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- En veileder til beste praksis
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Forord

Stortingsmelding nr. 36 (2008–2009) «Det gode innkjøp», fremmet av Stoltenberg II, peker på en rekke områder for å legge
til rette for det gode innkjøp. Dette er alt fra håndtering av
regelverkets prosedyreregler, forholdet til miljø og samfunnsansvar, innovasjon, korrupsjonslignende adferd, potensialet
for innsparing osv. I denne veilederen ønsker NHO å fokusere
på regelverkets handlingsrom, for derigjennom å gjøre det
gode innkjøp. Det er en rekke oppdragsgivere, både statlige og
kommunale innkjøpere, som har en profesjonell tilnærming
til både planlegging, konkurransefasen og leveringsfasen.
Men det er blitt altfor mye fokus på begrensninger i forhold
til regelverket. NHO ønsker i denne veilederen gjennom gode
eksempler å sette søkelys på handlingsrommet i regelverket
ved tildeling av offentlige anskaffelseskontrakter.
Bli inspirert – god lesning!

Arnhild Dordi Gjønnes		
advokat				

Ingebjørg Harto
avdelingsdirektør

Veilederen er levert av Firstventura AS juni 2011– på oppdrag fra NHO.

1 | Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp»

Regjeringen Stoltenberg II fremmet 8. mai 2009 Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp». Stortingsmeldingen
peker på at det ligger et uforløst potensial innenfor regelverkets handlingsrom. Videre legger meldingen også vekt på at
det er nødvendig å se på offentlige innkjøp i en større sammenheng, og at innkjøpsreglene alene ikke kan sikre at innkjøpene
blir gode og av faglig høy kvalitet. Regjeringens mål med
Stortingsmeldingen er å forbedre den offentlige innkjøpsvirksomheten.
I 2009 kjøpte det offentlige inn for nærmere 386 milliarder kroner1. Med andre ord disponerer offentlig sektor en vesentlig del
av ressursene i samfunnet. Derfor er det samfunnsøkonomisk
viktig at det stimuleres til en effektiv offentlig innkjøpsvirksomhet. Gode anskaffelsesprosesser bidrar til god økonomistyring.
Det gode innkjøp i offentlige termer kan sies å ha en regelverksside og en innkjøpsfaglig side. Fra lov og forskrift om
offentlige anskaffelser trådte i kraft, hevdes det fra mange hold
at det i Norge har vært et noe ensidig fokus på regelverkssiden
ved anskaffelsene.
Fokus på regelverket har vært og vil være nødvendig også i
fremtiden, men med et forsterket fokus på den innkjøpsfaglige siden ved anskaffelsen. Dette er helt nødvendig for å få økt
fokus på kosteffektive anskaffelser og fylle handlingsrommet,
som nevnt over, med innkjøpsfaglig god praksis. Fokus for en
innkjøper blir derfor ofte å unngå brudd på regelverket, og dermed mistes det å sikre gode kommersielle prosesser av syne.
I fremtiden bør det fokuseres på en bedre balanse mellom
regelverkssiden og den innkjøpsfaglige siden ved et offentlig
kjøp. Som nevnt ovenfor, er det forhold omkring å legge til
rette for nettopp det gode innkjøp, ikke bare gjennom håndtering av regelverket, men også i forholdet til blant annet miljø og
samfunnsansvar, innovasjon og potensialet for kosteffektive
anskaffelser.

1 http://www.ssb.no/offinnkj/tab-2010-12-01-01.html
2 http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/
Anskaffelsesbrudd_FirstVentura_endelig.pdf
3 www.riksrevisjonen.no

Det er særskilt tre områder som stortingsmeldingen fokuserer
på, hvor det understrekes at det er et stort forbedringspotensial. De tre områdene er:
• Organisering
• Lederforankring
• Kompetanse
Lederforankring er helt sentralt i innkjøpssammenheng for å
sikre at innkjøpene støtter opp under de mål og strategier som
er satt for virksomheten, men også for å sikre mandat og tyngde inn i arbeidet med de konkrete innkjøpene. Dette vil sikre
nødvendig gjennomslagskraft og lojalitet til de avtalene som
prosessene resulterer i. I en kartlegging av årsaker til brudd på
anskaffelsesregelverket fra 20082 pekes det på at forholdene
over også er av stor betydning for regelverksetterlevelse.
Riksrevisjonen viser i rapport Dokument 3:6(2010-2011) årsaker til at statlige virksomheter ikke etterlever regelverket for
offentlige anskaffelser.3
Tilstrekkelig regelverks- og innkjøpsfaglig kompetanse er en
forutsetning for å lykkes i arbeidet med offentlige anskaffelser.
Kartleggingen som nevnt over, peker på kompetansemangler
som en av årsakene til brudd på regelverket. Samtidig pekes
det på at regelverkskompetansen er overfokusert sammenlignet med fokus på innkjøpsfaget.
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2 | Hvordan gjøre gode innkjøp

Offentlige innkjøpere har et potensial for å tenke mer kommersielt i gjennomføring av anskaffelser, og derved få mest
mulig igjen for hver krone.
For gjennomføring av gode anskaffelser er det nødvendig å ha
fokus på alle faser av en prosess, fra planlegging til implementering. Dette innebærer å bruke tilstrekkelig tid og ressurser
knyttet opp mot anskaffelsens art og kompleksitet. De samme
prinsippene gjelder uavhengig av om det er snakk om en stor
og kompleks anskaffelse, eller en mindre og strømlinjeformet
anskaffelse.
Det er viktig å merke seg at innkjøperen her har et stort handlingsrom. Det er kun kjøpsfasen (se innkjøpshjulet) som er
regulert av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bruk av
alle deler av hjulet er viktig for å oppnå gode innkjøp. Og det er
ingen ting i regelverket som hindrer en innkjøper å bruke hele
hjulet.
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Analyse og kontroll av behov er en vanskelig og krevende
prosess. Ingen liker å bli etterkontrollert. Bestiller har normalt
en klar formening om behov og ønsker. Samtidig vil bestiller
ofte bli utsatt for påvirkning fra leverandørmarkedet (selgere) i
forhold til hva de faktisk har behov for.
Det er derfor viktig å ufarliggjøre prosessen fra starten av, men
samtidig må man informere og respektere at bestiller har erfaring/kompetanse som er viktig for prosessen. Sterke brukergrupper kan ha bestemte oppfatninger om hva behovet er og
hvilke produkter/tjenester som skal leveres og eventuelt hvilke
leverandører som kan levere. Som profesjonelle innkjøpere må
man ta utfordringen med å diskutere med brukere som gjerne
har bestemt seg på forhånd.

TIPS!
Husk at offentlige anskaffelser tar tid. En anskaffelse over
EØS-terskel tar normalt fra seks til ni måneder. Det er derfor
viktig å utarbeide en fremdriftsplan hvor det er nok tid til å gjøre
en god jobb. Vi må ikke forhaste oss. Å bruke tilstrekkelig tid i
forarbeidsfasen vil ofte lønne seg, slik at man ikke møter store
uforutsette hindringer underveis som forsinker prosessen.
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4 www.firstventura.no

Uansett type og størrelse av kjøp så må man innom behovsdefinering og behovsverifikasjon for å få gode innkjøp. Behovsdefinering og behovsverifikasjon er prosessen med kort å beskrive
og begrunne det vi trenger (hva, hvorfor, når og forventet
effekt) samt å etterkontrollere om behovet fra bestiller er reelt
før vi starter innkjøpsprosessen. I mange sammenhenger kan
det være nødvendig å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe før
den endelige definering og verifisering av behovet finner sted.
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Hoveddelene i en anskaffelsesprosess kan synliggjøres ved
innkjøpshjulet4 som illustrert under:

Forarbeidsfasen

MULIGE FALLGRUVER!
• Man kan bli påvirket av en leverandør til å ha behov for
noe som har økonomisk interesse for leverandøren, og som
utelukker eller begrenser konkurranse.
• Det er helt sentralt å sikre at det definerte behovet ikke er
spesifisert inn mot ett produkt eller en tjenestetype som
kun kan leveres av en leverandør.
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Markedsfasen
Forarbeids- og markedsfasen må ha et sterkt fokus og sikre et
klart mandat samt ledelsesforankring for gjennomføring. Det
er avgjørende å sikre seg tilstrekkelig markedsinformasjon,
slik at man treffer markedet og utnytter potensialet i markedet
på best mulig måte for å få dekket behovet.

TIPS!
Tiltak for økt kommersielt fokus:
• I større grad innhente informasjon fra markedet om varen/
tjenesten som skal anskaffes.
• Økt dialog med markedet i forkant av prosessen.

Det er særlig i markedsfasen man har anledning til å tenke og
åpne for innovasjon gjennom dialog med leverandører i forkant av utlysningen. Dette vil gi en god indikasjon på potensialet i markedet. Samtidig er det viktig at offentlige innkjøpere
kontinuerlig har et markedsrettet fokus for å sikre kunnskap,
informasjon og nødvendig påvirkning til relevant bransje.
Dette kan gjøres ved å engasjere seg eksempelvis i bransjenettverk, leverandør-/dialogkonferanser eller lignende.

Et godt eksempel på gjennomført forarbeids- og markedsfase. Eksempelet er fra Sandefjord
kommune og deres kartlegging i forbindelse med anskaffelse av elbiler.

EKSEMPEL: SANDEFJORD KOMMUNE

I forbindelse med oppfølging av Sandefjord kommunes klimaarbeid
og oppfølging av kommunens Klimaplan ble det i 2010 utarbeidet
en rapport for å vurdere anskaffelse av elbiler i kommunen.

kollisjonssikkerhet eller tilsvarende. Ingen elbiler er NCAP testet,
men enkelte elbiler er ombygde bensinbiler som i originalversjon er
testet i NCAP.

Rapporten hadde til hensikt å legge grunnlaget for å oppfylle
følgende punkt i Bystyrets vedtak: «Det legges til rette for
ladestasjoner til elbiler på tilstrekkelig antall steder. Ved fornyelse
av Sandefjord kommunes bilpark skal elbiler benyttes der det er
mulig.»

Det er en rask utvikling innen elbiler, både hva gjelder bilens rekkevidde og tid for lading. Begge deler har vært de kanskje viktigste
begrensende faktorene når det gjelder å ta i bruk elbiler. Det
fantes allerede en del elbiler på markedet som oppfylte kriteriene
Sandefjord kommune hadde satt opp. Ut fra dette skulle det være
et tilfredsstillende utvalg som kunne dekke Sandefjord kommunes
behov. Dog ventes nye elbilmodeller å komme på markedet i løpet
av kort tid. Det gir nye valg innen elbiler som enda bedre vil dekke
kommunens behov og ønsker. I tillegg kommer andre typer lavutslippsbiler på markedet. Ventelig vil forholdene ligge godt til rette
for å ta i bruk biler med lavt eller null utslipp av klimagasser når
Sandefjord kommune i årene fremover skal fornye bilparken.

Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av
medarbeidere i kommunen som har ansvar for innkjøp av biler,
verkstedet og brukerne. Arbeidsgruppen kartla kjøremønsteret/
bilbruken for et utvalg av kommunens biler, innhentet informasjon
om elbilenes fordeler og ulemper samt kartla om det var elbiler i
markedet som kunne erstatte ordinære biler.
I rapporten legges det vekt på at klimagassutslippet kan reduseres med cirka 2 tonn/år per bil ved å benytte elbil i stedet for en
bensindreven person-/varebil, dersom man legger til grunn en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år.
Det ble gjennomført en enkel kartlegging av bilbruken for et
utvalg biler i kommunen. Her fremgår det blant annet at bilene
som inngår, har en relativt kort daglig kjørelengde på under 60 km.
Ettersom elbil har en maksimal kjørelengde per lading som ligger
i området 80–100 km, skulle det ligge til rette for å erstatte en
vesentlig del av dagens bilpark med elbiler når denne skal fornyes.
I rapporten ble det lagt vekt på å se på muligheten for anskaffelse av elbiler. Et sett med kriterier/krav for valg av elbil ble satt
opp i rapporten. Blant annet krav til rekkevidde per lading, ladetid,
toppfart og sikkerhet. Sikkerhet ble vektlagt særskilt, der det ble
satt krav til 4 stjerner i NCAP (http://www.euroncap.com) test av

Rapport El-biler Sandjord kommune kan leses på Sandefjord kommunes internettsider.

