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SAMMENDRAG 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere vekting av 
tildelingskriterier i kommunens anskaffelser. Rapporten omhandler vektleggingen av miljø og pris i 
tildelingskriteriene og om det er fokus på sikre leveranser for kritiske funksjoner.  
 
Kommunen kjøper varer og tjenester for 2,6 milliarder kroner årlig. Anskaffelsene til kritiske 
funksjoner ivaretar stort sett krav til sikkerhet i leveransene. Bærum kommune vektlegger pris 
mindre enn snittet av storkommunene og har sjeldnere pris som eneste tildelingskriterium. 

Hovedutfordringer 

 Bærum vektlegger miljø under gjennomsnittet av storkommunene. 

 Pris er eneste tildelingskriterium i 15 % av anskaffelsene. 
 
Bærum vektlegger miljø under gjennomsnittet av storkommunene 
Kommunestyret vedtok i 2018 at kommunen skal øke innkjøpet av miljø- og klimatilpassede 
produkter og tjenester, og skal bruke sin markedskraft til fordel for miljømessig handel.1 Revisjonen 
har kartlagt storkommunenes 792 kunngjøringer (av anskaffelser/innkjøp) fra august 2018 til 
november 2019. Kunngjøringene skal angi tildelingskriterier i prioritert rekkefølge og angi relativ 
vekt. I Bærum er miljø et av tildelingskriteriene i 9 % av anskaffelsene og miljø er i snitt vektet 1,9 
%. Snittet for storkommunene er 2,5 %. For de fleste kunngjøringene der Bærum ikke har miljø i 
tildelingskriteriene, finnes det tilsvarende kunngjøringer som har miljø i tildelingskriteriene. Det er 
stor variasjonsbredde i miljøkrav som kan brukes (se vedlegg). Revisjonen mener at miljø kan 
brukes i tildelingskriteriene i de fleste anskaffelser. 
 
Pris er eneste tildelingskriterium i 15 % av anskaffelsene 
Kommunestyret vedtok i 2018 at kommunedirektøren bør unngå at pris er eneste 
tildelingskriterium. 2 Ca. halvparten av kunngjøringene i Bærum som kun vektlegger pris, er fra ett 
lite tjenestested. Kristiansand kommune har ingen kunngjøringer med pris som eneste 
tildelingskriterium.  

Aktuelle tiltak 
Dersom kommunestyret ønsker å få praksis mer i samsvar med kommunestyrets vedtak om miljø 
og pris, kan i alle fall tre tiltak vurderes samlet eller hver for seg.  
 
De folkevalgte kan gi Anskaffelsesenheten tydeligere myndighet og ansvar for kunngjøringene. 
Kunngjøringer utformet i Anskaffelsesenheten vektlegger miljø betydelig høyere og pris lavere i 
tildelingskriteriene, enn andre tjenestesteder. Anskaffelsesenheten har i dag ansvar for hvordan 
kommunens anskaffelser skal gjennomføres, mens det er de enkelte tjenestestedene som har 
ansvaret for de faglige kravene inkludert vektingen av pris og miljø. Revisjonen mener ansvaret i 
dag er utydelig og fragmentert. Å gi Anskaffelsesenheten tydelig myndighet og ansvar for å 
godkjenne alle konkurransestrategier og kunngjøringer, kan få utformingen bedre i samsvar med 
kommunestyrets vedtak om miljø og pris.  

                                                 
1 Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 
2 Kommunestyret 02.05.2018 s, ak 046/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidskriminalitet. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018087314&


Riktig vekting i anskaffelser? Sammendrag 

Bærum kommune 2 Kommunerevisjonen 

 

 

 
De folkevalgte kan vedta klarere krav i overordnete strategier. Revisjonen har kartlagt anskaffelses- 
og miljøstrategiene i storkommunene. Undersøkelsen viser at storkommuner med klare miljøkrav i 
anskaffelsesstrategien og klare anskaffelseskrav i miljøstrategien, har mer vektlegging av miljø i 
kunngjøringene. De folkevalgte skal etter planen behandle både klimastrategien og 
anskaffelsesstrategien i 2020. Kommunestyre kan be kommunedirektøren fremlegge forslag til 
strategier med klarere miljøkrav knyttet til innkjøp. 
 
De folkevalgte kan be kommunedirektøren styrke opplæringen av tjenestestedene som i dag 
utformer kunngjøringene. Dette for å øke kunnskapsnivået om hvilke overordnete føringer 
kommunestyret har gitt og hvordan de i praksis kan gjennomføres. Variasjonen i vektleggingen 
mellom ulike tjenestesteder og at noen få miljøkrav går igjen på samme tjenestested, tyder på 
varierende kompetanse om bl.a. aktuelle miljøkrav blant innkjøperne. 
 
Alle de tre tiltakene vil ha en kostnad.  
 
Revisjonen mener det raskeste og enkleste tiltaket er å gi Anskaffelsesenheten tydeligere 
myndighet og ansvar for kunngjøringene, og foreslår derfor dette. 
 
