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Påvirking, Utvikling og Bistand (PUB)

Påvirkning

•Næringspolitikk
•Fakta, statistikk og analyse
•Samfunnskontakt/informasjon
•Åpne markeder
•Offentlige anskaffelser 
•Konkurranserett 

Utvikling

•Godkjenningsordninger
•Bedriftsutviklingsprogram
•Opplæringsprogram
•Standardisering
•Tariffavtaler

Bistand

•Juridisk
•Innkjøpsavtaler
•Rådgivning
•Kompetanse
•Kurs og seminarer
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AKSE – modell for Renholdsbransjen
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S : Serviceleveranse
E : Evaluering
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Bedretjenester.no – vegviseren til en bedre tjeneste
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Bakgrunn og idéutvikling
� Gjennom årene har vi hatt hundrevis av samtaler med leverandører og oppdragsgivere
� Vi ønsker å dele kunnskapen vi har opparbeidet
� Vi vil samle de beste rådene i en ny portal for hvordan kjøpe tjenester innen renhold, 

sikkerhet, FM, helse og omsorg, bemanning, mv. 
� Med tiden vil alle av våre være bransjer og alle ledd i anskaffelsesprosessen være representert 

på bedretjenester.no 

Våre mål

� Med Bedretjenester.no ønsker vi å involvere alle som har politiske og praktiske funksjoner 
for å lykkes med konkurranseutsetting og anskaffelse

� For hvert trinn i anskaffelsesprosessen vil det finnes praktiske verktøy som er 
leverandørnøytrale, samt eksempler fra oppdragsgivere som deler erfaringer for bedre 
fremgangsmåter
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Slik vil forsiden se ut 
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Hvordan bruke nettportalen? 
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"Klikk" for 
aktuelt trinn i 
prosessen

"Klikk" for alle 
hjelpemidler og 
verktøy til beste 
praksis

"Klikk" for 
eksempler om 
historier på 
ulike innkjøp
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Hvordan bruke nettportalen? 



Vi har lagt vekt på brukervennlighet i utformingen av 
bedretjenester.no
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Anskaffelsesprosessen er 
inndelt i fire faser og 14 trinn

Det skal være 
enkelt å dele sidens 
innhold på sosiale 
medier 

Oppsettet er pedagogisk anlagt og lett å bruke



Status for utvikling av portalen
� Hovedteksten på nettsiden ferdigstilles før sommerferien

� For hver bransje, ønsker vi verktøy og maler. Vi har mye, men trenger mer:

� De beste konkurransegrunnlagene for hver bransje 
� Eksempler på hvordan gode tegninger ser ut og hva som kreves i gode beskrivelser for 

oppdraget (renhold)
� Nasjonale og internasjonale standarder som fungerer
� Introduksjon til hva som er viktig å huske på når innkjøpere skal kjøpe en tjeneste 
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Vil du bli med i en testgruppe for portalen?

� Vi skal nå med egen og andres hjelp identifisere faglige verktøy for hver enkelt 
bransje og trinn i prosessen

� Vi ønsker derfor dialog med alle som har kunnskap om beste praksis. Det kan 
være et eksempel på et godt konkurransegrunnlag, sjekklister, gode beskrivelser 
av hva man bør vite før man kjøper renhold, sikkerhet, driftstjenester, mv.

� Vi ønsker derfor kontakt med interesserte i salen, for synspunkter og 
suppleringer av verktøy/maler som bør være med 

� Ta kontakt med NHO Service v/henrik.bjorge@nhoservice.no
du kan være med å spre beste praksis!
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