Kjøpsfasen
I kjøpsfasen av konkurransen er det et stort potensial for offentlige aktører å tenke mer kommersielt ved blant annet å
etablere måleparametere for gjennomføring av anskaffelsene.
Dette kan være med på å definere besparelsespotensialer og
målsettinger i konkurransen, både helhetlig eller per avdeling
og eventuelt per produkt/tjenesteområde. Det er viktig at
innkjøpere får gode incentiver og dermed økt motivasjon for
å oppnå besparelser i gjennomføring av konkurransene. Når
det gjelder valg av de økonomiske mest fordelaktige tilbudene,
kan det være mye å hente på å tenke totale kostnader og levesykluskostnader for å skape et best mulig resultat på sikt.

Eksempelet viser hvordan Flora kommune har fått effekt av å ha et kommersielt
fokus i gjennomføring av anskaffelsen av forsikringstjenester til kommunen.

EKSEMPEL: FLORA KOMMUNE

I januar 2010 ble det besluttet at alle forsikringer i Flora kommune
skulle samles og lyses ut på offentlig anbud i løpet av sommeren
2010. I forkant av dette hadde kommunen gjennomført en konkurranse for å etablere kontrakt med forsikringsmegler. Avtalen med
ny forsikringsmegler ble cirka 50 prosent lavere i kostnad sammenlignet med den forrige.
Kommunens nye forsikringsmegler utarbeidet konkurransegrunnlag som innkjøpsenheten i kommunen sjekket og korrigerte.
Konkurransen ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse etter
forskriftenes del I og III. Omfanget av konkurransen gjaldt alt av
kommunens person- og skadeforsikringer, inkludert reiseforsikringer. Før tilbudsfristens utløp ble det gitt en del svar og veiledning
etter spørsmål fra potensielle leverandører. Kontraktsperioden ble
satt for ett år med opsjon for ytterligere 1+1+1 år.
Et sentralt kvalifikasjonskrav var at tilbyder måtte ha gyldig konsesjon i Norge. Tilbudene ble evaluert på bakgrunn av det økonomisk
mest fordelaktige tilbud med tildelingskriteriene og pris med 80
prosent vekt og kvalitet med 20 prosent vekt.
Etter mottak av tilbud evaluerte forsikringsmegler tilbudene
og oversendte evalueringsrapport til kommunen. Resultatet av
evalueringen viste at den nye pakken med forsikringer ble cirka 1,2
millioner kroner billigere enn den forrige avtalen. Dette ga kommunen cirka 1,2 millioner kroner i frigitte midler. Det ble ikke gjort
endringer i egenandeler, noe som i mange tilfeller kan gjøre utslag
i forhold til kostnadsnivå.
Mye av årsaken til den store besparelsen var at den tidligere
forsikringsmegleren som kommunen benyttet, kun prolongerte
avtalene så lenge disse var gyldige. Dette illustrerer viktigheten av
å benytte seg av potensialet i markedet og ikke av gammel vane
bare forlenge avtalene når det er mulig.

Innkjøpsenheten i Flora kommune har bevisst arbeidet med å hente
besparelser i sine anskaffelser. Etter kutt i kommunens budsjett og
nedbemanning i 2007 ble innkjøperstillingen i kommunen kuttet.
I budsjettåret 2009 ble innkjøperstillingen gjenopprettet, men da
med et budsjettvedtak. I krav til stillingen lå det å hente innsparinger på 500 000 kroner. Dette ble i senere budsjett gradvis økt, da
kommunen trengte en større budsjettramme. I budsjett for 2011
er kravet til innsparinger for innkjøpsenheten økt til 1,8 millioner
kroner, og dette er i praksis innfridd.
Gjennom blant annet bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) har kommunen forenklet jobben med å
utarbeide konkurransegrunnlag, kommunikasjonen med tilbyderne
og evaluering av tilbud. Ved å sette et sterkt fokus på krav til
besparelser i anskaffelsene og kontraktene i kommunen, er det gitt
et klart mandat for fokus på innkjøpsarbeidet. Besparelsen som ble
hentet inn i eksempelet for kjøp av forsikringstjenester, synliggjør
viktigheten av bruk av markedet aktivt i gjennomføring av konkurranse. Samtidig var også bruk av en profesjonell part i gjennomføring av konkurransen med på å spisse forespørselen til markedet
slik at potensialet ble hentet ut.
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TIPS!
Tiltak for økt kommersielt fokus:
• I større grad måling av resultat i forhold til definert
målsetting/besparelser.
• Incitamenter for måloppnåelse. For eksempel at økte
besparelser gir åpning for bruk av flere ressurser på
innkjøpsarbeidet.
• Tenke kostnader for hele varens/tjenestens levetid.
• Benytte ytelsesbaserte spesifikasjoner.
• Bruk av utprøvde tildelingskriterier som har gitt gode
resultater i tidligere prosesser. Hent gjerne inn erfaringer fra 		
andre.

MULIGE FALLGRUVER!
• Manglende kompetanse og kapasitet kan bidra til at
gjennomføring av nye anskaffelser ikke blir prioritert, og
prolongering av eksisterende avtaler blir i utstrakt grad
benyttet. Med dette risikeres det at organisasjonen går glipp
av markedsutviklingen og gode kommersielle vilkår.

Implementering og oppfølgingsfasen
En mer kommersiell tankegang i forhold til implementering
og oppfølging av kontrakt vil være å ha et sterkere fokus på
kontraktsoppfølging samt risikoplassering i kontraktene.
Det er også sentralt å være oppmerksom på konsekvenser av
kontraktsbrudd og følgene av dette. Implementering og oppfølging av kontrakter generelt har et stort forbedringspotensial
i offentlig sektor.
Forskriften fremholder at der det finnes fremforhandlede og
balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel
brukes. Det er utviklet flere standardkontrakter for ulike typer
kjøp, blant annet for IKT og bygg/anlegg.
Det er viktig at det er dedikerte ressurser som følger opp
kontrakten og som agerer og dokumenterer relevante forhold
i hele kontraktsperioden. Innkjøpsenhetene må ha et sterkt
fokus og oppdra organisasjonen sin i forhold til hvordan man
ønsker å forholde seg til og følge opp sine leverandører i kontraktsperiodens levetid.
En tett og strukturert kontraktsoppfølging gir et godt grunnlag
for å utnytte potensialet i kontrakten.

• Forlengelse av avtaler benyttes uten hjemmel.

TIPS!
Tiltak for økt kommersielt fokus:
• Fokus på risikoplassering i kontraktene.
• Økt fokus på kontraktsoppfølging.
• Dedikerte ressurser til å følge opp den enkelte kontrakt.
• Bruk av incitamentsbaserte kontrakter.
• Etabler en god oversikt over virksomhetens kontrakter, og
sørg for å ha et godt system for oppfølging av disse. Det
finnes mange gode elektroniske løsninger knyttet til dette
på markedet.
• Bruk standardkontrakter der dette finnes. Eksempler på
dette er Norsk Standard (NS) – www.standard.no og Statens
Standardavtaler (SSA) – www.difi.no
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3 | Handlingsrommet i regelverket

Generell innledning
Både innkjøpsfaglig kompetanse og planlegging av hvert
enkelt innkjøp er vesentlig for å få til vellykket innkjøp. Dette
er også viktig for å gjennomføre innkjøpsprosessen i samsvar
med reglene for offentlige anskaffelser. Reglene er til for å
skape trygghet for gode prosesser, men samtidig må offentlige
innkjøpere våge å bruke regelverkets fulle ramme.
De grunnleggende krav i regelverket skal blant annet ivareta
rettssikkerheten til aktørene i anskaffelsesprosessen og sikre
at alle potensielle leverandører får de samme mulighetene til
å få kontrakter med det offentlige. Videre skal kravene sikre
effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Kravene er knagger for
innkjøpere for å sikre gode prosesser og er retningsgivende for
tolkningen av reglene i forskriften.

Kort beskrivelse av de grunnleggende krav
God forretningsskikk og likebehandling av leverandører.
At en anskaffelse skal være basert på konkurranse, innebærer at
man skal stimulere til konkurranse for å få det beste tilbudet
og øke markedet for de beste leverandører.
Forutberegnelighet betyr at leverandøren på forhånd skal bli
informert om hvordan deres tilbud skal behandles både når det
gjelder selve prosessen og vurdering av tilbud.
Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet innebærer at det skal være
mulig å se hvorfor valget ble slik som det ble, i tillegg til utøvelse av skjønn og vekting av forskjellige faktorer mot hverandre.
Prinsippet om proporsjonalitet danner grunnlag for at kompleksiteten i selve anskaffelsesprosessen skal stå i forhold til
verdien av det som anskaffes.
Objektivitet – og ikke diskriminerende kriterier betyr at man skal
bruke objektive kriterier for bedømmelse for å oppnå forutberegnelighet. Man skal ikke diskriminere på grunn av nasjonalitet, eller ved å bruke standarder eller tekniske spesifikasjoner
for å hindre konkurranse.

Med god forståelse for de grunnleggende krav ligger forholdene til rette for å benytte handlingsrommet regelverket åpner
for. Alle prosedyreregler/saksbehandlingsregler i forskriften er
laget for å ivareta ett eller flere av de grunnleggende kravene.
Formålet om kosteffektive anskaffelser ivaretas ved å hensynta
de grunnleggende prinsipper.
I de følgende punkter vil det presenteres mulige områder hvor
offentlige innkjøpere har potensial for å benytte seg av handlingsrommet i regelverket, ved hjelp av enkle grep.

Bruke markedet aktivt til å innhente informasjon i
forarbeidsfasen
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser sier lite om handlingsrommet en innkjøper har for å benytte seg av markedet
til å innhente kunnskap om de faktiske tjenester og produkt i
forkant av anskaffelsesprosessen. Så lenge hensynet til konkurranse og likebehandling er ivaretatt, er ikke regelverket til
hinder for oppdragsgivers kontakt med markedet.
En dialog med markedet kan bidra til å finne og spesifisere
bedre løsninger. Å besitte god kunnskap om tjenesten/produktet og ikke minst markedet man opererer i, er svært viktig for å
treffe godt i forhold til konkurransen som sendes ut i markedet. Dette skaper bedre konkurranse og dermed også potensielt
bedre resultat. Sentralt i en dialogfase er å utfordre leverandørene på innovasjon og nytenkning.
Ved å være best mulig informert om potensielle tilbydere og
løsninger i et leverandørmarked, kan vi sikre de beste løsningene og de mest konkurransedyktige leverandørene. Vi må
derfor prøve å danne oss et oversiktlig og korrekt bilde av
leverandørmarkedet. Hvordan leverandørmarkedet ser ut, vil
også ha betydning for andre valg vi foretar i anskaffelsesprosessen, for eksempel valg av anskaffelsesprosedyre og utforming
av kvalifikasjonskrav.

TIPS!

MULIGE FALLGRUVER!

• Mulige kanaler for å ta kontakt med markedet/markedsinformasjon kan være nettsøk, arrangere leverandørkonferanser, delta på bransjesamlinger, aktivt å oppsøke et representativt utvalg av leverandører.

• Vær oppmerksom på at leverandøren prøver å påvirke
innkjøperen eller den hos innkjøperen som har definert behovet.
• Vær varsom med å bli for personlig med leverandøren.

• Bruk kommunikasjonen til å påpeke at konkurranse er en
markedsmessig nødvendighet og skap trygghet for at prosessen
blir håndtert på en ansvarlig og profesjonell måte.
• Sørg for skriftlighet for å kunne dokumentere likebehandling av
leverandører.
• Veiledende kunngjøringer skal brukes over visse verdigrenser,
men kan også brukes frivillig under disse grensene. Veiledende
kunngjøring bidrar til tidlig og økt fokus på anskaffelsen, og gjør
leverandørene mer interessert.