Kommunedirektøren har i høringssvaret ikke tro på dette tiltaket, da dette vil svekke det faglige og 
økonomiske ansvaret som kommunalsjefer/-direktører har for leveranser innen sine 
ansvarsområder. Kommunedirektøren vil isteden vurdere følgende tiltak: 

1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og praktisering 
i hele kommunen. Dette omfatter spesielt en tydeliggjøring av det faglige ansvaret kontra 
prosessansvaret. Revisjonen oppfatter at roller og ansvar er «utydelig og fragmentert». 
Roller og ansvar er beskrevet i innkjøpshåndboka, men kan kommuniseres tydeligere ute i 
organisasjonen.  

2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å bedre 
fokus på miljø i planleggingsfasen. 

3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien. Kommunedirektøren legger frem revidert 
anskaffelsesstrategi for politisk behandling våren 2020. 

 

Anbefaling 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til kommunedirektøren: 
 

Kommunedirektøren bør vurdere å gi Anskaffelsesenheten tydeligere myndighet og ansvar 
for utformingen av kunngjøringene. 

 
 
 
 
 
 
 
Forvaltningsrevisjonen er utført av Morten Mjølsnes. 
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1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere vekting av 

tildelingskriterier i kommunens anskaffelser.4 

1.1 Vurderingskriterier 
Vurderingskriterier er politiske vedtak, lov, regelverk etc. som inneholder krav eller mål som skal 

oppfylles på området.  

1.1.1 Viktige lover og bestemmelser 

Anskaffelsesloven sier at kommunen kan stille krav og kriterier ved anskaffelser.5 Den sier også at 
kommunen skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.6 
 
Anskaffelsesforskriften sier at kommunen skal velge tilbud på grunnlag av objektive 
tildelingskriterier.7 Kriteriene kan for eksempel være pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale 
hensyn og innovasjon.8 Kommunen skal angi tildelingskriterienes relative vekt.9 

1.1.2 Politiske vedtak 

Kommunestyret behandlet en sak om renovasjonsordningen der tjenesten omtales som 
samfunnskritisk. 10 I saken er satt opp tre læringspunkter bl.a. at pris ikke bør vektes for høyt.  
 
Kommunestyret vedtok i sak om arbeidslivskriminalitet at kommunedirektøren bør unngå at pris er 
eneste tildelingskriterium. 11  
  
Gjeldende Anskaffelsesstrategi sier at klimakloke anskaffelser skal bidra til oppfyllelse av målene i 
Energi- og klimaplanen.12 Kommunestyret har behandlet anskaffelsesstrategien flere ganger.13  
 
Kommunestyret har behandlet en rekke saker om miljø. Særlig sentral er Klimaklok Bærum - 
klimastrategi 2030.14 Kommunestyret vedtok bl.a. at kommunen skal øke innkjøp av miljø- og 
klimatilpassede produkter og tjenester. 15 

                                                 
4 Kontrollutvalget møte 27.05.2019 sak 029/19 Bestilling av forvaltningsrevisjoner 2019. 
5 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 5 annet ledd. 
6 Anskaffelsesloven § 5 første ledd. 
7 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-11 først ledd. 
8 Anskaffelsesforskriften § 8-11 andre ledd. 
9 Anskaffelsesforskriften § 18-1 sjette ledd. 
10 Kommunestyret 28.02.2018 sak 016/18 Renovasjonsordningen - gjennomgang av anskaffelsen 2016-17 og prosess 
fremover. 
11 Kommunestyret 02.05.2018 sak 046/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidskriminalitet. 
12 Kommunestyret 31.08.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave, side 6 og 7.  
13 De siste sakene er: Kommunestyret 29.10.2014 sak 093/14 Forslag til8 anskaffelsesstrategi 2014 – 2017, Kommunestyret 
31.08.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave , Kommunestyret 29.03.2017 sak 
034/17 Anskaffelsesstrategien- status, Kommunestyret 06.12.2017 sak 108/17 Anskaffelsesstrategien- status. 
 og Kommunestyret 06.03.19 sak 030/19 Anskaffelsesstrategi – status. 
14 Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 
15 Sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030, Del 2 – Mer om saken, side 4. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=anskaffelseslov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
file:///D:/Docserver/00000000-0000-0000-0000-000000000001/Working/5f13fcff-afd4-4db5-bf12-5d29c2588953/Rådmannen%20bør%20unngå%20at%20pris%20er%20eneste%20tildelingskriterium
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018248336&dokid=4235444&versjon=10&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=anskaffelseslov
https://lovdata.no/lov/2016-06-17-73/§5
https://lovdata.no/lov/2016-06-17-73/§5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-11
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-11
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§18-1
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018087314&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016033705&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014185112&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016033705&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016033705&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016239316&dokid=3387533&versjon=12&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016239316&dokid=3387533&versjon=12&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016239316&dokid=3387533&versjon=12&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018248336&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
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1.2 Problemstillinger 
Kontrollutvalgets bestilling var: 16 

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om Bærum kommune har en fornuftig vekting av 
tildelingskriteriene når den ber om tilbud på kritiske funksjoner som bl.a. vann, avløp, 
brannvesen og avfall.   

