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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for den hyggelige invitasjonen til å komme hit og dele erfaringer og tanker om fremtida.La meg starte med å dvele litt rundt overskriften for dagens konferanse:



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gode løsninger for innkjøp – hva er det? Enkle, lite byråkratiske, raske, og som ikke minst gir ønska kvalitet når løsningene brukes.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lokal mat og drikke – hva er det?Gårdsmat? Mat fra spesialforretninger og lokale restauranter? Mat fra norske produsenter? Mat som reiser korteste vei fra produksjon til tallerken og glass/kopp? For meg kvalifiserer alle disse til å være lokalmat. For tenker vi bare på gårdsmat og mat fra spesialforretninger snakker vi kun om små leveranser som berører kun en marginal del av offentlig mat og drikke.



Litt om TINE

• Driftsinntekter, TINE Gruppa (2018): 23 001 MNOK

• Eies av 10 120 melkebønder i et organisert samvirke

• Cirka 206 000 kyr. Hver eier har i gjennomsnittet 26 kyr på sin gård

• 31 meierier over hele landet

• Visjon: Sammen skaper vi et levende Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg synes alltid det er fint å ta en liten sving innom samvirket TINE og dette er litt om oss. Vi er eid av melkebøndene og har et samfunnsoppdrag utover å tjene penger. Visjonen vår er «Sammen skaper vi et levende Norge» og sunne seniorer og et bærekraftig tilbud for eldre er i aller høyeste grad en del av dette.



TINE som leverandør til offentlig sektor

• TINE er en samfunnsaktør med stort engasjement og godt omdømme

• Seniorenes fremtid er en samfunnsutfordring og TINE vil være en del av løsningen

• Vi satser på samarbeid og allianser fremfor å være en ren produktleverandør

• Vi byr på et stort fagmiljø, forskningsbasert kunnskap samt opplæring og seminarer

• Fokus på inspirasjon og matglede!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når vi i TINE ønsker å ta en rolle som leverandør til offentlig sektor så tror vi på at det handler om mye mer enn å levere produkter på døren og kjøre av gårde igjen. Vi vet av erfaring at matglede er en helt essensiell del av dette regnestykket og for å skape suksess, vi ønsker også å bidra til å skape varig endring sammen med kundene våre og har derfor et tett samarbeid fra dag 1.Et suksessfullt case for oss, og jeg kommer tilbake til et par konkrete, er når eldre på sykehjem og institusjoner bruker mindre medisiner fordi de spiser mer riktig og bedre mat, når de ansatte opplever arbeidsglede over at hverdagene fungerer bedre og at de eldre lever et bedre liv. Underernæring er et økende samfunnsproblem og en stor utfordring. Vi ønsker å bidra til å løse denne utfordringen. Sunnere, gladere og friskere seniorer er alle tjent med. Aller mest samfunnet som helhet. Så enkelt og så vanskelig er det på en gang.



Hvorfor partnersamarbeid?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er to grunner til våre samarbeid:Småskala og gårdsmatprodusenter ønsker vi å hjelpe med å komme frem til kundene for å øke mangfoldet av norske matvarer i markedet, og derfor tilbyr vi distribusjon og i noen grad salgssamarbeid til spesielle kunder.De offentlige innkjøpsprosessene er en stor drivkraft for å inngå partnerskap. Det har i mange tilfelle vært en forutsetning for i det hele tatt å komme med i offentlige anbudsprosesser at vi har kunnet tilby et større sortiment, et fullsortiment. Det offentlige en stor og viktig kunde for oss i Tine, som vi veldig gjerne vil levere gode produkter til.