Benytte forhandlinger hvis mulig
Det finnes ikke noe eksakt svar på hvordan og når man bør
gjennomføre forhandlinger. I henhold til forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) kan konkurranse med forhandling
benyttes valgfritt i anskaffelser under EØS-terskelverdi og ved
uprioriterte tjenester. I konkurranser over EØS-terskelverdi
kan konkurranse med forhandling benyttes hvis et av de definerte unntakene er oppfylt.
Å forhandle med en leverandør, vil som oftest føre til et bedre
innkjøp. Selv om oppdragsgiver har utarbeidet gode konkurransedokumenter, kan tilbudene medføre utfordringer
knyttet til evaluering. Ved bruk av forhandlet prosedyre får
leverandøren anledning til å presisere og spisse sitt tilbud på
en best mulig måte for å imøtekomme oppdragsgivers krav og
spesifikasjoner.
Det er flere positive aspekter ved bruk av konkurranse med
forhandling som er verdt å trekke frem. Konkurranse med
forhandling gir:
• Flere muligheter til å bruke innkjøpsfaglig skjønn for å
kunne velge beste tilbud.
• Muligheter for justeringer og forbedringer av spesifikasjon
underveis i komplekse kjøp.
• Større sjanse for å få en optimal løsning ved komplekse kjøp.
• Det kan oppfordres til alternative løsninger/innovasjon fra
et større spekter av leverandører, hvis det er lagt til rette for
dette.

• Bedre kommersielle betingelser oppnås normalt med aktiv
bruk av forhandlinger.
Samtidig er det viktig å merke at gjennomføring av konkurranse med forhandling, i motsetning til åpen eller begrenset
anbudskonkurranse kan føre til:
• Leverandør har lagt inn slakk i de kommersielle elementene
av tilbudet som må forhandles videre på.
• Mer tidkrevende prosess etter tilbudsevaluering på grunn av
forhandlingsløp.
• Mer krevende prosess – setter økte krav til likebehandling av
leverandører og gjennomføringsevne hos oppdragsgiver.
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Hordaland fylkeskommune har ansvar for utbygging
av Bybanen i Bergen. For å sikre gode kommersielle
anskaffelser, er forhandlinger valgt som hovedprosedyre for innkjøp knyttet til utbygging og drift.

Statens innkrevingssentral er i sitt innkjøpsarbeid
bevisst i valg av prosedyre. I de tilfeller der adgang
til forhandling er til stede, velges dette.

EKSEMPEL: STATENS INNKREVINGSSENTRAL (SI)
EKSEMPEL: BYBANEN I BERGEN
Ved bygging av Bybanen i Bergen blir anskaffelsene
foretatt etter forsyningsforskriften. I dette regelverket har
oppdragsgiver rett til å velge enten anbudskonkurranse
eller konkurranse med forhandling.
Bybanen har vedtatt å bruke konkurranse med forhandling
som hovedprosedyre. Dette blir valgt for å redusere risiko
samt å benytte de kommersielle virkemidler som forhandlinger gir åpning for.
Bruk av forhandlinger har gitt meget gode resultater for
oppdragsgiver. I hovedtrekk er dette:
•
•
•
•

Forbehold blir avklart
Partene kjenner godt sine forpliktelser
Priser har blitt redusert
Garantier og leveringsbetingelser er forbedret

Erfaringen fra dette prosjektet er at det i all hovedsak anbefales å bruke forhandlet prosedyre der man har anledning
til dette.
Prosjektet viser imidlertid at gode resultater fordrer grundige forberedelser til forhandlingene, omforent forhandlingsstrategi internt, hvordan reviderte tilbud skal håndteres og
sporbarhet etter prosessen.

Da SI i 2009/2010 skulle anskaffe ny telefoniløsning, ble
det foretatt en utredning for å vurdere om adgang for
forhandlet prosedyre var til stede. Dette var en anskaffelse som inneholdt flere elementer, herunder innkjøp av
nytt telefonsystem, overføring til nytt system, support og
vedlikehold. Det var satt opp minimumskrav til løsningen,
men det var i tillegg satt opp flere krav som ble ønsket
imøtekommet. Det ville således kunne komme inn flere
ulike løsningsforslag som inneholdt ulike elementer. Hva
som ville inngå i tilbudet av utstyr, programvare, tjenester
og opplæring, var på forhånd ikke definert. Tilbudene ville
derfor kunne variere svært mye i løsningsforslag, slik at
det på forhånd ville være nærmest umulig å sette opp en
prismekanisme som kunne gi mulighet for en sammenligning av tilbudene.
FOA § 14-3 (1) bokstav b ble benyttet som begrunnelse for
valg av prosedyre.
For SI ville implementering av en ny løsning kunne være
virksomhetskritisk, da SI mottar cirka 500 000 telefonsamtaler per år. Et klart mål for forhandlinger var derfor å
sikre implementering og overgang til ny løsning. Gjennom
forhandlingsmøte, hvor også tilbudt prosjektleder var til
stede, ble alle aspekter rundt prosessen med implementering «spikret». Et annet definert mål var å sikre priser i
kontraktsperioden samt definere servicenivå.
Resultatet ble at implementeringen ble gjennomført helt etter planen, og det har ikke forekommet avvik eller endringer
i prosjektet. Prosedyrevalget og anledning til dialog med
leverandørene etter innlevert tilbud, var avgjørende for et
vellykket resultat.

TIPS!

MULIGE FALLGRUVER!

Ved anskaffelse av tjenester som kan defineres som «uprioriterte», benyttes reglene for anskaffelse under EØS-terskelverdi.
Dermed er forhandlinger en tillatt prosedyre. Gjør grundige
undersøkelser om tjenesten som skal anskaffes, faller innenfor
de tjenestekategoriene som er definert i FOA vedlegg 6. Merk at
det også finnes en kategori som heter «andre tjenester». Dette er
tjenester som ikke er uttrykkelig listet i oversikten over prioriterte
og uprioriterte tjenester.

• Det gjennomføres ikke reelle forhandlinger.
• Manglende skriftlig dokumentasjon.
• Oppdragsgiver lekker opplysninger om andre leverandørers
priser og løsninger.
• Det gis for korte tidsfrister for innlevering av revidert tilbud.
• Likebehandlingsprinsippet ivaretas ikke.
• Det legges vekt på andre hensyn enn de som ligger i
tildelingskriteriene.

God kravspesifikasjon bidrar til å sikre gode tilbud
Målsettingen med en kravspesifikasjon5 er å beskrive hvilken
vare/ytelse som ønskes anskaffet, men også å få tilbydere til å
beskrive sine varer/løsninger/tjenester i et tilsvarende format/
rekkefølge slik at vi lett kan sammenligne løsninger og løsningsforslag. En lite strukturert og gjennomarbeidet spesifikasjon gjør det vanskeligere å sammenligne tilbud og kan bety
mange avvik og tillegg i etterkant av anskaffelsen.

FOA beskriver at anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. Det står videre
at det skal legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige
konsekvenser.
Innkjøpsfaglig er det ulike innfallsvinkler til en spesifikasjon.
Dette illustreres i tabellen under:

Antatt behov: Bolig for fem personer i Oslo- området6
Spesifikasjonstype

Krav i spesifikasjonen,

Markedsrespons

detaljeringsnivå
Behov (ytelse)

Bolig for fem personer i Oslo- området.

Mange alternativer: Campingvogn, hytte, hus.
Ulike plasseringer: Midt i byen, forstad, marka, nybygg
eller eksisterende.

Funksjon

Permanent hus som tilfredsstiller disse minimumskravene, for eksempel:
Fire soverom, garasje, to bad, vinterisolert, landlig beliggenhet.

Flere alternativer innen gitt hovedretning: Enebolig,
vertikalt eller horisontalt delt tomannsbolig, rekkehus,
leilighet.
Ulike plasseringer.
Nybygg eller eksisterende.

Standard

Enebolig av gitt størrelse og med valmet tak, for øvrig
krav som over.

Færre alternativer tilgjengelig, men ulike plasseringer,
nybygg eller eksisterende bebyggelse fortsatt mulig.

Detalj

Spesialtilpasset, tegnet etter kjøpers spesifikasjoner,
enebolig på en bestemt tomt.

Unik, kostnadskrevende løsning.

En spesifikasjon kan benyttes aktivt for å utnytte handlingsrommet i regelverket. Aktuelle forhold som bidrar til dette:
• Bruk av ytelsesbasert spesifikasjon som åpner for innovative
løsninger.
• Kravene er stilt på en presis, logisk og fullstendig måte.
• Spesifikasjonen fokuserer på resultat, men ikke hvordan.
• Leverandøren forstår behovet og er i stand til å levere varer
og tjenester som dekker oppdragsgivers behov.
• Bruk av enkelt språk med korte setninger gjør spesifikasjonen lettlest og forståelig.
• Bruk av matriser som kombinerer prosa tekst og tabeller.

5 Kravspesifikasjon er også kalt ytelsesbeskrivelse, behovsbeskrivelse, oppdragsbeskrivelse m.m.
6 Oslo kommunes veileder til anskaffelsesprosessen, rev. 2010
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Eksempelet viser gjennomføring av anskaffelse av reisebyråtjenester, hvor flere faktorer bidro til en meget god og ryddig
prosess, herunder kompetanse, organisering, tydelig spesifikasjon, forhandlinger.

EKSEMPEL: UNIVERSITETET I OSLO (UIO)
Universitetet i Oslo gjennomførte i 2010 konkurranse for leverandør av reisebyråtjenester. Reisebyråtjenester er en uprioritert
tjeneste, jf. FOA vedlegg 6, og konkurransen ble gjennomført med
forhandlinger. Konkurransen hadde flere faktorer som til sammen
førte til en meget god og ryddig prosess.
God bestillerkompetanse
Hos Universitetet i Oslo var det Innkjøpsavdelingen og HR-avdelingen som hadde ansvaret for gjennomføringen av konkurransen. Til
sammen hadde de meget god oversikt og kompetanse på behov og
løsninger som var viktige for universitetet.
Tverrfaglighet
Konkurransen ble gjennomført av et tverrfaglig team, bestående
av representanter fra universitetets innkjøps- og HR-avdeling samt
eksternt konsulentselskap med kompetanse innen regelverket for
offentlige anskaffelser. Samlet hadde teamet juridisk, økonomisk
og innkjøpsfaglig kompetanse.
Tydelig spesifikasjon
UiO satte ned krav og kriterier som var viktige for at organisasjonen skulle få en mest mulig fleksibel og tilpasset leverandør av
reisebyråtjenester. Firstventura satte kravene til UiO sammen til en
oversiktlig og detaljert kravspesifikasjon.
Spesifikasjonen var delt i to deler: Et overordnet word-dokument
med beskrivelse og formål, samt et excelark, der alle krav og
kriterier som måtte oppfylles og beskrives var satt inn. Kravene
var prioritert etter viktighet for universitetet. Leverandørene fikk
mulighet til å beskrive og redegjøre for oppfyllelse både i excelarket og ved å henvise til vedlegg der det var nødvendig.
Ved å organisere kravspesifikasjonen på denne måten, var det
tydelig for leverandørene hva UiO ønsket og hadde behov for samt
at det kom klart frem hvordan de skulle fylle ut spesifikasjonen. I
evalueringen var det enkelt for UiO å finne ut om de enkelte krav
var oppfylt, og hva som var nødvendig å ta opp med den enkelte
leverandør i forhandlingene.

Reelle forhandlinger
Forhandlingene ble gjennomført i flere faser, og alle leverandørene ble invitert til forhandlinger. Det ble satt av god tid til hvert
forhandlingsmøte, slik at det ikke skulle oppstå tidsnød. Det
tverrfaglige teamet samarbeidet på forhånd om en disposisjon til
det enkelte møte, der hva som var viktig å ta opp hos den enkelte
leverandør, kom tydelig frem. I selve forhandlingene fikk også leverandørene mulighet til å presentere sitt tilbud, ved å trekke frem
positive egenskaper i deres løsning.
Forhandlingene førte både til en bedre tilpasset og fleksibel løsning for UiO samt reduserte priser og bedre kontraktsklausuler enn
i forrige kontraktsforhold.
Erfaringen etter denne konkurransen er at det er viktig å ha god
oversikt over markedet og eget behov. Det viste seg også å være
nyttig å ha tverrfaglig kompetanse, for på denne måten å ha
bredere kunnskap både om innkjøp og tjenesten man kjøper inn.
Prosessen med forhandling var godt forberedt, og man hadde satt
av tilstrekkelig tid. Dette førte til gode forhandlingsmøter, og leverandørene ga tilbakemelding om at de synes dette var en ryddig og
godt organisert prosess.