 
Prosjektskissen anga også noen aktuelle problemstillinger: 

- Hvor mye vekter Bærum kommune pris i forhold til andre tildelingskriterier? 
- Hvordan er praksisen sammenlignet med andre kommuner? 
- Vektlegges pris for høyt i forhold til andre hensyn?  
- Vektlegges klimakloke innkjøp? 

 
Vi deler inn rapporten i følgende problemstillinger: 

 Vektlegges pris for høyt? 
 Ivaretas sikre leveranser for kritiske funksjoner? 
 Vektlegges klimakloke anskaffelser? 

1.3 Metode og gjennomføring  
Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon. 17 
 
Revisjonen har kartlagt følgende aktuell informasjon: 

 Alle aktuelle kommunestyresaker og -vedtak som omhandler innkjøp, 
anskaffelser, pris og miljø ved søk i politiske saker. 

 Mål og strategier i vedtatte handlingsprogram de siste fem år. 

 Alle anskaffelsestrategier og miljøstrategier i de største kommunene, ved søk på 
hjemmesidene på nettet. 

 Konkurransekunngjøringene over 1,3 millioner i Bærum og de største 
kommunene fra 01.08.2018 til 25.10.2019.18 Konkurranser skal kunngjøres når 
anskaffelsen er over 1,3 millioner.19 Asker er ikke med, da deres kunngjøringer 
ikke er tilrettelagt for innsyn. 

 Konkurransekunngjøringene Bærum kommune gjorde på Doffin i løpet av først 
halvår 2014 og 2016.20  

 
Rapporten har vært på høring til kommunedirektøren og høringssvaret er vedlagt. 

                                                 
16 Kontrollutvalget møte 27.05.2019 sak 029/19 Bestilling av forvaltningsrevisjoner 2019. 
17 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt (RSK 001), Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11. 
18 For Oslo og Bergen kartla vi bare de siste 100 kunngjøringene. 
19 Anskaffelsesforskriften § 5-3 om EØS-terskelverdier først ledd. 
20 Den gangen skulle konkurranser kunngjøres i Doffin (Database for offentlige innkjøp) ved anskaffelser over 0,5 millioner. 

https://www.nkrf.no/rsk-001-standard-for-forvaltningsrevisjon
http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
https://doffin.no/
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2. VEKTLEGGES PRIS FOR HØYT? 
Kommunestyret vedtok i en sak om arbeidslivskriminalitet bl.a.: at kommunedirektøren bør unngå 
at pris er eneste tildelingskriterium. 21 Kommunestyret behandlet også sak om 
renovasjonsordningen etter at denne funksjonen sviktet i Oslo kommune, og Bærum hadde samme 
leverandør. 22 Basert på erfaringene skulle kommunedirektøren fokusere på noen områder videre, 
bl.a. at pris ikke bør vektes for høyt.23 Vedtatt Anskaffelsesstrategi har ikke bestemmelser om 
vektlegging av pris. 24 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Kommunen skal unngå at pris er eneste tildelingskriterium. 

 Pris bør ikke vektes for høyt. 

2.1 Hvor ofte er pris eneste tildelingskriterium? 
Anskaffelsesdokumentene i kunngjøringene skal angi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge og 
angi relativ vekt.25 Revisjonen har kartlagt alle kunngjøringene i Bærum og de største kommunene. 
Det er 97 anskaffelser i Bærum og 688 i storkommunene samlet.26 Figuren nedenfor viser hvor ofte 
pris er eneste tildelingskriterium. Revisjonen har kartlagt alle kunngjøringer i Bærum og de største 
kommunene i perioden august 2018 – oktober 2019. Det er 97 anskaffelser i Bærum og 688 i 
storkommunene samlet.27 Figuren på neste side viser hvor ofte pris er eneste tildelingskriterium. 

                                                 
21 Kommunestyret 02.05.2018 sak 046/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidskriminalitet. 
22 Kommunestyret 28.02.2018 sak 016/18 Renovasjonsordningen - gjennomgang av anskaffelsen 2016-17 og prosess 
fremover. 
23 Sak 016/18, saksfremlegget side 3. 
24 Kommunestyret 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave.  
25 Anskaffelsesforskriften § 8-11 første ledd og § 18-1 6. ledd. 
26 Vi kartla i alt 792 kunngjøringer for disse kommunene i perioden. For 104 anskaffelser fant vi ikke opplysninger om 
vektingen av tildelingskriteriene. Vi har søkt med verktøyet Mercell på den enkelte kommune og tatt bort alle under 
nasjonal terskelverdi. Vi har også tatt bort alle doble kunngjøringer (de engelske versjonene). For Oslo og Bergen la vi inn 
kun de siste 100 kunngjøringene. 
27 Vi kartla i alt 792 kunngjøringer for disse kommunene i perioden. For 104 anskaffelser fant vi ikke opplysninger om 
vektingen av tildelingskriteriene. Vi har søkt med verktøyet Mercell på den enkelte kommune og tatt bort alle under 
nasjonal terskelverdi. Vi har også tatt bort alle doble kunngjøringer (de engelske versjonene). For Oslo og Bergen la vi inn 
kun de siste 100 kunngjøringene. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018087314&dokid=3982612&versjon=5&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018087314&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016033705&dokid=3073226&versjon=19&variant=A&
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-11
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§18-1
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Figur 1 – Sammenligning av andel innkjøp som kun vektlegger pris. 

