Interpellasjon om innkjøp av mat
Til ordfører i Østre Toten kommune
Et samlet kommunestyre og formannskap har de siste fem årene gjennom flere vedtak gitt
klare og sterke signaler til Rådmannen om at Østre Toten kommune ønsker muligheter for å
kunne kjøpe inn lokalprodusert mat. Til tross for mange års kamp fra politikerne i Østre
Toten så har klare politiske signaler og bestillinger ikke blitt gjennomført.
Østre Toten kommune har i samarbeid med nabokommunene inngått samarbeid om innkjøp
via regional innkjøpsenhet. Denne enheten er på Gjøvik, og er underlagt Gjøvik kommune
slik jeg har forstått det.
Det jeg lurer på er om signalene og vedtakene fra politikerne i Østre Toten kommet frem til
innkjøpsenheten via Rådmannen eller har de ikke blitt sendt dit?
Har de blitt mottatt og deretter avfeid? Har innkjøpsenheten utarbeidet
anskaffelsesdokumenter og inngått avtaler uten at politikerne i Østre Toten har fått mulighet
til å rette på eventuelle svakheter i bestilling / signaler?
Hvordan kan de folkevalgte i Østre Toten kommune påvirke innkjøpene kommunen gjør?
For det er politikk i innkjøp. Man kan velge å støtte opp om lokale produsenter. Man kan
velge å prioritere miljøet. Det er mange politiske prioriteringer i innkjøp.
Når man som folkevalgt prøver å finne ut av dette får man ikke noe svar eller innsyn. Det er
viktig å finne ut hva som skjer med de politiske signalene og bestillingene. Det er viktig å
finne ut hvordan de folkevalgte har mulighet til å påvirke innkjøpene FØR
anskaffelsesdokumentene utarbeides og avtaler inngås.
Dette er spørsmål man som folkevalgt har undret på i mange år. Dermed har jeg etterspurt
innsyn i en slik innkjøpssak som folkevalgt. Det ble avvist blankt. Jeg sitter dermed igjen
med mange spørsmål som jeg da har sendt både til kontrollutvalget og til ordfører.
Jeg har følgende spørsmål til ordfører:
1) Hvordan tenker ordfører at Østre Totens folkevalgte kan forsikre seg om at signaler og
bestillinger blir fulgt opp og at de folkevalgte kan politisk påvirke innkjøpene kommunen gjør
på en god måte?
2) Har Østre Toten kommune vedtatt et reglement for Folkevalgtes innsynsrett ihht
kommunelovens §40 punkt 5?
3) Om kommunen ikke har vedtatt et slikt reglement, hvordan stiller ordfører seg til å innføre
et slikt reglement som sikrer folkevalgtes mulighet til å ivareta ombudsrollen og få åpenhet i
saker?

4) I et eventuelt slikt reglement, hvordan kan man som folkevalgt få innsyn i kommunens
innkjøp som foretas via Innkjøpsenheten i Gjøvik kommune?
5) Har kommunen gode rutiner på hvordan innsynsbegjæringer blir behandlet?
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