Eksempelet viser blant annet verdien av å utarbeide en god kravspesifikasjon og kontrakt.

EKSEMPEL: BIOFORSK
Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt
internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse,
miljø og ressursforvaltning. I 2010 gjennomførte de en anskaffelse
av renholdstjenester til sine bygninger på Ås i Akershus, støttet
av Firstventura AS. Anskaffelsens formål var å dekke behovene for
daglig renhold (inkludert mattebytte) og hovedrenhold, inkludert
innvendig vindusvask. Anskaffelsen ble gjennomført som åpent anbud og var over EØS-terskelverdi. I forbindelse med denne anskaffelsen ble det avdekket to forhold av erfaringsmessig betydning:
• Behovet for en kravspesifikasjon og hensiktsmessig kontrakt i
anskaffelsesfasen.
• Verdien av en god kravspesifikasjon og kontrakt i løpet av
leveransen.
Behovet for en kravspesifikasjon og kontrakt i
anskaffelsesfasen
I renholdsanskaffelser medfølger det som oftest en kravspesifikasjon i form av renholdsplaner som sier noe om tidspunkt og
frekvens for renhold, hvilke tjenester som inngår og til hvilken
kvalitet de ønskes utført. Dette er nødvendig for at potensielle
leverandører i første rekke skal kunne gi et tilbud og disse skal
være sammenlignbare.
I Bioforsks renholdsanskaffelse ble det i forarbeidsperioden
derimot raskt avdekket at det ikke fantes et godt grunnlag for utforming av kravspesifikasjon. Dette grunnlaget manglet både i form
av renholdsplaner og som renholdsfaglig kompetanse i organisasjonen. De bestemte seg derfor for å kjøpe en komplett renholdsplan
av et konsulentfirma med spesialkompetanse på nettopp renholdstjenester. Renholdsplanen inneholder elementer som arbeidsbeskrivelse for daglig renhold og hovedrenhold, areal- og frekvensoversikter, objektoversikter («hva som skal rengjøres») samt gir
føringer for hvordan forskjellige gulvtyper skal vedlikeholdes.
Det var også behov for et dokument som ivaretok juridiske bestemmelser tilknyttet leveransen. I mangel på en renholdstilpasset
kontrakt, søkte Bioforsk derfor til etablerte standarder i markedet.
Valgt kontrakt ble Norsk Standard 8431, kalt «Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold» (kan anskaffes
fra www.pronorm.no). Dette er en etablert standard anbefalt av
Standard Norge etter forslag fra en rekke instanser. Kontrakten ble
justert noe slik at den passet den aktuelle anskaffelsen, men dannet likevel grunnlaget for avtalebestemmelsene for konkurransen.
Da kravspesifikasjon og kontrakt var komplette, kunne Bioforsk
enkelt sette sammen et konkurransegrunnlag med passende kriterier, og ettersom det var satt en rekke minimumskrav til kvalitet og
utførelse i kravspesifikasjonen, kunne priselementet få en relativt
høy vekt.
Da tilbudene kom inn, viste det seg at det var god konkurranse, og
ingen leverandører eller tilbud ble avvist. Med andre ord var alle
leverandørene skikket for oppgaven, og tjenesten var interessant for flere leverandører. Mye av årsaken til dette var nok at
tilbyderne hadde blitt godt informert om omfanget av tjenesten
og de juridiske rammene for kontrakten var utarbeidet for nettopp
renhold og mest sannsynlig også kjent fra før.

Erfaringene Bioforsk gjorde seg i denne fasen var derfor at både
en god kravspesifikasjon og et godt avtaleverk ikke bare var en
fordel i evalueringen, men at det var nødvendig for å sikre en god
anskaffelse.
Verdien av en god kravspesifikasjon og kontrakt i løpet av
leveransen
Da renholdsanskaffelsens kjøpsfase var gjennomført, skulle leveransen implementeres og vanlig drift påbegynnes. Det er i denne
fasen at behovet for renhold faktisk dekkes, og det fordrer at
behovet er godt spesifisert og kontraktens innhold hensiktsmessig
for tjenesten.
Ved bruk av renholdsplanen blir det utvetydig hvilke rom som skal
rengjøres, når og hvor ofte de skal rengjøres og til hvilken kvalitet.
I tillegg er alle arbeidsoppgaver nøyaktig spesifisert og objekter
som skal rengjøres er klart definert. Kvalitetsmålene i denne
leveransen benytter elementer fra en annen etablert standard for
renhold på markedet, nemlig NS-INSTA 800. Denne standarden
er etablert slik at man objektivt kan vurdere kvaliteten på utført
renholdstjeneste, og vil gi en klar merverdi for både oppdragsgiver
og leverandør hvor det ellers kan oppstå tvil om bestilt kvalitet er
fulgt. Totalt sett opplever Bioforsk at oppfølging av bestilt kvalitet
nå er enklere og mer effektiv ettersom det ikke lenger må gjøres
en subjektiv vurdering av om tjenesten er levert.
Skulle det derimot forekomme avvik, har kontrakten klare bestemmelser for hvordan disse skal og kan håndteres. Dette gir oppdragsgiver en større trygghet for at tjenesten blir levert og det gir
leverandøren en forutsigbarhet i hva som vil skje dersom tjenesten
ikke utføres slik den er bestilt. En naturlig konsekvens av denne
forutsigbarheten er at leveransen i større grad faktisk gjennomføres uten avvik.
Erfaringene Bioforsk gjorde seg i denne fasen var derfor at en god
kravspesifikasjon og et godt avtaleverk er nødvendige elementer
for å sikre godt renhold.
Oppsummering
Bioforsk avdekket et behov for en god kravspesifikasjon og et godt
avtaleverk, og erfarte at dette var essensielt for å kunne gjennomføre anskaffelsen med et godt resultat. Deretter opplevde Bioforsk
at de samme dokumentene ga dem en klar merverdi i form av høyere kvalitet på renholdet.

MULIGE FALLGRUVER!
• Spesifikasjonen er en leverandørspesifikasjon, det vil si at
spesifikasjon/kravene er basert på et eksisterende produkt og
begrenser konkurrenter. En slik spesifisering er ofte ikke i tråd
med prinsippet om likebehandling.
• Uklare spesifikasjoner i anbudskonkurranser kan føre til uklare
tilbud og dermed utfordringer i evalueringsfasen.

16/17

gjelder alle kontrakter, det vil si vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter. En kontraktsstandard er fremforhandlet når
den er blitt til gjennom forhandlinger mellom representanter
fra ulike parter. Dette omfatter først og fremst standarder som
er blitt til på nasjonalt nivå, for eksempel innen bygg og anlegg
Norsk Standard 8405, 8406 eller NS 8431 om fast renhold. Også
innen IT-sektoren er det utarbeidet standard kontrakter. Slike
standarder inneholder alminnelige kontraktsbetingelser som
plikter og rettigheter ved mangler, avvik og betalingsgjennomføring. Oppdragsgiver skal i konkurransegrunnlaget gjøre
kjent hvilke kontraktsstandarder som vil bli brukt.

Bruk av ferdig utarbeidet standard maler
For å lette arbeidet med offentlige anskaffelser og til hjelp for
de som ikke hyppig gjennomfører anskaffelsesprosesser, kan
bruk av ferdig utarbeidede standardmaler være en god løsning.
Standardmaler må dog ikke brukes blindt, men tilpasses oppdragsgiver og det enkelte kjøp.
Aktører som blant annet DIFI (Direktoratet for forvaltning og
IKT), KS og NHO har alle utarbeidet standard malverk knyttet
både til regelverkets ulike prosedyrer, og nå etter hvert også
vare-/tjenestespesifikke maler.
Bruk av et etablert malverk sikrer en minimumskvalitet på
dokumentasjon tilknyttet anskaffelsen. Samtidig vil dette
kunne stimulere til at det i større grad stilles krav som åpner
for innovative løsninger samt hensyntaking av miljø- og samfunnsansvar i kontraktene.

Utnyttelse av tildelingskriterier
Ved å velge å tildele kontrakter basert på det økonomisk mest
fordelaktige tilbudet, ligger det et handlingsrom som innkjøpere bør utnytte. FOA lister mange mulige tildelingskriterier.
Handlingsrommet til en oppdragsgiver er måten disse blir
benyttet på og vektet. Det er sentralt at tildelingskriteriene blir
vurdert grundig i forarbeidsfasen samt at evalueringsmodellen blir testet, slik at uheldige utslag og valg av feil leverandør
unngås. Jo bedre kriteriene er forklart for tilbyderne, jo letter er
det for dem å treffe med tilbudet sitt.

Mange innkjøpere og rådgivere undervurderer kontraktsarbeidet og tar ikke hensyn til reglene i anskaffelsesforskriftens
§ 3-11 første ledd: «Oppdragsgiver skal som hovedregel bruke
fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder ved inngåelse av
kontrakter.» Eksemplene på dårlige og ubalanserte kontrakter
er mange og dyre, og flere benytter kontrakter som egentlig er
tiltenkt varer eller helt andre tjenester. Kvaliteten på kontrakten er derfor svært viktig, og den må være balansert slik at
risikoen for ting som kan gå galt, ligger på rett part i kontraktsforholdet. Derfor bør både private og offentlige parter bruke
Norsk Standard kontrakter, der slike finnes. De er utviklet av
profesjonelle representanter for innkjøpere og leverandører i
fellesskap samt forankret og kvalitetssikret gjennom stiftelsen
Norsk Standards krav til forankring og prosess. Bestemmelsen

Dersom tildelingskriteriene er godt definert, er det vesentlig
lettere for oppdragsgiver å skille de beste tilbud fra de nest
beste, noe som igjen betyr at man opptrer forutberegnelig
overfor leverandørene og forhåpentligvis tar bedre valg. Tilbydere som taper i konkurransen, vil da også få en riktig og
reell tilbakemelding om årsaken til at de tapte.

TIPS!
• Her finnes ulike maler for bruk i offentlige anskaffelser:
- www.anskaffelser.no (konkurransedokumenter og
		veiledere)
- www.nho.no/offentlig (konkurransegrunnlag)
- www.difi.no (statens standardavtaler)
- www.standard.no / www.Pronorm.no
		 (Norsk standard kontrakter - NS)
- For renholdskontrakter: se www.renholdsportalen.no
		 pkt 5.2 om kontraktsfeller
• Flere private aktører tilbyr også ulike malverk.
• Benytt gjerne en forhåndsdefinert mal for utfylling av
besvarelse til krav satt i kravspesifikasjon. Eksempel på dette
kan være:

Krav. nr

Oppdragsgivers krav
Beskrivelse av krav

Tilbyderens svar
Kravtype

Imøtekommer krav
Ja

Nei

Forbehold

Forbeholdsbeskrivelse

Løsningsbeskrivelse

TIPS!

MULIGE FALLGRUVER!

•

Oppdragsgiver har mulighet til å vekte tildelingskriteriene
innenfor en ramme med passende maksimalt utslag.

•

Fastsettelse av vektingen med rammer kan gjøres slik:

• Vær oppmerksom på at forhold som er evaluert i
kvalifikasjonsfasen, ikke kan evalueres på samme måte i
tildelingsfasen. Eksempel her er erfaring/kompetanse.

TILDELINGSKRITERIER

VEKTING MED UTSLAG

Kvalitet

45-55 %

Pris

25-35 %

Leveringstid

15-25 %

SUM

100 %

•

Vær oppmerksom på at de oppgitte kriteriene antagelig ikke
kan bytte plass ved vekting. For eksempel dersom man vekter
i rekkefølge som følger: kvalitet 30-40 prosent, pris 30–40
prosent, leveringstid 20–30 prosent, kan ikke pris telle mer enn
kvalitet ved den endelige fastsettelsen av vekt.