 
 
Pris er eneste tildelingskriterium i 15 % av kunngjøringene fra Bærum kommune. For de andre 
storkommunene er det i snitt 23 % av kunngjøringene som kun har pris som tildelingskriterium. 
Kristiansand kommune har ingen. Ca. halvparten av kunngjøringene i Bærum som kun vektlegger 
pris, er fra tjenestestedet Vei og trafikk, som har en liten andel av kommunens innkjøp. 

2.2 Vektlegges pris mer i Bærum enn i andre kommuner? 

Der det er flere tildelingskriterier skal kommunen angi kriterienes relative vekt. 28 Figuren 
under viser hvor høyt de ulike storkommunene vektlegger pris i kunngjøringene.  

 

Figur 2 – Sammenligning av vektlegging av pris. 

 

                                                 
28 Anskaffelsesforskriften § 18-1, sjette ledd. 

https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§18-1
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Bærum vektlegger i gjennomsnitt pris 58 % og ligger litt under snittet på 60 % i storkommunene. 
Kristiansand kommune vektlegger pris minst med 44 % og Sandnes kommune vektlegger pris mest 
med 75 %. I Bærum ble pris i snitt vektlagt ca. 68 % i 2014 og ca. 70 % i 2016.29 
 
Materialet viser at vektlegging av pris varier mye mellom ulike etater i samme kommune og 
mellom tilsvarende etater i ulike kommuner. Samtlige entrepriser i Sandnes har pris som eneste 
tildelingskriterium, mens bl.a. Bærum har ingen entrepriser som kun vektlegger pris. Også for like 
innkjøp varierer vektleggingen i stor grad. Bl.a. har 6 kommuner kjøpt inn kunstgress der 
vektleggingen av pris varierer fra 40 % til 100 %. Innkjøpene som Anskaffelsesenheten i Bærum har 
ansvaret for vektlegger pris bare 46 % og trekker snittet ned.30  
 
En kan vektlegge mange ulike kriterier ved innkjøp.31 I tillegg til pris og miljø kan en vektlegge ulike 
forhold under betegnelsen «kvalitet». I kunngjøringene vi har kartlagt er det brukt over 40 ulike 
tildelingskriterier. Dette kan være service, leveringstid, funksjonalitet, kompetanse eller annet. Det 
er stor variasjon mellom kommunene i hvilke kriterier som benyttes.  
 
I Bærums innkjøpshåndbok under kapittel 5 Anskaffelsesprosessen, underpunkt «Roller og ansvar» 
er det en link til ansvarsmatrise og beskrivelse av roller og ansvar i anskaffelsesprosessen. I følge 
denne skal både anskaffelsesansvarlig og fagansvarlig sørge for at konkurransegrunnlaget ivaretar 
overordnede mål og føringer. Anskaffelsessjef skal godkjenne konkurransestrategien og 
konkurransegrunnlaget. 32 Tjenestestedene kan kunngjøre uten at Anskaffelsesenheten er involvert. 
Anskaffelsesenheten mener det er enklest å legge føringer når konkurransestrategien for innkjøpet 
skal godkjennes. Disse her flere ganger blitt sendt tilbake. Anskaffelsesenheten har årlige møter 
med innkjøperne på tjenestestedene for å heve kompetansen.  

2.3 Revisjonens vurdering 
Bærum kommune synes ikke å vektlegge pris for høyt generelt. Bærum har sjeldnere enn andre 
storkommuner pris som er eneste tildelingskriterium. Bærum har pris som eneste 
tildelingskriterium i 15 % av kunngjøringene, mens snittet for storkommunene er ca. 23 %. 
Kristiansand kommune har ingen kunngjøringer med pris som eneste tildelingskriterium. Bærum 
vektlegger pris lavere enn snittet av storkommunene. Vektleggingen av pris synes å ha sunket i 
Bærum siden 2014. 
 
Vektleggingen av pris varierer mye mellom kommunene. Vektleggingen varierer enda mer mellom 
likeartede tjenestesteder og for likeartede typer innkjøp. Ca. halvparten av kunngjøringene i 
Bærum som kun vektlegger pris, er fra ett lite tjenestested. Innkjøpene som Anskaffelsesenheten 
har utformet, vektlegger pris klart lavere enn andre. 
 
