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Innspill til Norgesmodell for offentlige anskaffelser 
  
Vi viser til Invitasjon til innspillsmøte om Norgesmodell for offentlige anskaffelser av 15. 
mars i år, og beklager at vi vart ramma av covid-19 smitte og derfor ikke kunne stille på 
møtet i Stavanger.  
 
Ålesund kommune vil likevel få komme med noen innspill til ny Norgesmodell i det følgende.  
 
Ålesund kommune har prøvd ut både «Skiens-modellen» og «Oslo-modellen» av 
seriøsitetskrav i alle typer anskaffelser, uavhengig av verdi og varighet på kontraktene. Vår 
erfaring er at dette ikke er hensiktsmessig, da kravene blir uforholdsmessige og heller ikke 
passende i alle kontrakter.  
 
Vi ønsker et seriøst arbeidsliv, men for oss er det svært viktig at kravene ivaretar både store 
og små leverandører og at de blir tilpasset de ulike kontraktsformene og typer anskaffelser. 
Ålesund kommune har i dag ulike krav i ulike kontraktstyper, der noen krav er gjengs for alle 
typer kontrakter, mens andre er mer spesialisert (se vedlegg).  
 
Innspill fra Ålesund kommune.  

 Det er ikke ønskelig med særskilte lokale krav, da dette medfører at oppdragsgivere 
må sørge for å revidere i forhold til f.eks. endrede lovtekster  

 Vi må ha felles føringer for å sikre forutberegnelige og likelydende kontrakter. Dette 
vil forenkle tilbudsarbeidet, særskilt for leverandørene 

 Det er viktig at kravene som stilles er kvalitetssikret og gjennomførbare for 
leverandørene, og det må være mulig for oppdragsgiver å følge opp 

 Det må være klart definert hvilke områder kravene gjelder for, og tilpasset det 
enkelte fagområde, f.eks. bygg og anlegg, renhold eller en ren varekontrakt. Krav 
som er tilpasset bygg- og anlegg er ikke nødvendigvis relevante i andre vare- eller 
tjenestekontrakter  
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 Kravene må være forholdsmessige for å kunne ivareta lokalt næringsliv og mindre 
leverandører. Som offentlig oppdragsgiver skal vi ivareta konkurranse i markedet  

 Det bør være mulighet for å stille strengere krav, men de grunnleggende kravene må 
kunne innfris av også mindre leverandører for å ivareta prinsippet om konkurranse 

 Den enkelte oppdragsgiver må kunne ta konkrete vurderinger i hver enkelt 
anskaffelse og stille krav som er relevante og hensiktsmessig forholdsmessig i hver 
konkurranse:  

- Antall ledd med underleverandører. Her vil vurderingen være en mindre 
leverandør som må støtte seg på underleverandører vs. et stort firma som har 
alt i form av egne ressurser i eget selskap. Det vil også være ulike vurderinger i 
forhold til hvilken entrepriseform (kontraktsform) oppdragsgiver har valgt  

- Ålesund kommune har krav om 10 % av arbeidede timer skal utføres av 
lærlinger. Det må her vurderes om det er tilgang på lærlinger i det aktuelle 
fagområdet. Det er store geografiske forskjeller på tilgang på lærlinger, og 
også ulik tilgang innen de ulike fagområdene. Leverandør må kunne ha 
mulighet for å kunne bevise at de har gjort tilstrekkelige tiltak for å få tak i 
lærlinger, og på denne måten unngå evt. økonomiske sanksjoner 

- Ålesund kommune har krav om at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor 
bygg- og anleggsfagene skal utføres av faglærte håndverkere. Dette kan være 
en utfordring med tanke på hvilke fagområder som skal inn i prosjektet. En 
mulighet svakhet i dette kravet er at man krever «50 % av arbeidede timer» 
totalt sett i kontrakten. F.eks. kan en entreprenør i en totalentreprise oppfylle 
mesteparten av disse timene i selve prosjekteringsfasen, mens det i en 
generalentreprise hvor byggherre står for all prosjekteringen vil det være mer 
utfordrende. Dersom dette kravet er ment for den fysiske utførelsen av 
arbeidet må kravet konkretiseres, med da også senkes og være en 
vurderingssak i forhold til kontraktsform.  

 I bygg- og anleggskontrakter er det generelt sett viktig å huske på at det er ulike 
vurderinger som må tas i forhold til hvilken entrepriseform som er valgt av 
oppdragsgiver, f.eks. vil en generalentreprise hvor all prosjektering er gjort at 
byggherre medføre andre valg/vurderinger enn en totalentreprise hvor leverandør 
skal prosjektere  

 Sist og ikke minst kan man ikke stille krav uten at disse følges opp. Som 
oppdragsgiver er det viktig at det finnes sanksjonsmuligheter 

 
 
Med hilsen 
Kariann Bigseth 
innkjøpssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 
 
 