•

Ved bruk av vektingsmodeller bør disse testes før bruk, slik at
modellen ikke gir uventede utslag.
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4 | Innovasjon og samfunnsansvar
Innovasjon
I stortingsmeldingen nevnes det at innovative innkjøp kan
gjelde innkjøp av produkt eller tjenester som ennå ikke eksisterer, men som man forventer kan utvikles innenfor en realistisk tidsramme. Slike kjøp krever ofte en tettere dialog mellom
oppdragsgiver og leverandør. De viktigste aktivitetene som
kan bidra til innovasjon skjer i planleggingsfasen, herunder
dialogen med markedet og utvikling av funksjonsorienterte
kravspesifikasjoner. Bruk av eksempelvis prosedyreformen
konkurransepreget dialog kan fremme innovative løsninger, det
samme kan bruk av forhandlinger og åpne spesifikasjoner. I
tillegg kan åpning for å levere alternative tilbud gi løsninger
man først ikke hadde forutsett.
Det offentlige kan stimulere næringslivet til nyskaping i betydelig større grad enn i dag. Det vil føre til bedre og mer skreddersydde tjenester som næringslivet også kan tilby andre enn offentlig sektor, både i Norge og på eksportmarkedene. For bedriftene
er det en stor fordel å kunne vise til offentlige innkjøpere som
referansekunder for ny teknologi. I flere av våre naboland og EU
arbeides det for å bygge kompetanse og implementere mekanismer som kan utløse et større omfang av innovative offentlige
anskaffelser. I Norge har NHO og KS tatt initiativ til å etablere et
nasjonalt leverandørutviklingsprogram for å fremme innovative
offentlige innkjøp. På www.leverandorutvikling.no finnes praktisk veiledning og tips om hvordan slike innkjøp kan gjennomføres og informasjon om pilotprosjekter som er gjennomført og
er under gjennomføring.
TIPS!
Følgende sentrale punkter bør vurderes for å sikre åpne og
innovative løsninger:

•

Beskriver spesifikasjonen klart behovet/formålet med kjøpet,
dvs. hva resultatet skal bli?

•

Er det beskrevet hvilke funksjoner/funksjonalitet kjøpet skal
ivareta?

•

Er det opplyst om eventuelle rammebetingelser (fysiske, tid,
miljø osv.)?

•
•

Er det tatt med hvilke grensesnitt som skal ivaretas ved kjøpet?

•

Er spesifikasjonen lettlest og har den en oversiktlig
oppbygging?

•

Er tilbyder gitt tilstrekkelig anledning til å komme opp med
eventuelle alternative forslag til løsning av behovet?

Er det tatt med minimumskrav som må oppfylles (kvalitet,
sikkerhet, funksjonalitet osv.)?

Et vellykket eksempel på innovative offentlige
anskaffelser i norsk sammenheng er utviklingen av
gassferger. Eksempelet er hentet fra artikkel i tidsskriftet SAMFERDSEL, og kan i sin helhet leses på
Article29932-98.

Eksempel: Kjøp av gassferger
Det er staten og fylkeskommunene som kjøper tjenester fra
rederiene langs kysten for å drive de forskjellige bilfergesambandene, totalt cirka 120, som trafikkeres av cirka 180
ferger, gjennom konkurranse i offentlige anbud. Det har i
mange år vært aktuelt å bruke LNG – flytende naturgass – på
fartøyer, blant annet fordi den gir 25 prosent mindre CO2utslipp, 90 prosent mindre NOx-utslipp og er uten SOx og
partikkelutslipp. Gassdrift er imidlertid en dyrere løsning enn
konvensjonelt drivstoff, så dersom man anskaffer hyllevare til
billigst pris, vil ikke gassdrevne fartøy bli bygget. Videre har
infrastrukturen for levering av gass medført at gass ikke har
vært særlig aktuelt.
I 1995 besluttet imidlertid Stortinget at det skulle brukes gass
som drivstoff når Statens vegvesen skulle kjøpe inn bilfergetjenester i Møre og Romsdal. Det medførte mye arbeid med
å utvikle en motor og et fartøy som var tilpasset gassdrift.
Fartøyet som ble bygget av Fjord1 MRF, ble en suksess, og i de
senere år har myndighetene etterspurt gassdrift på flere av
fergestrekningene med stor kapasitet. I løpet av 2012 vil det
være 15 ferger med gass som drivstoff fordelt fra Rogaland
til Nordland. Teknologien er utviklet i Norge og flere av de nye
fergene blir utrustet i Norge. Virkningen av en politisk beslutning tatt i 1995 er derfor at Norge nå er et foregangsland
for bruk av gass i verden. En annen virkning er at også andre
fartøy som går langs kysten nå kan få tilgang til gass fordi
fergestrekningene er plassert slik at det kan være interessant
å opprette tankanlegg langs kysten. Rederiet som har vunnet
anbudet for fergedrift i Vestfjorden, Torghatten Nord AS, har
tatt initiativ til å lage et tankanlegg som også kan betjene
andre gassbrukere. Dette fører igjen til økt tilgjengelighet til
gass og muliggjør at andre også kan bruke gass.
Kreativ bruk av offentlige midler har dermed stimulert til samfunnsnyttig nyskaping i regi av norske maritime miljøer som
over tid har utviklet tekniske løsninger og kompetanse for
gassdrift. Både teknologi og kompetanse kan eksporteres og
brukes på relaterte områder. Innføring av gass som drivstoff
på fartøy er kun et av mange områder der staten kan spille en
aktiv rolle for å løse samfunnsutfordringer og samtidig stimulere til mer nyskaping i et samspill mellom offentlig og privat
sektor. Innen samferdselssektoren er eldrebølgens behov for
tilpassede transportløsninger, kravene til klimagassreduksjoner og utbyggingen/vedlikeholdet av infrastruktur eksempler
på samfunnsutfordringer som kun kan løses ved at offentlig
og privat sektor samarbeider om å finne gode løsninger.

TIPS!
Eksempelet viser erfaringer med prosedyren «Konkurransepreget dialog», som i denne anskaffelsen
bidro til at en kompleks anskaffelse ga et godt
sluttprodukt.

Krav som kan stilles i konkurransedokumentene:

•

EKSEMPEL: PROSJEKTET DIGITALE
DISTRIKTSAGDER (DDA)

Når miljøforhold og miljøegenskaper er en del av tjenesten,
kan oppdragsgiver kreve at leverandøren har et system for
miljøledelse som sikrer at leverandøren evner å følge opp
relevante miljøkrav i den aktuelle bransjen og bidra til høyt
fokus på miljø i utføring av tjenester.

Kommunal sektor i Agder besluttet å bruke sin innkjøpsmakt til å få på plass en «digital allemannsrett» for alle
fastboende innbyggere i Agder. Dette ble gjort ved at
mobiltelefoni, fast-telefoni og kommunal bredbåndskapasitet for brorparten av kommunal sektor ble slått sammen til
ett innkjøp. I tillegg gikk staten, fylkeskommunene og kommunene sammen om å finansiere et tilskudd til den tilbyder
som ville gi en garanti om bredbånd til befolkningen. Dette
ble en komplisert anskaffelse med mange fasetter, der
løsninger, kompensasjonsregimer og ikke minst tildelingskriterier var meget utfordrende å få på plass.

MULIGE FALLGRUVER!

Denne anskaffelsen falt sammen med at konkurranseformen «Konkurransepreget dialog» ble introdusert. Det ble
besluttet å benytte seg av denne innkjøpsformen, noe som
ble opplevd som meget formålstjenlig på denne type komplekse anskaffelser. Erfaringene fra dialogfasen er at denne
var avgjørende viktig for å få på plass et sluttprodukt som
var gunstig for så vel kjøper som leverandør. De tilbydere
som deltok i dialogprosessen videreutviklet sitt konsept, og
kjøper fikk en langt bedre forståelse av hvilke mulighetsrom
som lå i markedet.

• Offentlig sektor skal gjennom sine innkjøp ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og
forbruk.
• Miljøbelastning knyttet til offentlige anskaffelser skal minimeres.
• I arbeidet med miljøhensyn i offentlige innkjøp vil tiltak
knyttet til klima og energi, helse- og miljøfarlige kjemikalier
og biologisk mangfold prioriteres.

Den største læringen ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosess for første gang var at det er utfordrende,
men avgjørende viktig, at man treffer en riktig balanse når
man utformer «Det beskrivende dokument» som starter
opp dialogfasen. En riktig balanse mellom å være tilstrekkelig forutsigbare på blant annet tildelingskriterier og
samtidig gi dialogfasen tilstrekkelig manøvreringsrom til
å kunne forfølge de gode løsningene som kommer frem i
dialogen mellom tilbyder og kjøper. Konklusjonen til DDA er
at dette er en anskaffelsesform som på komplekse kjøp er
et verktøy som offentlig sektor absolutt bør benytte seg av.

Miljø- og samfunnsansvar
I stortingsmeldingen understrekes det at regjeringen tar miljø
og klimautfordringer på alvor og ønsker at forbruk og produksjon av varer og tjenester skal være mest mulig bærekraftig.
Offentlig sektor må derfor gå foran med å etterspørre varer
som er laget etter høye etiske og miljømessige standarder.
Gjennom å være en konstruktiv innkjøper, kan offentlig sektor
påvirke næringslivet til å velge en etisk god og miljøvennlig
praksis. Dette kan gjøres både ved dialog og påvirkning av markedet samt kravene som stilles i de offentlige anskaffelsene.7 8

7 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/red/2004/0021/ddd/pdfv/197434-ferdig_
miljoveileder.pdf
8 Etisk Handels veileder - http://www.etiskhandel.no/Veileder/index.html

•

Det er ikke tilstrekkelig for oppdragsgiver å sitere
lønnsforskriftens § 5 i sitt konkurransegrunnlag. Denne
formuleringen er så vag og uforutsigbar at den ikke
tilfredsstiller grunnleggende EØS-krav.

I handlingsplan «Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser» er målene definert som følger:

Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. I dagens regelverk for offentlige anskaffelser finnes det
et handlingsrom for å stille etiske krav i alle faser av innkjøpsprosessen. Regjeringen har i Stortingsmelding nr. 36 signalisert
at dette handlingsrommet skal utnyttes, slik at offentlig sektor
bidrar til anstendige arbeidsvilkår i globale leverandørkjeder.
Når det gjelder krav til lønn og arbeidsvilkår ved offentlige
kontrakter over EØS-terskelverdiene, gjelder det i dag en egen
forskrift om lønnsforhold ved offentlige kontrakter. Det er en
pågående sak med ESA om lovligheten av forskriften. Departementet har også foreslått forskriften endret, som følge av kritikk fra ESA. Ny forskrift er ennå ikke vedtatt. ESA har i brev av
29/6 2011 tatt rettslige skritt mot Norge (Reasoned Opinion).
Fristen for å endre forskriften er satt til slutten av august 2011.
Inntil saken med ESA er avgjort, anbefaler NHO at de oppdragsgivere som stiller kontraktskrav etter dagens lønnsforskrift, spesifiserer hvilke utvalgte arbeids- og lønnsvilkår som
oppdragsgiver mener skal gjelde utover arbeidsmiljøloven. Et
kontraktskrav som er formulert som § 5 i «lønnsforskriften»
uten en konkret angivelse av hvilke arbeids- og lønnsvilkår
som skal gjelde, vil etter NHOs oppfatning medføre risiko for
stansing av konkurransen, fordi grunnleggende krav etter EØSavtalen ikke er tilfredsstilt.
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Eksempelet viser hvordan NSB ved anskaffelse av renholdstjenester la sterkt fokus på miljø, både til selve konkurransen og
til gjennomføring av oppdraget.

