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Offentlige anskaffelser 

• Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 
400 milliarder årlig 

• Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse 
midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive 
og samfunnstjenelige innkjøp, og at offentlige sektor 
gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et 
konkurransedyktig næringsliv 

• Offentlige anskaffelser skal så langt som mulig basere 
seg på konkurranse  

• Regelverket om offentlige anskaffelser gir visse rammer 
for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, fra 
planleggingen av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt.  
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Knutepunkt Rogaland 

• Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i 

offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni 2007. 

• Formålet med handlingsplanen er: 

– At miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som 

mulig 

– En effektiv bruk av ressurser 

– Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv 

• Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har et utøvende 

ansvar på nasjonalt nivå. Difi har en sentral rolle i den 

operative oppfølging av handlingsplanen 

• Fylkesmannen har en rolle som samordner i den ”regionale 

stat” og er mellomleddet mellom regjeringen og kommunene.  
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Knutepunkt Rogaland 

• I Rogaland er Rogaland fylkeskommune v/Innkjøp utpekt som 

Knutepunkt 

– Knutepunktet skal være en faglig støttetjeneste i hvert enkelt fylke for å 

ivareta miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 

– Tre-årig prosjekt for regional kompetansebygging 

• Aktuelle oppgaver for Knutepunktet vil være: 
– Bidra til miljøbasert innkjøpspolitikk for hele fylket (stat/kommune) 

– Innarbeide miljøkriteriene i fellesavtaler 

– Dialogkonferanser og kurs sammen med leverandørmiljøene 

– Kurstilbud for politikere, ledere og innkjøpere 

– Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser, der miljø inngår 

– Praktisk bistand ved enkeltinnkjøp 
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Knutepunkt Rogaland 

• Styringsgruppen  skal sikre samarbeid, fremdrift og 
legitimitet i arbeidet 

• Sentrale oppgaver for styringsgruppen: 
– Ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av handlingsplanarbeidet 

– Sørge for god kobling mellom næringslivet og offentlig sektor 

– Bidra til at arbeidet får den nødvendige forankring og støtte hos ledere og 
besluttende organer 

• Medlemmer i styringsgruppen 
– Ass. Fylkesmann Arild Michelsen, Fylkesmannen 

– Seksjonsleder Lars Hallgren, Bygg- og kontraktseksjonen, RFK 

– Regiondirektør Hallvard Ween, NHO 

– Daglig leder Helene Arholm, KS 

– Fagsjef off.anskaffelser Kjartan Møller, Stavanger kommune 

– Innkjøpsansvarlig Trygve Gunnarshaug, Haugesund kommune 

– Innkjøpssjef Kolbjørn Hetland, Helse Stavanger 

• Det også etablert en arbeidsgruppe 
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Knutepunkt Rogaland 

• Knutepunkt Rogaland har som målsetting å gjennomgå flest 

mulig miljøkriteriesett (utarbeidet av Difi/Innkjøpspanelet) 

• Det er laget en handlingsplan for Knutepunkt Rogaland 

• Det ble sendt ut en aktivitetsplan for 2010, som ble sendt ut til 

innkjøpsansvarlige i Rogaland.  

• Det er gjennomført en aktivitet for 2011, og det planlegges 

flere aktiviteter. 

• Det er opprettet et nettsted for Knutepunkt Rogaland 

(www.rogfk.no) 
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Knutepunkt Rogaland - Hovedmålsettinger mot 2012 

• Samarbeid 
– Bidra til økt samarbeid mellom kommunal og statlig sektor 

– Samarbeide med pulje 1 og pulje 2 knutepunktene 

• Kompetanseutvikling 
– Utarbeide og gjøre tilgjengelig maler og andre praktiske hjelpemidler i miljørettede 

konkurranser 

– Samarbeide med eksterne fagmiljøer 

– Gjennomføring av seminarer/kurs/opplæring 

• Leverandørutvikling 
– Gjennomføring av leverandørkonferanse 

– Etablering av treffpunkt 

– Utvikle leverandørens kompetanse i praktisk håndtering av miljøkrav 

• Synliggjøring 
– Utarbeidelse av informasjonsmateriell 

– Utvikle egen hjemmeside for knutepunktet 
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Knutepunkt Rogaland - Hovedmålsettinger mot 2012 

• Miljø, etikk og universell utforming 

– Gjennomgå de fleste kriteriesettene som innkjøpspanelet/Difi har 

utarbeidet 

– Utforming av forslag til konkurransegrunnlag der miljøegenskaper 

vektes 

– Lage forslag til etiske kontraktsvilkår 

– Utarbeide sjekklister for etikk 

– Lage forslag til krav til universell utforming ved relevante 

anskaffelser 
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Innkjøpssamarbeid i Rogaland 

• Innkjøpsavdelingene i RFK, og kommunene Stavanger, 

Sandnes, Sola og Randaberg samarbeider på flere 

avtaleområder. Dette samarbeidet kalles RSSSR.  

– Ansvaret fordeles til de forskjellige kommunene 

• I Nord-Rogaland (Haugalandet) er det et samarbeid mellom 

kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Sauda, Tysvær, 

Utsira og Vindafjord.  

– Det er Haugesund eller Karmøy som har ansvaret for gjennomføring av 

prosessen. 

• Det er få eller ingen etablerte innkjøpsnettverk i statlig sektor 

• Det er flere regionale samarbeid, eks. Helse Stavanger og UiS 

• InnkjøpsAssistanseVest er en privat leverandør 

– 13 kommuner i Sør-Rogaland er medlem i dette innkjøpsnettverket 
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Innkjøpssamarbeid - RSSSR 

• RSSSR-samarbeidet har et felles møte en gang hvert 

år for å koordinere de avtaleområdene det kan 

samarbeides om. 

 

• Totalt sett blir det samarbeidet om 73 avtaler til en 

verdi av kr 252.000.000. RFK er med på 10 av disse 

avtalene. 
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Innkjøpssamarbeid - RSSSR 

• Ulemper med samarbeidet 

– Når flere kommuner går sammen om en felles rammeavtale, så 

favoriseres de store leverandørene. Noe som kan føre til 

monopolisering 

– Kan være byråkratisk med store evalueringsgrupper; en 

innkjøper og en fagperson fra hver kommune 

• Fordeler med samarbeidet: 

– Større volum gir bedre priser 

– Arbeidsfordeling frigjør tid for innkjøpsavdelingene 

– Erfaringsoverføring mellom innkjøperne 

– Kompetanseoverføring mellom innkjøperne 
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