Offentlige innkjøpsprosesser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor er det sånn at offentlige innkjøpsprosesser driver frem partnerskap og strukturering av bransjen? Og av og til så kraftfullt at det kun finnes en leverandør? Dette spørsmålet burde egentlig besvares av det offentlig selv. Men siden jeg har fått det privilegiet å snakke til dere tillater jeg meg å komme med noen betraktninger.Anbudsprosessene er så omfattende og arbeidskrevende at små kommuner ikke har ressurser og kraft til å gjøre de, så det driver frem samarbeid mellom kommuner, og resulterer i fylkesanbudsprosesser. Men ikke nok med det fylker går også sammen ikke bare i fylkesreformen, men også i anbudsprosesser. Og jo større anbud jo mer krevende er det å være leverandør som skal levere på anbudet i form av varer som skal frem til et større geografisk område i riktig mengde til riktig tid. Men like mye, hvis ikke enda mer er selve anbudsprosessen så krevende at mindre leverandører ikke ser seg i stand til å gi tilbud. Så min påstand er at mindre lokale leverandører blir skviset ut av det offentlige markedet pga av innretningen på anbudsprosessene. Partnerskap mellom leverandører har bidratt til å avhjelpe noe.Offentlige anbud samler mange varegrupper til ett anbud. Det er rasjonelt i innkjøp, men har som effekt at leverandører som ikke er inne i partnerskap eller er på innkjøpslista til den ene landsdekkende distributøren (ASKO) er også ekskludert fra å ha det offentlige som kunde. Ønsker det offentlige at det skal være slik? Jeg tror ikke det. Og det er i hvert fall i motsetning til den politikken som det er bredt flertall for på stortinget. Jeg tror at de offentlige innkjøpsprosessene har blitt så tunge at det er de som driver frem en kraftfull strukturering av varestrømmer i Norge.  Når det er sagt, må jeg si at jeg er stor tilhenger av rasjonell produksjon og rasjonelle varestrømmer, men jeg er minst like mye for konkurranse og mangfold. Derfor må det ha en grense for hvor mye som kan inngå i et anbud. TINE mener at alle anbud må ha minst to tilbydere for å sikre reell konkurranse og mangfold. 



Klientperspektivet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå har jeg delt noen betraktninger fra innkjøpsperspektivet. Hvordan ser dette ut fra bruker, klientperspektivet? Innkjøpsansvarlige skal ha fokus på kravspesifikasjonene og selve innkjøpsprisene. Det er svært viktig. Men like viktig er det å velge gode leverandører, som leverer på forventningene i hele anbudsperioden. Produkt og tjeneste leveransene er selvsagt hovedfokus, men det kan også være andre kriterier, som fleksibilitet, service og ulike former for samarbeid. Et tredje aspekt er hvordan produkter og tjenester virker inn på brukssituasjonen eller driften. Hvor vil jeg hen med dette?Innkjøp må ta mange og balanserte hensyn som optimaliserer kost og nytte. Det er større potensialer for optimalt innkjøp enn de vi tradisjonelt tar ut fordi vi ikke er nysgjerrige og innovative nok og trolig har for lite innsikt i hvordan varer og tjenester skal brukes eller hva slags andre effekter de kan ha. Sånn er det i TINE og sånn tror jeg det er i offentlig sektor.



Eksempler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg har lyst til å gi dere noen positive eksempler på samarbeid mellom Tine og offentlig sektor hvor vi har løftet innkjøp og partnering til et nytt nivå og hva vi har fått ut av det. I Tine er vi svært ydmyke og takknemlig over å ha blitt vist en slik tillit, derfor har det vært svært viktig for oss å etterprøve om det er et reelt potensial for begge parter i et slikt samarbeid.Som en del av de avtalene TINE Partner har med ulike innkjøpssamarbeid jobber våre ansatte over hele landet med oppfølging av kundene lokalt. Verdiskapende samarbeid med kunden er viktig for oss, og vi har mange gode eksempler på hvordan TINE har samarbeidet med kunden for å løse utfordringer kunden står overfor eller for å teste ut noe nye løsninger sammen. TINE leverer produkter til kunden, men vi er også opptatt av hvordan produktene kan løse kundes behov og at vi kan tilby løsninger utover produkter. Som en del av de avtalene TINE Partner har med sine kunder har vi medarbeidere og salgskonsulenter over hele landet som er ute hos kundene lokalt hver dag og følger opp disse. Verdiskapende samarbeid med kunden er viktig for oss, og vi har flere eksempler på hvordan TINE har samarbeidet med kunden for sammen løse utfordringer kunden står overfor eller jobber sammen for å teste ut noe ting/nye løsninger. TINE leverer produkter til kunden, men vi er også opptatt av hvordan produktene kan løse kundes behov og at vi kan tilby løsninger utover produkter. 