 
 

                                                 
29 Vi har her kun kartlagt kunngjøringene via Doffin første halvår 2014 og 2016, henholdsvis 51 og 45 kunngjøringer. 
Tallene blir usikre med så små andeler. 
30 Der kontaktperson i kunngjøringen er ansatt i Anskaffelsesenheten, har vi antatt at dette tjenestestedet har utformet 
kunngjøringen. Andelen er noe lavere enn vi får anslått fra Anskaffelsesenheten. Anskaffelsesenheten utformer ca. en 
tredjedel av anskaffelsene, i vår registrering. 
31 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-11 andre ledd. 
32 Innkjøpshåndbok, Bærum kommune 07.09.2018, kapittel 5 Anskaffelsesprosessen, underpunkt «Roller og ansvar» er det 
en link til ansvarsmatrisen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-11
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3. IVARETAS SIKRE LEVERANSER FOR KRITISKE 
FUNKSJONER? 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt sier at kommunen skal jobbe med sikte på å redusere risiko 
for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.33 
 
Et konsulentfirma gjennomførte en evaluering av anskaffelsesprosessen til Renovasjonsetaten i 

Oslo kommune knyttet til søppelkrisen i 2016.34 De mener største påvirkningsmulighet for å sikre 

en robust og forsvarlig anskaffelse ligger i forberedelsesfasen, bl.a. utforming av kravspesifikasjon, 

og tildelingskriterier. Rapporten foreslår en rekke tiltak bl.a.: 35 

• Sikre tilstrekkelig beredskapsdimensjonering.  
• Sikre hevingsgrunnlag når vesentlig svikt oppstår. 

 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Kommunen bør sikre beredskap ved eventuelle leveranseutfordringer. 

 Kommunen bør sikre seg hevingsgrunnlag i kontrakten. 

3.1 Sikres beredskap ved eventuelle leveranseutfordringer? 
For å sikre ønsket resultat i en konkurranse kan en i tillegg til tildelingskriterier stille 
kvalifikasjonskrav til leverandøren, 36 absolutte krav til varene eller tjenesten37 eller sette 
kontraktsvilkår. 38 Det er naturlig å se på alle disse virkemidlene for å vurdere om de til sammen 
sikrer kommunen ved bortfall av en leverandører til kritiske funksjoner. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en rapport om samfunnets 
kritiske funksjoner.39 Rapporten lister opp ulike kritiske funksjoner. De funksjonene Bærum 
kommune har ansvar for og der utførelsen blir kjøpt inn, gjelder særlig 40 omsorg til syke og 
hjelpetrengende41 og ivaretakelse av samfunnets transportevne.42 
 
I sak til kommunestyret er renovasjon omtalt som samfunnskritisk funksjon og vi ser også på det. 43  

3.1.1 Omsorg til syke og hjelpetrengende 

Siden august 2018 har Bærum hatt en anskaffelse av pleie og omsorgstjenester: Konkurranse om 

drift av Gullhaug bo- og behandlingssenter.44 Leveransesikkerhet er ikke i tildelingskriteriene. Pris er 

vektlagt 40 % og kvalitet 60 %. I utlysningen er det opplyst at leverandøren er forpliktet til å overta 

                                                 
33 Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 1. 
34 Rapport Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten, Deloitte 25. april 2017. 
35 Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten, side 11 og 91. 
36 Anskaffelsesforskriften § 8-7 om kvalifikasjonskrav og dokumentasjon, første ledd. 
37 Anskaffelsesforskriften § 8-5 om kravspesifikasjoner. 
38 Anskaffelsesforskriften § 8-12 om kontraktsvilkår. 
39 Samfunnets kritiske funksjoner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016, side 11. 
40 Kritiske funksjoner ivaretas i hovedsak av kommunen selv eller av kommunens interkommunale selskaper (Asker og 
Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Vestfjorden Avløpsselskap IKS). 
41 Samfunnets kritiske funksjoner, side 12. 
42 Samfunnets kritiske funksjoner, side 18. 
43 Kommunestyret 28.02.2018 sak 016/18 Renovasjonsordningen - gjennomgang av anskaffelsen 2016-17 og prosess 
fremover. 
44 Konkurranse om drift av Gullhaug bo- og behandlingssenter (sykehjem) i Bærum kommune Publisert 22.08.2018. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13217036-1494920821/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/Møter/2017-05-23/Sak38-Deloittes%20rapport%20Gjennomgang%20av%20anskaffelsesprosess%20og%20kontraktsoppfølging%20i%20Renovasjonsetaten.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/90385459/konkurranse-om-drift-av-gullhaug-bo--og-behandlingssenter-sykehjem-i-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/90385459/konkurranse-om-drift-av-gullhaug-bo--og-behandlingssenter-sykehjem-i-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13217036-1494920821/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/Møter/2017-05-23/Sak38-Deloittes%20rapport%20Gjennomgang%20av%20anskaffelsesprosess%20og%20kontraktsoppfølging%20i%20Renovasjonsetaten.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13217036-1494920821/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/Møter/2017-05-23/Sak38-Deloittes%20rapport%20Gjennomgang%20av%20anskaffelsesprosess%20og%20kontraktsoppfølging%20i%20Renovasjonsetaten.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-7
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-5
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-12
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018023652&
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/90385459/konkurranse-om-drift-av-gullhaug-bo--og-behandlingssenter-sykehjem-i-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
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personellet ved Gullhaug bo- og behandlingssenter.45 Konkurransegrunnlaget krever at tilbydere 

dokumenterer at de er så økonomisk og finansiell solid at det gir kommunen trygghet for at 

leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden. 46 Leverandøren skal stille 

sikkerhet for sine avtaleforpliktelser ved heving eller konkurs.47 Dokumentasjonen skal fremlegges 

før kontrakten inngås og gjelde hele avtaleperioden. Kommunen kan kreve erstattet ethvert direkte 

tap. 48 Tilbydere skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å dekke behovet ved gjennomføring 

av oppdraget. 49  

3.1.2 Ivareta samfunnets transportevne 

Siden august 2018 har Bærum hatt 7 anskaffelser av veidrift. Bortsett fra «Vintervedlikehold ved 
helseinstitusjoner og andre eiendommer», viser kunngjøringene i Doffin at pris er eneste 
tildelingskriterium i alle disse anskaffelsene.  
 