EKSEMPEL: NSB – MILJØ I RENHOLDSANSKAFFELSER NASJONALT
Anskaffelsen omfattet renholdstjenester på det totale renholdsarealet i NSB med underliggende etater. Underliggende etater
hadde opsjon på å knytte seg til renholdsavtalen. NSB er underlagt
Forsyningsforskriften og derfor ble anskaffelsen gjennomført som
en konkurranse med forhandling i to trinn. I denne anskaffelsen ble
miljøkrav stilt på tre hovedområder:
• Kvalifikasjonskrav i prekvalifiseringen
• Minimumskrav i kravspesifikasjonen i tildelingsfase
• Kontraktskrav
Kravene omfattet både lovpålagte krav og krav tilpasset NSBs egne
miljømessige krav, hvorav mange er i tråd med DIFIs miljøkriteriesett (se avsnittet «Kilde til mer kunnskap»). Førstnevnte håndterer
krav til leverandøren, mens de to sistnevnte angår tjenesten, det
vil si selve renholdet. Begge ble ansett nødvendige for å sikre at
renholdet kunne gjøres mest mulig miljøvennlig. Samtidig vil dette
bidra til at leverandører av renholdstjenester får signaler fra en stor
offentlig oppdragsgiver om at miljøpåvirkning er et fokusområde,
og for i det hele tatt å kunne bli vurdert som leverandør, må et sett
med grunnleggende krav være oppfylt.

Miljøkrav stilt til kontrakt:
Til slutt ble det stilt krav til miljø i kontrakt. Disse håndterte lovmessige krav til å følge nasjonal og internasjonal miljølovgivning
for blant annet kjemikalieinnhold samt at leverandøren blir pålagt
til enhver tid å ha rutiner for å etterleve slike krav. I tillegg ble det
stilt krav til finansiering av emballasjehåndtering gjennom medlemskap i en returordning eller gjennom en egenfinansiert ordning.
Videreutvikling av miljøfokus ved bruk av tildelingskriterier:
For å fokusere ytterligere på miljø kan man også vurdere å inkludere det som et tildelingskriterium. Her er det imidlertid nødvendig
å vurdere hva som er hensiktsmessig for den konkrete anskaffelsen og hva som allerede er stilt som krav til leverandøren i
kvalifikasjonen og til tjenesten i kravspesifikasjonen. Det må også
vurderes hvilken kunnskap kjøperen/oppdragsgiveren selv besitter
for å kunne vurdere kriteriet samt at det må finnes et regime for
oppfølging av disse i løpet av kontraktsperioden. Dette gjelder
naturligvis også krav stilt ellers i anskaffelsen. For mer informasjon
vises det til avsnittet under.

Miljøkrav stilt til leverandøren:
Kvalifikasjonsfasen omfattet både krav til kompetanse om, og
fokus på, miljø. På den ene siden ble derfor leverandørens evner
vurdert, og på den andre, leverandørens faktiske tiltak. Kravene var
formulert som følger:

Det kreves kompetanse som sikrer lav miljøbelastning ved utførelse av tjenesten.
Leverandøren skal ha:
Plan for opplæring av personalet i HMS, herunder avfallshåndtering,
renholdsmetoder, bruk av rengjøringsmidler og utstyr.
Skriftlige arbeidsinstrukser.

Leverandøren skal ha miljøfokus og arbeide systematisk for stadig
miljøforbedringer i virksomheten og i tjenesteleveransene.

TIPS!
Krav som kan stilles i konkurransedokumentene:

•

Videreutvikling av krav
For å fokusere ytterligere på miljø, kan man også vurdere å
inkludere det som et tildelingskriterium. Her er det imidlertid
nødvendig å vurdere hva som er hensiktsmessig for den
konkrete anskaffelsen og hva som allerede er stilt som krav i
kvalifikasjonsfasen. Det kan hende at kvalifikasjonskravene er
dekkende for behovet. Det må også vurderes hvilken kunnskap
kjøperen/oppdragsgiveren selv besitter for å kunne vurdere
kriteriet samt at det må finnes et regime for oppfølging av krav i
løpet av tjenesten. Dette gjelder naturligvis også krav stilt ellers
i anskaffelsen.

•

Kilde til mer kunnskap
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har utarbeidet
et verktøy med anbefalte miljøkriterier og krav for
renholdstjenester på www.anskaffelser.no. Flere av
kravene som er stilt i NSB-anskaffelsen, kan gjenfinnes her:
http://www.anskaffelser.no/filearchive/miljokriterier-forrenholdstjenester-20.11.2009.pdf

Som dokumentasjon på at kravene var oppfylt kunne det gis en
beskrivelse eller redegjørelse for begge krav; alternativt kunne det
leveres kopi av et gyldig sertifikat for kvalitets- eller miljøledelsessystem for det første kravet, og kopi av miljøsertifiseringer for det
andre.
Miljøkrav stilt til tjenesten:
I konkurransens kravspesifikasjon ble det stilt minimumskrav
til selve tjenesten. Her ble det stilt et overordnet krav til bruk
av miljøvennlige renholdsmidler, krav til opplæring av midler og
dosering, et krav om avfallshåndteringssystem samt konkrete krav
til hva kjemikalier brukt i tjenesten ikke skulle inneholde. Det ble
også stilt krav til HMS, måling av kjemikalie- og plastposeforbruk
samt minimering og kildesortering av avfall samt at emballasje
ikke skulle inneholde halogenholdig plast. Leverandøren måtte
dokumentere at kravene var oppfylt ved hjelp av en erklæring fra
sin kjemikalieprodusent, en egenerklæring eller eventuelt lisens fra
eksempelvis Svanemerket.

5 | Hvordan sikre deltakelse fra små
			 og mellomstore bedrifter (SMB)

I Europa er det vanlig å definere små bedrifter som bedrifter
med inntil 50 ansatte og mellomstore bedrifter med inntil
200–500 ansatte. I Norge derimot regnes små bedrifter som
bedrifter med inntil 20 ansatte og mellomstore bedrifter har
mellom 20–100 ansatte9.
En oppfatning er at rammene for offentlige anskaffelser ikke er
godt tilpasset for SMB, noe som resulterer i at SMB ofte ender
opp som underleverandører til større bedrifter. Dette medfører
at det er hovedleverandør som skaffer seg kontakter og erfaring, og som i neste omgang er den som står bedre rustet for
muligheter til fremtidige oppdrag.

9 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/1995/nou-1995-16/5/2/1.html?id=336716

På den annen side sliter offentlige oppdragsgivere fra tid til
annen med at det er for få deltakere i konkurranseprosessene.
På disse områdene kan det på sikt blir vanskelig å gjøre gode
innkjøp, dersom det ikke settes i verk tiltak for å stimulere til
økt konkurranse. Et viktig tiltak i denne forbindelse kan være
å tilrettelegge for at SMB enklere kan delta i offentlige anskaffelsesprosesser.
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I England har Office of Government Commerce (OGC)
sammen med «Small business service» gitt ut en veileder
«Smaller supplier….better value?» som peker på utfordringer for SMB og på tiltak som kan gjøre det lettere for SMB å
komme i posisjon i forhold til offentlige anskaffelser. I veilederen fokuseres det på at det offentlige bør legge til rette for at
SMB får muligheter til å delta i konkurranser. Positive konsekvenser av dette kan være økt konkurranse, nytenkning samt
at markedsstagnasjon unngås.
Hovedutfordringene som SMB står overfor når det gjelder
offentlige anskaffelsesprosesser er:

• Kritisk vurdering av volum og størrelse i kontrakter og rammeavtaler.
• Balanserte kontraktsvilkår.
• I forhold til prekvalifiseringskrav: Unngå unødvendig
strenge krav til finansiell og teknisk kompetanse, ref proporsjonalitetskravet i forskriften.
• Stille klare og tydelige krav.
• Gi konstruktiv tilbakemelding til leverandører som ikke blir
valgt, slik at de vil stå bedre rustet til neste konkurranse.

• Finner ikke/får ikke informasjon om oppdragene/utlysningene. Det gjelder særlig oppdrag under 500 000 kroner.
• Har manglende kunnskap om hvordan delta i offentlige
anskaffelsesprosesser, herunder vanskelig å forstå rammebetingelsene for offentlige anskaffelser.

Eksempelet er hentet fra guiden «Small supplier….
better value» og kan i sin helhet leses på
http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0083_Small_
supplier_better_value.pdf

• Det er ressurskrevende å delta i anskaffelsesprosessen.
• Større og lengre kontrakter betyr at SMB ofte ekskluderes fra
deltakelse på grunn av kapasitetsutfordringer.

EKSEMPEL: EN CASE STUDIE FRA INLAND
REVENUE

• Proporsjonalitetsprinsippet overholdes ikke av innkjøper, og
SMB blir dermed unødvendig ekskludert fra konkurranser
de burde ha kunne deltatt i.

Ved utlysning av en rammeavtale for kontormøbler som
inkluderte muligheter både for store og små bedrifter til
å konkurrere om kontraktene, viste det seg at de større
leverandørene kunne få prisene betydelig ned på standard
kontormøbler. De mindre leverandørene derimot var i stand
til å levere en større grad av fleksibilitet i kravene til mer
spesialiserte elementer som for eksempel resepsjons- og
konferansemøbler og lignende. De spesialiserte møblene
vil være spesifisert til en høyere standard og vil variere fra
bestilling til bestilling.

En fersk undersøkelse utført i Sverige10 viser at så mange som
5400 svenske småbedrifter aldri deltar i offentlige anbudskonkurranser. Den viktigste grunnen til dette er at de offentlige
prosessene er for kompliserte og tar for lang tid. Videre svarer
respondentene at det dreier seg om for store oppdrag. Det er
nærliggende å tro at tilsvarende gjør seg gjeldende for det norske SMB-markedet.

Ved å gjøre det på denne måten oppnådde oppdragsgiver
«value for money», både i forhold til standard kontormøbler
og for spesielle kontormøbler.

Den samme undersøkelsen peker på at større rammeavtaler
bare bør benyttes der man virkelig kan oppnå et bedre sluttresultat for oppdragsgiver enn ved å gjennomføre mindre
konkurranser.
Anskaffelsesregelverket tillater ikke at oppdragsgiver forbeholder en viss andel av kontraktene til SMB, men med enkle
grep og innenfor regelverkets rammer og handlingsrom kan
det legges til rette for deres deltakelse.
Tiltak for å legge til rette for SMB-deltakelse kan være:

TIPS!

•
•
•

• Informere så bredt som mulig om oppdrag, herunder for
eksempel frivillig forenklet kunngjøring på Doffin (under
500 000 kroner), legge ut alle oppdrag på egne hjemmesider,
annonsering i bransjetidsskrift og dagspressen.
• Informere leverandørene om regelverket.

10 Rapport fra Företagarna – januar 2011

Åpne for å gi tilbud på deler av kontraktsomfanget.
Bruk av parallelle rammeavtaler på større anskaffelser.
Vedrørende utvelgelse av deltakere av kvalifiserte leverandører
ved 2 trinns prosesser, mener departementet (FAD) at det kan
benyttes ulike utvelgelsesformer. Disse kan være:
- best kvalifiserte
- best konkurransedynamikk
- loddtrekning

•

Disse mulighetene kan benyttes alene eller i kombinasjon. For
mer informasjon rundt utvelgelsesformer – se FADs veileder til
Offentlige anskaffelser pkt. 9.4.4 (http://www.regjeringen.no/
nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2006/veileder-tilreglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentligeanska/9.html?id=476393)

Eksempelet viser hvordan Nord-Trøndelag fylkeskommune tilrettela konkurranse for å sikre deltakelse fra små
og mellomstore bedrifter.

