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"Skal det være et godt innkjøp?" 
Det gode innkjøp - Adv.flm /konkurransepolitisk rådgiver Johan Henrik Bjørge  



Mange mener noe om "det gode innkjøp" 
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Med god grunn… 

§  Bare offentlig sektor kjøper for 400 mrd per år – 1,6 billioner hver 
stortingsperiode… 

 
§  Verdien av renholdsaktivitetene i privat og offentlig sektor, tilsvarer 18, 9 

mrd. I tillegg kommer uregistrert aktivitet.  
 
§  74 % av arealet i privat sektor utføres av eksterne, mens kun 15 % av det 

offentlige.  

§ Men det " gode innkjøp" reiser noen spørsmål utover at 
det skjer ett innkjøp….eller er det enkelt? 
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Et stort trykk for bruk av markedskraft til det 
"gode innkjøp" ("samfunnsansvar") 

§ Miljøhensyn i hele produksjon/forbrukskjeden  
§ Etiske  
§ Arbeidspolitiske  
§ Innovasjon  
§ Funksjonsmessig (universell utforming)  
 
Det gode innkjøp for den enkelte og det gode innkjøp for 
alle – er det forskjell? 
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Men hva kjennetegner det gode innkjøp – fra 
kunde og leverandør? 

§ Kunden er fornøyd? Leverandøren er fornøyd? – må 
begge være fornøyde? Hva med brukerne og ansatte? 

 
§ Hva forutsetter et godt innkjøp? 
§  Minimum?: konkurransedyktig betingelser og innenfor gjeldende (politiske) 

samfunnsstandard. Hindre at det er en konkurranse i userøsitet knyttet til skatt og 
arbeidsvilkår.   

§  Kjernen?: at behovet dekkes til en kostnad som oppleves som nødvendig for 
ønsket kvalitet og at leverandøren gis rimelige forutsetninger til å tjene penger på 
oppdraget. Begge sider har en effektiv administrasjon rundt leveransen. 

§  Utvidet?: Tjenesten gir en leveringsopplevelse ut over det kunden forventet 
og at leverandøren opplever forutsetning for utvikling av sin forretningsdrift?  

§  Utvidet pluss?: Samarbeidet forsterker merkevaren (omdømme) til begge parter 
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Noen parts- og myndighetsgrep for 
minimumsstandarden for det gode kjøp?  

§ Allmenngjøring/solidaransvar/lønnsforskrift (offentlige 
anskaffelser) 

§ Godkjenningsordningen  
§ Regionale verneombud? 
§ Styrket kontrollregime 

§ Utvikling av standardkontrakter NS 8431  
§ Pågående utvikling av komplett mal for 
konkurransegrunnlag innen renhold (DIFI) 

§ Høyeste verdi  
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Det skjer fortsatt mye rundt tiltakene… 

§ Fra skrivebordet til marked… 
§ Det tar tid før tiltakene får "optimal" effekt  
§  Alle involverte skal forstå sine roller og bli oppdatert på sine nye plikter 
§  Godkjennelsesordningen er starten på en ny "synlighet" i markedet.  

§  Allmenngjøringen gjør det først og fremst - i et markedsperspektiv - 
enklere å kommunisere et akseptert prisgulv på arbeidskraft. Enhver 
kunde kan ikke bli ekspert på mangfoldet av tariffavtaler. 

 
§  Spesielt om pågående prosess rundt anskaffelsesregelverket: Skal man 

endre, ta bort deler av regelverket (skal man fortsatt forplikte 
offentlige kunder til å kunngjøre kontrakter – fokusere på miljøhensyn, 
innovasjonspolitikk, arbeidspolitikk, osv – når man anskaffer  

•  Evalueringer og harmonisering av regelverk, bør 
komme i fase 2, vurdere hensiktsmessighetene av 
dobbel og trippelbyråkrati.   
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"Det gode innkjøp" – og tiltakene: 

§ Før godkjennelsesordningen:  
§ Kundene ble fortalt at de måtte stille en rekke krav for å sikre at 

tilbyderne var like seriøse  
§ Mange av de kravene er i dag inne i selve ordningen  
§ Men ikke alle … 
 

§ Før allmenngjøringen/forskrift om lønnsvilkår offentlige 
anskaffelser:  
§ Kunder ble fortalt at de måtte kreve tarifflønn, osv 

§ Med disse på plass – hva nå? 
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Opprinnelig: Åh! Åh! Åh! Det går likar no 
XL-1 og Rett i koppen??! Vi like itj å bli narra 
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Etter parts- og myndighetstiltakene: 
 
 
Leverandører:  
"Åh! Åh! Åh! Vi blir likar no…"?! 
 
Innkjøpere: 
"Alle godkjente" rett i koppen??! Vi like itj å 
bli narra 



På den ene siden… og på den andre siden… 

§ Er det et friskmeldt renholdsmarked? 
§  Dvs kan kunden konsentrere seg utlukkende om avtalens tekniske 

innhold, servicenivå og økonomiske vilkår? 