I kunngjøringen om Veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak framgår det at tilbydere må 
dokumentere en økonomisk og finansiell soliditet som gir kommunen trygghet for at leverandøren 
vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden. 50 Kravspesifikasjon, kontrakt og 
kontraktsvilkår inngår ikke i konkurransegrunnlaget og vi finner heller ikke saken i kommunens 
arkivsystem. 
 
I kunngjøringen om Drift og renhold av sentrumsområder og parkeringsanlegg må tilbydere 
dokumentere en økonomisk soliditet med minimum kredittscore A. 51  
 
Av konkurransegrunnlaget for Levering av salt til vinterdrift er det ingen krav til økonomisk 
sikkerhet for leveransene. 52 Det er flere leverandører av salt på markedet. 
 
I kunngjøringen om Brøyting og strøing på kommunale veier kreves det at tilbydere må 
dokumentere en økonomisk og finansiell soliditet som gir kommunen trygghet for at leverandøren 
vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden. 53 Kommunen forbeholder seg retten til å 
avlyse konkurransen for enkeltroder og fortsatt skrive kontrakter for de øvrige rodene. 54 Det 
kommunale veinettet er delt inn i ca. 50 veistrekninger (roder), som i forrige kontraktsperiode var 
fordelt på 25 leverandører. 
 
Konkurransegrunnlaget i Vintervedlikehold ved helseinstitusjoner og andre eiendommer krever at 
tilbydere må dokumentere en økonomisk og finansiell soliditet som gir kommunen trygghet for at 

                                                 
45 Kontraktsbestemmelsene punkt 4. VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE. 
46 Konkurransegrunnlaget punkt 3.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet. 
47 Kontraktsbestemmelsene punkt 21. SIKKERHETSSTILLELSE.. 
48 Kontraktsbestemmelsene punkt 26.5.5 Erstatning. 
49 Konkurransegrunnlaget punkt 3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. 
50 Vei vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak år 2019 – 2023. Rammeavtale med Bærum kommune, Vei og trafikk, Publisert 
13.12.2018, Konkurransegrunnlaget punkt Krav 3: Økonomisk og finansiell kapasitet. 
51 Drift og renhold av sentrumsområder og parkeringsanlegg (plasser og hus). Rammeavtale, Publisert 16.05.2019, 
Konkurransegrunnlaget punkt Krav 3: Økonomisk og finansiell kapasitet. 
52 Levering av salt til vinterdrift på kommunale bussveier i Bærum, Publisert 22.05.2019. 
53 Rammeavtale for tjenestekjøp av brøyting og strøing på kommunale veier, gangveier og trapper/stier i Bærum. Publisert 
20.06.2019, Konkurransegrunnlaget punkt Krav 3: Økonomi. 
54 Konkurransegrunnlag punkt 5.3 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse. 

https://my.mercell.com/nb-no/anbud/96681660/vei-vedlikehold-og-trafikksikkerhetstiltak-aar-2019--2023-rammeavtale-med-baerum-kommune-vei-og-trafikk-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/102201156/drift-og-renhold-av-sentrumsomraader-og-parkeringsanlegg-plasser-og-hus-rammeavtale-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/106581566/levering-av-salt-til-vinterdrift-paa-kommunale-bussveier-i-baerum-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/106781466/rammeavtale-for-tjenestekjoep-av--broeyting-og-stroeing-paa-kommunale-veier-gangveier-og-trapperstier-i-baerum-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
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leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden.55 Utlysningen omfatter en stort 
antall institusjoner og det legges opp til å inngå kontrakt med flere leverandører. 
 
Konkurransegrunnlaget i Levering og utlegging av asfaltmaterialer krever at tilbydere må 
dokumentere en økonomisk og finansiell soliditet som gir kommunen trygghet for at leverandøren 
vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden.56 Det er flere leverandører av asfalt på 
markedet. 

3.1.3 Renovasjon  

Bærum har hatt to anskaffelser av renovasjonstjenester siden august 2018; én for innsamling av 
avfall og én for øyrenovasjon. Begge kunngjøringene har leveringssikkerhet som ett av 
tildelingskriteriene. 
 