Arbeidsform, matglede og ernæring på sykehjem

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 2017 deltok TINE i et samarbeidsprosjekt med Larvik kommune – Matglede i sykehjem. Overordnet mål for prosjektet var å imøtekomme gjeldende krav til forsvarlig og omsorgsfull hjelp i forhold til ernæring. For å nå målene som ble satt var det viktig med endring av praksis gjennom kompetanseheving og tettere samarbeid internt i avdelingene på sykehjem og mellom produksjonskjøkken og avdelingene. Sammen gjennomførte man undervisning på alle sykehjemmene, fagdag, og ansatte som er involvert i tilberedning og servering av mat på avdeling ble oppnevnt til Matgledekonsulenter. Kommunen jobber den dag i dag, kontinuerlig med ernæringsarbeid.Arbeidet startet med undervisning i alle sykehjem i kommunen. Første konkrete tiltak på dette var å ansvarliggjøre ansatte som anretter, serverer og bestiller mat i avdelingene. Disse ansatte har variert bakgrunn, alt fra ufaglært til høgskoleutdannet med videreutdanning. Prosjektgruppen ville at alle disse skulle få lik forutsetning for å gjøre en kvalitetsmessig god jobb. Dette ansvaret fikk navnet Matgledekonsulent. Andre ansatte med viktige roller i ernæringsarbeidet i sykehjem er ledere, fagsykepleiere og ansatte i mottakskjøkken og hovedkjøkken. Evalueringene fra de involverte i kommunen ga en svært høy poengscore i prosjektet. Larvik kommune selv trekker frem fagkompetansen TINE tilførte, samt det å få et blikk utenfra med tips og triks som de ansatte kan ta eierskap til å bruke i det daglige.



Arbeidsform, matglede og ernæring på sykehus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
TINE deltok i en pilot på Sykehuset Østfold Kalnes rundt servering av mellommåltider. Dette var en del av et større pilotprosjekt der man ønsket å se på løsning rundt matservering. Matservering tar mye tid fra pleierne, og en måte å avlaste dem på, som skulle sjekkes ut, var om buffetverter kunne tatt over dette arbeidet. Det ble testet ut på ulike sengeposter i løpet av et år. Først ut var test på sengepost for eldre pasienter. Her hang man da også på testing av servering av mellommåltider på rom. Det ble innført to faste mellommåltider som ble tillaget på kjøkkenet og porsjonert ut, pyntet og servert av buffetverter. TINE bidro med blant annet matfaglig kompetanse og inspirasjon til ansatte. Samarbeidet var positivt for begge parter og de smakfulle mellommåltidene ble svært godt mottatt av de eldre pasientene. Her tilførte TINE ekstra ressurser, var en støttespiller og samarbeidsparter. For oss var dette en fin måte å jobbe sammen med kunden på, vi kunne levere på mer enn bare det å levere produkter, vi fikk være med på å teste ut løsninger for servering av mellommåltider og vi lærte kunden enda bedre å kjenne. Når vi kommer ut av et slikt prosjekt har vi alltid lært mye som vi kan ta med oss videre, ekstra gøy er det når kunden føler på akkurat det samme.



E+

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et innovasjons- og forskningssamarbeid mellom Bergen kommune, Haukeland sykehus, TINE og Innovasjon Norge. Vi utviklet spesial ernæring som var norsk, som smakte godt og som var næringstett og som viste seg å bidra til redusert underernæring hos syke og eldre og derved generelt bedre allmenntilstand med den betydningen det har for redusert behov for pleie og i mange tilfelle også for medisinbruk. Man brukte litt mer penger på mat, for produktene koster selvsagt, men alt i alt ble det gevinst. Og gevinsten økt helse hos en sårbar gruppe eldre kan jo vanskelig måles i penger, men det også, ved at noen kan klare seg hjemme lenger, kan klare å spise selv etc.



Samarbeid = Økt effekt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innkjøp av medisiner og innkjøp av mat og budsjett for arbeidskraft er helt separat. Dersom man skal lykkes i denne type prosjekter, er det helt avgjørende at siloene brytes ned mellom profesjonelle grupper på den aktuelle institusjonen, så vel som i innkjøpsområder. Det kan være at man kan bruke vesentlig mer penger på mat, men enda mindre på medisin og at man må investere noe mer i bemanning med riktig kompetanse, men sum a sum Marum går prosjektet i pluss og i tillegg er det verdier fra prosjektet som ikke kan måles i penger, som f.eks økt helse for den eldre, mindre sykefravær hos personale etc.



Oppsummert

• Mange leverandører som har mye å by på

• Anbudsprosessene er tunge og krevende

• Det offentlige må sikre at det alltid er minimum to tilbydere

• Det er et større potensial for samarbeid enn det vi har tradisjon for

• Effekten av samarbeid er vinn-vinn-vinn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppsummert er mitt budskap i dag at Vi er mange leverandører som har mye å by på til offentlig sektor.Anbudsprosessene er tunge og krevende og til dels et hinder for å få til et godt samarbeid.Det offentlige må sikre at det alltid er minimum to tilbydere.Det er et større potensial for samarbeid enn det vi har tradisjon for. Det krever tillit og tillatelse til utradisjonelle partnerskap for å ta det ut.Vår erfaring er at det er en vinn-vinn situasjon i samarbeid og partnerskap, for det offentlige, for leverandøren og også for brukerne.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for oppmerksomheten!
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