§  Hvis ja – så har markedets adferd endret seg. Konkurransen blir mer blant 
"likere" bedrifter. Klarer bedriftene å finne nye områder å skille seg ut på? 
Profiler, merkevarbygging, konsept, faglig erkjennelse, omdømme etc. Klarer 
kunden å flytte fokus fra seriøsitet til profesjonalitets – og kvalitetsvurdering?  

 
§  Hvis "litt ja" – så er noe endret men kanskje ikke nok til å hive alle 

seriøsitetskrav over bord (dvs doble krav – både hos kunde og i ordning). 
Kanskje nødvendig, - men innebærer altså dobbeltbyråkrati  

 
§  Hvis nei –fortsatt for mange konkurranser på "helsa løs"? 
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Hva er fokuset fremover? 

§ Er det leverandørutvikling eller kundeutvikling? 

§ Bør kunden bruke innkjøpsmakt for best vilkår blant like 
virksomheter eller godta dyrere avtale for bedre samarbeid?  

§ Gjennomsiktighet og formelle innkjøpsregler - eller "null" byråkrati 
og "først til mølla salg" uten rettigheter?  

§ Alle godkjente renholdsfirma " tilstrekkelig seriøs" - eller godkjent 
+ seriøsitets/moralkonkurranse + høyeste pris? 

§ Kunden har alltid rett eller kunden er kynisk? 

§ HVA VIL VI MED fremtidens gode KUNDER? 
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Veien videre … 
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Ulike aktørers bidrag til det gode innkjøp? 

§ Oppdragsgivere (kunder) 
§  De må følge opp sine plikter etter allmenngjøringsreglene, herunder 

underleverandører 

§  Kunden må omdefinere sin suksessformel for det gode innkjøp fra billigst 
mulig – til et partnerskap med mer gevinstdeling ved utvikling av 
leveransen. Dvs at partene tilrettelegger for verdiskapene effektivitet og 
ikke den destruktive.   

§ Må kjøre "verdiskapene konkurranser" og ikke auksjonsvarianten uten 
kontroll – det betyr at de må være bevisst på "hva som blir målet og er 
bærekraftig for alle parter". 
§ Eks kombinasjonen: vilkårlige og ensidige kontraktsvilkår, uklare 

oppgavebeskrivelser, manglende forståelse for de forutsetninger som 
skaper kvalitet    
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Myndighetskrav	  og	  
rammebe8ngelser	   Velge	  tjenester	   Utvikle	  

tjenestene	   Dri=e	  tjenestene	  
Kon8nuerlig	  
forbedre	  
tjenestene	  

Det betyr at oppdragsgiver må se på ”kvaliteten i alle ledd” - i sin anskaffelse 

2 
Politisk 

beslutnings -
prosess 

3 
Orientering 
til de ansatte 

1 
Politisk og 

adm. 
forberedelse 

4 
Utarbeide 
oppgave-

beskrivelse 

5 
Fastlegge 
servicenivå 

6 
Formulere 
operative 

kvalitetsmål 
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Fastlegge 
tilsynsmodell 

8 
Utarbeide 
anbuds-
materiell 

9 
Gjennomføre 

anbudet 

10 
Valg av 

leverandør og 
kontrakts-
inngåelse 

14	  
Kontrakts-
oppfølging 

13 
Tilsyn med 
kvalitet og 

avtaleforhold 

11 
Overføring 

av oppgaver 
og ansatte 

12 
Samarbeide 
om oppgave-

løsningen Veien	  &l	  en	  
bedre	  
tjeneste	  

Velge	  tjenester	  Kon&nuerlig	  forbedre	  
tjenester	  

Dri4e	  
tjenester	  

Utvikle	  	  og	  anskaffe	  
tjenester	  
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Forstå forskjellen mellom ”slalåm og utfor” – hver "port" har en kostnad og 
virkning for konkurransen! 

 
- Effekten av kravet må være bevisst og ønsket. 

Tenk igjennom konsekvensene av hvert krav for småbedriftene – er de nødvendige? Er de 
langsiktige ? Vil kravene bli stilt i "morgen", hvordan griper de inn i virksomhetene? 



Eksempler 

§  ”Lang” betalingstid? Rimelig å vente 60 dager på betaling pga internrutiner? 

§  Kvaliteten på beregningsgrunnlaget? 

§  Meningsfull dokumentasjon? – krav om cv på alle renholdere?  
§  Ligger renholdere på lager? Hvem blir lurt her? 
 

§  (tjenester)  
§  Fastpris, prisjustering etter KPI eller tariff?  

§  Hvem til tiltrekkes av kontrakten? Den forsvarlige leverandør/”useriøse”, den som ikke 
forstod?  

§  Bankgarantier for løpende servicetjenester? Fordyrende eller nyttig? 

§  ”Straffegebyr” for oppdragsgivers eget kontraktstilsyn? Rimelig eller misbruk 

§  Detaljerte tjenestespesifikasjoner – låser leverandørens forbedringspotensial/
logistikk ekspertise? Forutsigbart eller lite effektivt  

 
 
 

 



Kontraktsoppfølging på en fordomsfri og 
saklig måte 
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Råd til innkjøpere 

}  Gå en ekstra runde - fornuften av ulike krav eller kriterier  
 
}  Se om dokumentasjonskravene er fornuftig i omfang og hva de 

innebærer for leverandøren – kun positive effekter? 
 
