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Anskaffelse prosjektledelse interkommunal kystsoneplan 
 
 
Innstilling  
AU ber sekretariatsleder ta kontakt med Hadsel kommune med forespørsel om bistand til å 
gjennomføre tilbudskonkurranse og sikre anskaffelse av ekstern prosjektleder for interkommunal 
kystsoneplan.  

Dersom det ikke er mulig ber AU sekretariatsleder ta kontakt med andre aktuelle aktører for å 
gjennomføre oppdraget.  

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
AU vedtok i sak AU-044/19 at Sortland kommune skulle bistå med anskaffelse av ekstern 
prosjektleder av interkommunal kystsoneplan. 

Dette har Sortland kommune ikke anledning til å bistå med. Saken presenteres derfor for AU 
igjen. 
 
Fakta i saken 
Etter at prosjektleder for interkommunal kystsoneplan sa opp sin stilling tidlig i 2019 ble det i 
samråd med arbeidsgruppen foreslått at det kunne kjøpes fri ressurser fra kommunene for å sikre 
prosjektledelse. Saken ble presentert AU som 25.01.19 vedtok Sak i AU: 005/19  

AU ber administrasjonen gå videre med alternativ 3, å utrede muligheten for å kjøpe ressurser 
fra en eller flere kommuner og gjennomføre dette alternativet om mulig. 

Grunnet endrede forutsetninger i kommunene, lot denne løsningen seg ikke gjennomføre. 

Saken ble igjen framlagt AU i mai sak AU: 044/19 

Det innhentes tilbud i henhold til loven om offentlig anskaffelse med tanke på å sikre ekstern 
prosjektleder.  AU ber Sortland kommune gjennomføre prosessen og anskaffelsen.   

Etter å ha konsultert med Sortland kommune ble det opprettet kontakt med Samordna Innkjøp 
Nordland med forespørsel om de kunne bistå oss, som del av avtalen de har med Sortland 
kommune. Etter sommeren fikk vi tilbakemelding om at de ikke hadde anledning til det, heller 



ikke som et betalt oppdrag.  

Sortland kommune ble derfor igjen forespurt om de kunne bistå, med det svar at de beklageligvis 
ikke kunne det.  
 
For å sikre fremgang i saken foreslås det at Hadsel kommune kontaktes med forespørsel om å 
bistå i prosessen. Hadsel kommune har slik kompetanse tilgjengelig i sin administrasjon. 

Arbeidsgruppen for interkommunal kystsoneplan vil bistå med utarbeidelse av 
konkurransegrunnlaget.  

Dersom Hadsel kommune allikevel ikke har anledning til å bistå, vil andre aktører kontaktes med 
mål om å gjennomføre prosessen med anskaffelse av ekstern prosessleder.  

Anbud på prosjektledelse hovedprosjekt vil være under forutsetning av at man oppnår 
finansiering av hovedprosjektet. 
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