/kurs i sammenheng
med Leverandørutvikling på vegne av Troms Fylkeskommune og NHO.
Vi ser for oss å kunne gjennomføre opplæring i forskrift til lov om offentlige anskaffelser, både for kommunenes
eget personell så vel som for lokalt næringsliv som ofte er avhengig av kommunene. Slike kurs vil være en form
for «leverandøropplæring» og er med å styrke det lokale næringsliv slik at små og lokale leverandører kommer
mere med i anbudskonkurranser.

Regionvis samordning og forvaltning av innkjøp
Vi ser også for oss å kunne koordinere innkjøp for flere kommuner. Det er en rekke produkter og tjenester
som er godt egnet for felles anskaffelser. Eksempel på dette er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Medisinsk forbruksmateriell
Matvarer
Medisiner/apotektjenester
Kontormateriell
Kontormaskiner
Slamtømming
Drivstoff
Arbeidstøy
Osv.



Fordeler med felles anskaffelser er volumfordeler/rabatter, færre anbudsprosesser, sikkerhet ved at Lov om
offentlige anskaffelser oppfylles i stor grad, samt frigjøring av oppdragsgivernes egne ressurser til annen
tjenesteyting. En betingelse for at felles anskaffelser skal lykkes er selvfølgelig at de deltagende kommuner
forholder seg lojalt til inngåtte avtaler og at det tilrettelegges internt for brukerne for kjøp via inngåtte
kjøpsavtaler.

Forsikringer
Emptum AS har tegnet en profesjonsansvarsforsikring hos IF forsikring for å ivareta tryggheten rundt ansvar for
eventuelle feil som skulle oppstå i sammenheng med gjennomføring av anbudskonkurranser.

Juridiske tjenester
Emptum AS har inngått samarbeidsavtale med følgende selskap som kan benyttes ved behov (til gode avtalte
betingelser):
•
•

Eurojuris AS v/Advokat Hugo Storø – Jus/Advokattjenester
BP3 Prosjekt v/Svein-Erik Høiem – Ingeniør-/tekniske tjenester

Jeg vil ta kontakt med dere i løpet i løpet av de nærmeste dagene for å følge opp vår henvendelse. Først og
fremst ser vi for oss en kort presentasjon og samtale om hvilke muligheter et samarbeid kan by på for både
regionrådet og dets medlemmer.

Med vennlig hilsen

Geir Bjarne Løbakken
Emptum AS
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