I kunngjøringen for Innsamling av avfall må tilbydere dokumentere en økonomisk og finansiell 
soliditet som gir kommunen trygghet for at leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele 
avtaleperioden.57 Ved oppsigelse skal løpende og allerede iverksatte bestillinger effektueres. 58 
Kunngjøringen er utformet for én kontrakt for hele Bærum. 59 
 
I kunngjøringen for Øyrenovasjon må tilbydere dokumentere en økonomisk og finansiell soliditet 
som gir kommunen trygghet for at leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele 
avtaleperioden. 60 Ved oppsigelse skal løpende og allerede iverksatte bestillinger effektueres.61 

3.2 Er det hevingsgrunnlag i kontraktene? 
I Oslo var det risiko for at et hevingskrav ikke vil være rettslig holdbart, og at kommunen ville kunne 
eksponere seg for et ikke ubetydelig erstatningsansvar. 62  

3.2.1 Omsorg til syke og hjelpetrengende 

I kontrakten for driften av Gullhaug bo- og behandlingssenter står det at dersom det foreligger 

vesentlig mislighold av avtalen kan kommunen heve avtalen. 63 Likeledes kan kommunen heve 

kontrakten dersom leverandøren går konkurs eller blir insolvent. Ved oppsigelse, heving eller 

ordinær avslutning av kontraktsforholdet skal leverandøren overlevere all relevant dokumentasjon 

vedrørende driften til kommunen. 64 

                                                 
55 Vintervedlikehold ved helseinstitusjoner og andre eiendommer Publisert 10.07.2019, konkurransegrunnlaget punkt Krav 
3 – Økonomi. 
56 Levering og utlegging av asfaltmaterialer på veier, plasser og tilknyttede arbeider år 2019-23: arbeider over 50 tonn per 
sted, til Bærum kommune. Publisert 10.07.2019, konkurransegrunnlaget punkt Krav 3 – Økonomi. 
57 Innsamling av avfall Bærum kommune .Publisert 08.10.2018, konkurransegrunnlag punkt Krav 3 – Økonomi. 
58 Kontrakten punkt E 19.3 Prisavslag. 
59 Konkurransegrunnlag punktene 1.2 Anskaffelsens formål og 1.3 Anskaffelsens omfang. 
60 Øyrenovasjon i Bærum kommune – Innsamling og transport Publisert 18.11.2018, konkurransegrunnlaget punkt Krav 3 – 
Økonomi. 
61 Standard kontraktsvilkår punkt 9.8 Oppsigelse. 
62 Rapport «Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten», Deloitte 25. april 2017, 
bl.a. side 10. 
63 Konkurranse om drift av Gullhaug bo- og behandlingssenter (sykehjem) i Bærum kommune. Kontrakten punkt 26.5.4 
Heving. 
64 Kontraktsbestemmelsene punkt 29.1 Utlevering av dokumentasjon/0verlevering av inventar og utstyr. 

https://my.mercell.com/nb-no/anbud/110025079/vintervedlikehold-ved-helseinstitusjoner-og-andre-eiendommer-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/99560325/levering-og-utlegging-av-asfaltmaterialer-paa-veier-plasser-og-tilknyttede-arbeider-aar-2019-23-arbeider-over-50-tonn-per-sted-til-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/99560325/levering-og-utlegging-av-asfaltmaterialer-paa-veier-plasser-og-tilknyttede-arbeider-aar-2019-23-arbeider-over-50-tonn-per-sted-til-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/92827208/innsamling-av-avfall-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/95522374/oeyrenovasjon-i-baerum-kommune---innsamling-og-transport-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13217036-1494920821/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/Møter/2017-05-23/Sak38-Deloittes%20rapport%20Gjennomgang%20av%20anskaffelsesprosess%20og%20kontraktsoppfølging%20i%20Renovasjonsetaten.pdf
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/90385459/konkurranse-om-drift-av-gullhaug-bo--og-behandlingssenter-sykehjem-i-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
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3.2.1 Ivareta samfunnets transportevne 

I kontrakten om veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak er NS 8405:2008 Norsk bygge- og 
anleggskontrakt brukt som kontraktsvilkår (med en rekke endringer, tillegg og tilpasninger fra 
kommunens side). 65  NS 8405 inneholder bestemmelser om heving. 
 
I kontrakten om drift og renhold av sentrumsområder og parkeringsanlegg er også NS 8405:2008 
brukt som kontraktsvilkår.66  
 
Kontraktsvilkårene for Levering av salt til vinterdrift sier at kommunen kan heve kontrakten ved 
vesentlig mislighold av kontrakten. 67 
 
Kommunen kan heve kontrakten Brøyting og strøing på kommunale veier ved gjentatte forseelser/ 
forsinkelser. 68 
 
Det samme gjelder for Vintervedlikehold ved helseinstitusjoner og andre eiendommer. 69 
 
Kontrakten for Levering og utlegging av asfaltmaterialer sier at kommunen kan heve kontrakten 
ved gjentatte overtredelser i leveransekvaliteten.70 

3.2.2 Renovasjon  

Kontraktsvilkårene for Innsamling av avfall sier at kommunen kan heve kontrakten dersom 
forsinkelse eller mangler i tjenesten medfører vesentlig kontraktsbrudd.71 
 
Kontraktsvilkårene for Øyrenovasjon sier at kommunen kan heve kontrakten ved alvorlige brudd 
som medfører fare for ansattes liv og helse, ved forsinkelser eller mangler.72 
 