EKSEMPEL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (NTFK):
Innkjøpsavdelingen til Nord-Trøndelag fylkeskommune er lagt til
organisasjonens administrasjonsavdeling. Innkjøpsseksjonen har
ansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp og bistår fylkeskommunens virksomheter og samarbeidende kommuner i innkjøpsprosesser.
Leverandørutvikling gjennom kommunikasjon, konkurranse og
samarbeid er og har vært et satsingsområde for NTFK. I arbeidet
har det vært nødvendig at NTFK har vært klar og tydelige omkring
habilitet og roller. Utad har oppfatningen vært at NTFK har stor
integritet og holdt et skarpt skille mellom pågående anskaffelsesprosesser og tilretteleggingstiltakene.
NTFK innkjøpsavdeling har hatt en holdning til at det lokale
næringslivet er skjørt i utkantkommuner, og at førstelinjekontakten med næringslivet er det innkjøperne som har. Innkjøpssjefen
i NTFK har hatt en rolle som leverandørutvikler, ikke for å sikre
oppdrag til lokale leverandører, men for å sikre at lokale små og
mellomstore bedrifter blir gitt lik mulighet til å delta i konkurransene om offentlige oppdrag.
NTFK er opptatt av tilrettelegging slik at SMB kan delta i offentlige
konkurranser. SMB-leverandører vinner ikke konkurranser med mindre de skårer best på tildelingskriteriene i den enkelte anskaffelsesprosess, men NTFK har lagt forholdene til rette for bedriftene
slik at disse i størst mulig utstrekning kan delta i konkurranser.
Det er viktig å understreke at NTFK gjennomfører disse tiltakene
helt utenfor pågående enkelte anskaffelser/anbudsprosesser.
Tiltak som er iverksatt:
• Åpner for å gi tilbud på deler av oppdrag
Ved å bygge opp forespørslene slik at anskaffelsen kan deles
mellom flere leverandører, ivaretar man små og mellomstore leverandører slik at disse kan delta i konkurransen med å tilby sin
kapasitet. Et konkret eksempel er at NTFK i anbudsprosess om
skolebøker åpnet for tilbud på soner å levere til. Dette opplever
NTFK gir fordeler for alle parter. Det øker konkurransen, og det
styrker lokalt næringsliv.
• Fylkeskommunen har en ordning der fylkeskommunale virksomheter foretar en forenklet kunngjøring av alle anskaffelser over
200 000 kroner
Dette betyr at alle fylkeskommunale kjøp over denne selvpålagte grensen på 200 000 kroner skal publiseres som forenklet
kunngjøring på Doffin. NTFK mener at det å forholde seg til
konkurranseplikten, men ikke kunngjøre anskaffelsene, kan ha
store konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. Konkurranseplikten, som gjelder fra første krone, gjør at oppdragsgiver
forholder seg riktig ved å invitere tre eller flere leverandører til
konkurranse om oppdrag, men dette kan medføre at SMB aldri
får informasjon om anskaffelser av varer og tjenester under
500 000 kroner. NTFK legger stor vekt på at en kontrakt mellom
200 000 og 500 000 kroner i de fleste tilfeller er betydelig og
svært interessant for SMB.

• Næringslivsforum/treff
NTFK har utstrakt kontakt med næringslivet og legger til rette
for regelmessige lokale næringslivstreff. Dette er en arena for
kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Bedriftene sitter ofte med manglende kunnskap om hvilke
fremtidige behov offentlige oppdragsgivere har, og på en slik
åpen arena er det rom for å formidle informasjon om dette. De
lokale næringslivstreffene har, i tillegg til å være en arena for
kompetanseheving og informasjonsutveksling, en funksjon ved
at mindre bedrifter finner hverandre og kan samarbeide om å
levere tilbud til fylkeskommunen.
Økt kunnskap i næringslivet om regelverk og prosedyrer, gir
bedriftene bedre forutsetninger for å delta i konkurransen om
offentlige anskaffelser på en effektiv og rasjonell måte.
• Rådgivningstjeneste for SMB
NTFK har også en gratis rådgivningstjeneste som leverandørene kan ringe for å få anbefalinger og rådgivning i forhold til
regelverket for offentlige anskaffelser. Rådgivningstjenesten
ble opprettet sammen med Nordland fylkeskommune og skulle
i utgangspunktet dekke de to fylkene. Resultatet har så langt
vist at dette er en tjeneste det er stort behov for, og leverandører fra langt utover de to aktuelle fylkene tar kontakt.
• 2 årlig kontrakter (2 + 1 + 1) etter grundig evaluering
Til tross for at regelverket tillater at en offentlig virksomhet
inngår kontrakt for inntil 4 år (rammeavtaler), har NTFK lagt opp
til maks 2 års kontrakter med en grundig evaluering før det gis
anledning til å forlenge avtalen ytterligere (gjerne 1 + 1 år).
Dette tiltaket fører til at det hyppigere kan utlyses nye konkurranser, noe som stimulerer til økt aktivitet også for SMB.
Utfordringer som NTFK peker på:
• For strenge krav stilles til økonomisk kapasitet.
• Manglende kompetanse om regelverket er til hinder for deltakelse.
• Store kostnader knyttet til deltakelse i konkurranser.
• Stor risiko knyttet til offentliggjøring av forretningsmessige
forhold i forbindelse med innsynsbegjæringer.
Resultat av tiltakene NTFK har iverksatt:
• Økt konkurranse om oppdragene.
• Et samspill mellom god kompetanse på både oppdragsgiversiden
og leverandørsiden har, i tillegg til å styrke et lokalt marked, gitt
et kompetanseløft som dyktiggjør SMB leverandører til å delta i
et langt større marked!
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6 | Interne prosesser som sikrer
			 profesjonelle innkjøp

Formålstjenlig organisering av innkjøpsenhet
Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» peker på at det er
et forbedringspotensial med hensyn til organisering av innkjøpsfunksjoner i offentlig virksomhet.
Offentlig sektor består av et mangfold av virksomheter med
ulik størrelse og prosentandel av bruttobudsjettet som brukes
til anskaffelser. Det er ikke uvanlig at opp mot 40–50 prosent
av budsjettet blir brukt til anskaffelser.11 Det er vanlig at linjen/
fagavdelingene i en offentlig virksomhet får tildelt mål, oppgaver og budsjetter med tilhørende fullmakter til gjennomføring av kjøp. Det er da viktig å huske på at den budsjettandelen
som brukes til offentlig innkjøp, ikke styres og kontrolleres i
virksomhetens tradisjonelle linje, men styres og kontrolleres
gjennom en kontrakt. Dette krever særskilt kompetanse og
oppmerksomhet i organisasjonen.
11 St. melding 36 «Det gode innkjøp», s 41

Innkjøpsenhetens interne organisering har betydning blant
annet i forhold til:
• Gjennomslagskraft i organisasjonen.
• Behov for og utnyttelse av innkjøpskompetansen.
• Design av interne innkjøpsprosesser.
Når det gjelder gjennomslagskraft i organisasjonen, krever
dette lederengasjement minimum omkring mål og strategier
for innkjøpsarbeidet. I tillegg er det påkrevd å ha tilstrekkelig
myndighet/fullmakter til effektuering av de mål og strategier
som er satt.

Alternative organisasjonsformer for
innkjøpsfunksjonen:
• Sentralt
• Desentralt
• Største bruker
• Kombinasjon
• Prosjekt organisert omkring kjøp/tverrfaglig anskaffelsesteam
• Innkjøpsnettverk
Hva som er den beste måten å organisere innkjøp på, finnes det ingen fasitsvar på. Likevel kan man si at ofte vil en
kombinasjon av de nevnte formene være en god løsning. En
virksomhets organisering av innkjøpsfunksjon må også ta i
betraktning virksomhetens øvrige struktur. Ved en desentralisert organisasjon er det avgjørende å ha personell med innkjøpskompetanse på alle nivå. Det er lite formålstjenlig å ha
god innkjøpskompetanse kun sentralt, når hovedtyngden av
kjøpene skal gjøres lokalt.
Uansett form på organiseringen vil det normalt være riktig
og optimalt å benytte seg av tverrfaglige team i selve anskaffelsesprosessen. Og uansett valg av organiseringsform, så må/
bør krav til ytelse og kompetansenivå være avklart og tydelig
kommunisert i organisasjonen.
En gylden regel i forhold til organisering av innkjøpsarbeidet
i den enkelte virksomhet er å ta utgangspunkt i hvor stor
innkjøpsandelen er av de ressursene virksomheten totalt sett
råder over. I tillegg må det tas i betraktning hvor stor andel
av kjøpene som er av virksomhetskritisk karakter. Med dette
menes andelen av kjøpene som er av avgjørende betydning for,
eller en del av, virksomhetens kjernevirksomhet.

Organisering og kompetanse
Organisering og kompetanse henger nøye sammen. Kompetansebehovet vil avhenge av valgte organiseringsform. Dette er
illustrert i tabellen under:
INNKJØP - ORGANISERINGSFORM

KOMPETANSENIVÅ

Sentral

Lite behov for spesial kompetanse ute i
organisasjonen

Desentral

Stort behov for spesial kompetanse ute i
organisasjonen

Største bruker

Lite behov for spesial kompetanse i organisasjonen, men største bruker må ha mye generell
organisasjonskompetanse

Kombinasjon

Spisskompetanse sentralt og god allmenn
innkjøpskompetanse ute i organisasjonen

Prosjektorganisert

Samlet spisskompetanse til å bistå i alle
innkjøpsprosjekter

Sentrale forhold vedrørende organisering
Avhengig av organiseringen er det viktig at det skapes arenaer
for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Et sted i organisasjonen må det sikres at nye forhold på området for offentlige
anskaffelser, som for eksempel regelverksendringer, fanges opp
og formidles til ledelsen og bestillerne/innkjøperne. Dette kan
gjøres ved hjelp av interne nettverk, ved kompetansesamlinger
eller øvrige arenaer for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling.
Når det gjelder organisering for gjennomføring av konkrete
anskaffelsesprosesser, avhenger naturligvis dette av hva slags
type kjøp som skal gjøres. En tommelfingerregel i større
anskaffelsesprosesser kan være at alle nødvendige fagsider må
være dekket i et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT). Formålet
med TAT er å involvere relevante faggrupper i alle faser av
anskaffelsesprosessen.
Sammensetningen av den tverrfaglige gruppen som skal gjennomføre kjøpene bør inneholde vare-/tjenestespesifikk kompetanse i tillegg til nødvendig kompetanse på regelverkssiden
for offentlige anskaffelser samt innkjøpsfaglig og økonomisk
kompetanse.

Eksempelet viser hvordan internkontroll kan være
et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av
regelverket, forvalte ressurser på en god måte samt
forebygging av korrupsjon og misligheter.

EKSEMPEL: OSLO KOMMUNE
Oslo kommune har en sentral kompetanseenhet
«Konserninnkjøp», som administrerer en ordning med en
«anskaffelsespool» bestående av sertifiserte innkjøpere.
Alle anskaffelser i Oslo kommune over 10 millioner
(og bygg- og anleggsanskaffelser over EØS-terskel) skal
kvalitetssikres av en anskaffelseskomité.
Komiteen skal bestå av minimum tre ansatte fra kommunene med god anskaffelsesfaglig kompetanse. For sammensetning av anskaffelseskomiteene benytter virksomhetene
seg av medlemmene i «anskaffelsespoolen».
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7 | Bruk av elektroniske løsninger

Med e-handel menes elektronisk handel som er å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste. Slike verktøy tas
gjerne i bruk når man har bestemt seg for hva man skal kjøpe,
og så ønsker å definere og konkretisere dette. E-handel dreier
seg om å ta i bruk ulik programvare dels internt i virksomheten og dels mellom virksomheten og eksterne leverandører.
Regjeringen legger stor vekt på at det offentlige skal ta i bruk
elektroniske verktøy ved innkjøp, og det har lenge vært et
mål å øke bruken av elektroniske løsninger. Direktoratet for
forvaltning og IKT (DIFI) er gitt i oppdrag å legge til rette for
en økt satsing på e-handel. Fra 1. juli 2011 skal alle statlige
virksomheter ha tatt i bruk elektronisk fakturering (e-faktura),
og deretter kommunale virksomheter året etter.12
Innføringen av elektronisk verktøy har bakgrunn i et behov for
endring. Det elektroniske verktøyet skal bidra til en ønsket endring og forbedring, men verktøyet alene vil ikke gi endringer.

12 http://www.anskaffelser.no/e-handel/elektronisk-handel/hva-er-elektronisk-handel

Et endringsprosjekt krever felles forståelse i organisasjonen for
hva som skal endres.
Fordelene ved bruk av e-handel:
•
•
•
•

Det er effektivt – frigjør tid
Det forbedrer styring
Det forenkler anskaffelsesprosessen
Det øker lojaliteten til rammeavtaler

Gevinstene summeres opp til å være bedre, enklere og sikrere
innkjøp. Bedre og enklere i form av at prosessen blir standardisert ut fra erfaringer, og sikrere ved at elektroniske verktøy
bidrar til bedret sporbarhet og arkivering.