}  Bruk nasjonale standardkontrakter – etatene er ikke så god som 

de tror til å lage balanserte kontrakter (NS 8431) 
 
}  Plasser rimelig risiko hos den som i størst mulig grad kan påvirke 

utfallet eller faktoren 
 
}  Kontroller din egen konsulent – om denne skal følge opp kontrakten 

}  Diskuter gjerne med oss (NHO Service) hvis du vil tenke høyt om 
ulike faglige og konkurranseråd. 
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Leverandører/bransje og sentrale 
myndigheter 

§ Hvilke jobb har leverandørene?  
§  Leve opp til samfunnsstandarden, gjøre det enklere å kommunisere 

forutsetningene for å bli en god leverandør, utvikle språket og 
forståelsen med kunden om hva som kvalitative forutsetninger 

§  Forstå kundens forutsetninger/akseptere at konkurranse også 
innebærer tapere.  

§ Hvilken oppgave har part og bransjesamarbeid 
§  Rødt lys: Bistå i å kommunisere regler 
§  Gult/grønt: Arbeide med faget renhold - svært viktig for å bli sett og 

anerkjent  
§  Bruk og utvikling av verktøy som Høyeste Verdi har enda mer relevans 

enn tidligere (produktforståelse på 1,2,3 ???)  
§  Øke kvaliteten på gjennomsnittskjøpet? Kvalitet og bestillerforståelse, 

kontraktsvilkår 

§ Fd 
§ Adf 
§ Adf 
§ Adf 
§ Ad 
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… og sentrale myndigheter 

§ Må fortsatt bidra til at "det blir vanskelig å være 
useriøs" – men like viktig " lettere å være seriøs"… 

§ Det kan bety: regelverksforenkling – vaske tiltakene for 
dobbelt byråkrati (som ikke er nødvendig), ta et større 
ansvar i tolkningen knyttet til dekningsområdet ?  

§  Gjennomføre kontroller som tar "kjelteringen" men ikke 
gjør alle til "kjelteringer"… (media, formuleringer i 
tilsynsrapporter, m.v.) 

§ Godkjenningsordningen – det er nå arbeidet starter 
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En slags oppsummering: 



Poeng :måtehold, langsiktighet og relevans 

1.  Lag	  en	  god	  kontraktsmulighet	  (her	  pastasalat)	  
eller	  alterna8vt	  en	  rammeavtale	  uten	  kjøpsplikt	  

2.  Legg	  8l	  detaljerte	  spesifikasjoner	  (f.eks.	  mange	  
miljøkrav	  som	  er	  "inn	  i	  øyeblikket"	  og	  som	  krever	  
omfaLende	  dokumentasjon)	  

3.  Krev	  omfaLende	  miljøledelsessystem	  og	  de	  beste	  
ser8fiseringsordningene	  for	  en	  leveranse	  som	  ikke	  
egentlig	  forurenser	  mer	  enn	  en	  hybelleilighet.	  
Krev	  unik	  og	  ikke	  standardisert	  informasjon	  –	  legg	  
inn	  små	  endringer	  hver	  gang	  –	  slik	  at	  8ng	  ikke	  blir	  
forutsigbart	  

4.  	  Lag	  raffinerte	  8ldelingskriterier	  basert	  på	  hvor	  
mange	  miljømerker	  du	  har	  oppnådd	  mul8plisert	  
med	  dine	  e8ske	  ambisjoner	  om	  hvordan	  du	  s8ller	  
deg	  8l	  en	  rekke	  traktater	  du	  aldri	  har	  hørt	  om.	  

5.  AvsluL	  med	  hevingsreL	  for	  hele	  avtalen	  eLer	  at	  
dagsbøtene	  har	  nådd	  "uhørt"	  –dersom	  
virksomheten	  ikke	  printer	  ut	  på	  begge	  sider	  av	  
arket	  ved	  tre	  anledninger	  	  

6.  Skulle	  leverandøren	  oppfylle	  alt	  du	  ber	  om	  –	  
avsluL	  med	  å	  kreve	  60-‐90	  dagers	  
betalingsutseLelse	  fordi	  du	  er	  et	  offentlig	  organ..	  	  

	  

•  +	  	  
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Det beste oppdragsgivere kan gjøre for seg 
selv og bedrifter - er å lage kontrakter det 
lønner seg å vinne – ikke kontrakter som bare 
smaker "salt"… 
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Det betyr kontrakter som er lønnsomme, krevende -men på balanserte 
vilkår, realistisk håndterbare og med "passe" dokumentasjonsbyråkrati. 
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Informasjon 



Snart et nytt nettverktøy – under utvikling 



Eks:  

§ Bransje aktuelt 
§ Regler 
§ Verktøy  
§ www.nhoservice.no  
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http://www.youtube.com/watch?v=g-
_SdAtObTI 