Eksempelet viser en suksesshistorie om organisering med fokus på elektroniske løsninger

EKSEMPEL: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)
Et større utviklingsarbeid for de viktigste økonomiprosessene ble
satt i gang ved NTNU i 2006. En av disse prosessene omfattet hele
kjeden knyttet til innkjøpstransaksjonene og ble kalt «Fra bestilling til betaling» (BtB), og omfatter: Bestilling og godkjenning,
mottak av ordrebekreftelser, oppfølging av leveransen, varemottak,
attestasjon av faktura, oppfølging av reklamasjoner og garantiforpliktelser, fakturabehandling, regnskapsføring og betaling og rapportering. Alle funksjoner lagt inn i elektronisk system, og det er
nå et krav at alle innkjøpstransaksjoner skal gjøres gjennom dette
elektroniske systemet.
NTNU har en total innkjøpsportefølje på omkring 1,5 milliarder
kroner årlig, som avstedkommer cirka 130 000 fakturaer årlig.
Modellen:
NTNU har en sentral innkjøpsenhet med åtte ansatte, som organisatorisk er lagt til universitetets økonomiavdeling. Seksjonen har
fagansvaret for innkjøp, forsyning og logistikk ved NTNU.
I dag er det i tillegg til den sentrale innkjøpsenheten cirka 120–130
lokale bestillere/innkjøpere ved de underliggende enhetene ved
NTNU. En lokal bestiller skal som minimum ha dedikert 50 prosent
av sin stilling til innkjøpsarbeid. Bestillerne er gitt en spesiell opplæring, ikke bare i universitetets bestillings- og faktureringssystem, men også øvrig innkjøpsopplæring, herunder regelverket for
offentlige anskaffelser. Opplæringen munner ut i en avsluttende
eksamen, som gir grunnlag for sertifisering.
De 120–130 bestillerne utgjør et innkjøpsnettverk hvor en ressurs
fra den sentrale innkjøpsseksjonen har ansvar for å «drifte» nettverket med de 120–130 bestillerne. Nettverket utgjør en god arena
for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Per fakultet/enhet
eksisterer det også mindre like nettverk, bestående av de lokale
bestillerne.
Det har i prosessen vært en organisasjonsmessig utfordring å gjøre
endringer som rokker ved etablert fullmaktsstruktur. Den sentrale
innkjøpsenheten står for videregående kursing og kompetansehevingstiltak for de lokale bestillerne.
Roller:
Den sentrale innkjøpsenheten gjennomfører alle kjøp over 500 000
kroner, som skal lyses ut på Doffin/TED. I tillegg er denne enheten
ansvarlig for inngåelse og implementering av universitetets felles
rammeavtaler samt generell rådgivning og kompetansehevingstiltak.
Den sentrale innkjøpsseksjonen har også internkontrollfunksjon for
anskaffelsesområdet. Per i dag er dette rettet spesielt mot alle kjøp
over 100 000 kroner, men det tas stikkprøvekontroller for at kjøp
under 100 000 kroner også foretas i tråd med de gjeldende regler
og interne rutiner for dette.

13 http://www.ntnu.no/adm/okonomi/portal/innkjop/btb

Resultat så langt:
Omorganiseringen av innkjøpsfunksjonen hos NTNU har gått fra en
innretning hvor nærmest alle de ansatte kunne foreta bestillinger
av varer og tjenester, til en organisering med dedikerte bestillere
med adekvat kompetanse til både å gjennomføre kjøp samt kunnskap til å bestille gjennom bestillings- og faktureringssystemet.
Dette har stor betydning for sporbarhet og for økonomistyringen
samt for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.
Omorganiseringen av innkjøpsfunksjonen har hatt effekt fra 2008,
og per i dag går 70 prosent av innkjøpsvolumet til NTNU gjennom
det elektroniske bestillings- og faktureringssystemet. Målet er 100
prosent.
NTNUs sentrale innkjøpsenhet måler videre effekter blant annet på
besparelser, avvik funnet som resultat av internkontroll og lojalitet
i forhold til bruk av rammeavtaler, hvor trenden er positiv.
Eksemplet viser at god organisering av innkjøpsfunksjonen, er det
samme som god økonomistyring.13
Faktorer som har vært viktige for å lykkes i arbeidet:
•
•
•
•

God lederforankring
God basisorganisasjon og kompetanse
Tid til å gjennomføre omstillingsprosessen
Entusiasme til og tro på prosjektet
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8 | Norske kontrakter i EU og
			 EU-kontrakter i Norge

Dagens norske regler om offentlige anskaffelser har sin rot i
felles europeiske regler, først og fremst direktivene 2004/18/EF
for klassisk sektor og 2004/17/EF for forsyningssektoren.

Utenlandske leverandører er ukjent med norsk rett og norske
kontrakter. Ofte bør risikobildet forklares bedre enn det som er
vanlig i norske kontrakter.

Et viktig mål med reglene fra EUs side har vært å åpne offentlige innkjøp for konkurranse over landegrensene, og forhindre
at leveranser til offentlig sektor ble forbeholdt nasjonale leverandører i hvert land. Det er derfor et grunnleggende krav i lov
om offentlige anskaffelser at oppdragsgiver ikke skal diskriminere på grunnlag av nasjonalitet. Kravet til ikke-diskriminering viser seg i mange tilfeller ikke å være nok til å sørge for
god konkurranse over landegrensene, og de aller fleste oppdrag
gis fortsatt til nasjonale leverandører.

Det bør være et krav at norsk lov ligger til grunn. Som hovedregel bør det vedtas norsk verneting, men i noen sammenhenger vil voldgift etter norske regler eller i henhold til International Chamber of Commerce kunne være et alternativ.

Utover de grunnleggende kravene i loven er det imidlertid
gode grunner for at den enkelte oppdragsgiver aktivt bør sørge
for at utenlandske leverandører kommer inn på markedet.
Økt konkurranse over landegrensene vil kunne bidra til bedre
løsninger og lavere priser. Økt konkurranse vil også skjerpe
norske leverandører og vil på sikt kunne bidra til at disse står
bedre rustet til å konkurrere på det europeiske markedet.
I noen tilfeller tvinger det seg frem bruk av utenlandske leverandører, fordi det ikke finnes norske leverandører som kan
levere de etterspurte varer og tjenester man ønsker å kjøpe.
Eksempler kan være kjøp av rullende materiell til jernbane og
kollektivtransport. Andre ganger vil det både finnes norske og
utenlandske leverandører. I hvilken grad oppdragsgiver skal
legge til rette for konkurranse fra utenlandske leverandører,
bør imidlertid alltid vurderes ut fra markedet for de varer,
tjenester eller arbeider man skal anskaffe.
For å sikre at utenlandske leverandører ønsker å delta i
konkurransen, bør hele konkurransegrunnlaget med all
underlagsdokumentasjon utformes på engelsk. Dette bør også
omfatte vedlagt utkast til kontrakt. Kontraktutkastet bør være
gjennomarbeidet med tanke på leveranser over landegrensene,
herunder klare regler om leveringsbetingelser, valuta, ansvarsforhold, risikooverganger, toll- og avgiftsspørsmål, erstatning
og heving, lovvalg og verneting.

Norske virksomheter sitter på kompetanse innen en rekke
felter som vil kunne være ettertraktet i andre EU- og EØS-land.
For de som leverer varer og tjenester som benyttes av offentlig
sektor, bør det offentlige markedet være et godt utgangspunkt
for satsing i andre land. Norske virksomheter nyter godt av
det samme vern mot nasjonal diskriminering. TED gir også
tilgang til informasjon om et svært stort marked uten behov
for å bruke store ressurser på markedsføring. I tillegg til offentlig sektor i de enkelte land vil internasjonale organisasjoner
ha behov for varer og tjenester. Herunder finner man blant
annet europeiske institusjoner slik som EU-kommisjonen og
underliggende organer, EFTA-organer og FN-organer. Disse vil
kunne være spesielt opptatt av å sørge for likebehandling og
leverandører fra et bredt spekter med land.
Virksomhetene vil imidlertid stå overfor de samme utfordringene som nevnt over med hensyn til offentlig markedsadgang.
Viktige elementer for å komme inn som leverandør til offentlig sektor i EU/EØS vil være:
• Grundig arbeid med forståelse av konkurransegrunnlag og
vilkår. Benytt anledningen til å stille spørsmål.
• Språkkunnskaper og lokalkunnskap. For norske virksomheter vil samarbeid med lokale leverandører i andre land
kunne være nyttig.
• Internasjonalt aksepterte sertifiseringer innen for eksempel
kvalitet og miljø.
• Kjennskap til og forståelse for utenlandske kontrakter og
rett. Man bør vurdere å benytte profesjonell hjelp.

TIPS!
Eksempelet viser hvordan Avinor sikrer konkurranse
ved at også utenlandske leverandører kan levere
tilbud.

EKSEMPEL: AVINOR
Avinor kjøper en rekke varer og tjenester fra utlandet. I
noen tilfeller finnes det ikke leverandører i det norske markedet. Andre ganger finnes det leverandører nasjonalt, men
Avinor har likevel sørget for best mulig konkurranse ved at
også utenlandske leverandører kan og ønsker å levere.
Når Avinor skulle inngå rammeavtaler for kjøp av risikoanalyser, visste man at leverandørmarkedet var internasjonalt,
men med flere gode norske virksomheter. Avinor ønsket her
å trekke til seg best mulig kompetanse nasjonalt og internasjonalt. Samtidig ønsket Avinor at virksomhetene kunne
stille med norsktalende ressurser.
• Konkurransen ble i dette tilfelle kunngjort i sin helhet på
engelsk.
• Oversettelsen ble gjort av Avinor selv for å sikre at faguttrykk mv. ble riktig oversatt.
• Konkurransegrunnlaget og alle dokumenter ble i sin
helhet utformet på engelsk. Interessenter kom fra blant
annet fra Sverige, Nederland, Storbritannia og Spania i
tillegg til Norge.
• Forhandlinger, gjennomført på engelsk med utenlandske
tilbydere, bidro i dette tilfellet til å få avklart spørsmål og
forbehold til kontrakten.

Grep som vil kunne bidra til gode tilbud fra utenlandske
leverandører:

•

Utenlandske leverandører bør aktivt oppsøkes og informeres om
konkurransen. Det er ofte ikke tilstrekkelig å kunngjøre på TED
for å vekke interesse blant leverandørene. Dette fordrer god
markedskunnskap.

•

Vær tydelig på alle krav som settes til utforming og levering av
tilbud – det som fremstår som åpenbart og klart på norsk, kan
forholde seg forskjellig i andre land.

•

Forklar hensikten med de forskjellige kvalifikasjonskravene,
herunder kravene til skatteattester og HMS-erklæring. Der hvor
dokumentasjonskravet gir norske leverandører en pekepinn om
hva som ønskes, vil utenlandske leverandører kunne være usikre
på hva som skal leveres. Det kan også gis eksempler på hvilken
type alternativ dokumentasjon som aksepteres fra utenlandske
leverandører, for eksempel i forhold til skatteattester.

•

Utenlandske regnskaper kan være vanskelige å lese –
innhenting av kredittvurderinger kan være et godt supplement
for å vurdere økonomisk kapasitet.

•

Skepsis i forhold til leveringsevne er en årsak til at noen
kvier seg for bruk av utenlandske leverandører. Krav om
bankgarantier («on demand») eller morselskapsgarantier, gjør
det tryggere å anvende utenlandske leverandører.

•

Vær tydelig på hvilke språkkunnskaper som forventes, spesielt
i forhold til tjenesteleveranser. Tydelighet vil kunne være med
og bidra til nytt samarbeid mellom norske og utenlandske
leverandører.

•
•

Bruk profesjonell hjelp til utforming av gode kontrakter.

• Ønsket om norskkunnskaper hos leverandørene førte til
samarbeid mellom utenlandske og norske leverandører.
• Kontrakten var tilpasset avtaler med utenlandske
leverandører, blant annet var det avtalt forhandlinger og
voldgift ved tvister.
Flere av de parallelle rammeavtalene ble i dette tilfellet tildelt utenlandske virksomheter, som kunne bidra med annen
kunnskap enn konkurrentene.

Bruk av for eksempel euro som valuta flytter risiko for
valutasvingninger over fra leverandør til oppdragsgiver, men vil
kunne bidra til mer konkurransedyktige tilbud fra utenlandske
leverandører.
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