3.3 Revisjonens vurdering 
Kommunens anskaffelse av omsorg til syke og hjelpetrengende har ivaretar leveransesikkerhet. 
Tilbydere må dokumenterer økonomisk levedyktighet i hele avtaleperioden og stille sikkerhet for 
sine avtaleforpliktelser ved heving eller konkurs. Det er bestemmelse om overlevering av 

                                                 
65Vei vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak år 2019 – 2023. Rammeavtale med Bærum kommune, Vei og trafikk, Publisert 
13.12.2018. 
66 Drift og renhold av sentrumsområder og parkeringsanlegg (plasser og hus). Rammeavtale, Publisert 16.05.2019. 
Kontraktsbestemmelsene punkt K15 Bruk av underentreprenører. 
67 Levering av salt til vinterdrift på kommunale bussveier i Bærum, Publisert 22.05.2019. Standard kontraktsvilkår punkt 13. 
Mangler og forsinkelse – misligholdsbeføyelser.  
68 Rammeavtale for tjenestekjøp av brøyting og strøing på kommunale veier, gangveier og trapper/stier i Bærum. Publisert 
20.06.2019. Kontraktsbestemmelsene punktene 4.2 Trekk for manglende kvalitet i utførelsen og 4.3 Trekk på grunn av 
forsinkelse uten godkjent årsak og 4.5 Sanksjoner ved bruk av ikke-godkjente maskiner og utstyr. 
69 Vintervedlikehold ved helseinstitusjoner og andre eiendommer Publisert 10.07.2019. Kontraktsbestemmelsene 
punktene 4.2 Trekk for manglende kvalitet i utførelsen, 4.3 Trekk på grunn av for sent uttak eller forsinkelse uten godkjent 
årsak og 4.5 Sanksjoner ved bruk av ikke-godkjente maskiner og utstyr: 
70 Levering og utlegging av asfaltmaterialer på veier, plasser og tilknyttede arbeider år 2019-23: arbeider over 50 tonn per 
sted, til Bærum kommune. Publisert 10.07.2019. Kontrakten punkt 4.1 Generelt. 
71 Innsamling av avfall Bærum kommune .Publisert 08.10.2018.Standard kontraktsvilkår punktene 9.2 Virkninger av 
forsinkelse og 9.4 Virkningen av mangler, samt Kontrakten punktene 2) Administrative bestemmelser og sanksjoner og E 
19.3 Prisavslag. 
72 Øyrenovasjon i Bærum kommune – Innsamling og transport Publisert 18.11.2018, Standard kontraktsvilkår punkt 6.10 
Lønns- og arbeidsvilkår, 9.2 Virkninger av forsinkelse, 9.4 Virkningen av mangler. 

https://my.mercell.com/nb-no/anbud/96681660/vei-vedlikehold-og-trafikksikkerhetstiltak-aar-2019--2023-rammeavtale-med-baerum-kommune-vei-og-trafikk-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/102201156/drift-og-renhold-av-sentrumsomraader-og-parkeringsanlegg-plasser-og-hus-rammeavtale-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/106581566/levering-av-salt-til-vinterdrift-paa-kommunale-bussveier-i-baerum-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/106781466/rammeavtale-for-tjenestekjoep-av--broeyting-og-stroeing-paa-kommunale-veier-gangveier-og-trapperstier-i-baerum-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/110025079/vintervedlikehold-ved-helseinstitusjoner-og-andre-eiendommer-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/99560325/levering-og-utlegging-av-asfaltmaterialer-paa-veier-plasser-og-tilknyttede-arbeider-aar-2019-23-arbeider-over-50-tonn-per-sted-til-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/99560325/levering-og-utlegging-av-asfaltmaterialer-paa-veier-plasser-og-tilknyttede-arbeider-aar-2019-23-arbeider-over-50-tonn-per-sted-til-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/92827208/innsamling-av-avfall-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/95522374/oeyrenovasjon-i-baerum-kommune---innsamling-og-transport-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
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driftsdokumentasjon ved avslutning av kontraktsforholdet. Det er også bestemmelse om at 
kommunen kan heve kontrakten ved vesentlig mislighold av avtalen eller om leverandøren går 
konkurs eller blir insolvent. Dersom leverandøren får leveranseutfordringer kan de ansatte 
fortsette å utføre jobben sin under andre. 
 
Kommunens anskaffelser knyttet til veidrift ivaretar leveransesikkerhet i varierende grad. En av de 
seks kunngjøringene har ikke kontraktsvilkår. Anskaffelsen mangler derfor bl.a. bestemmelser om 
kommunes grunnlag for å heve kontrakten ved leveransesvikt. En annen anskaffelse har 
kontraktsvilkår uten slikt hevingsgrunnlag. De fire øvrige har bestemmelser om dette i 
kontraktsvilkårene. Der det er aktuelt legger kommunen opp til å ha flere parallelle leverandører. 
En leverandører kan da utvide leveransen for å dekke opp for en annen. Alle anskaffelsene ivaretar 
økonomisk sikkerhet for leveranse. Fem av seks krever at tilbydere må dokumentere en økonomisk 
og finansiell soliditet som gir kommunen en viss trygghet for at leverandøren vil være økonomisk 
levedyktig i hele avtaleperioden. Den sjette anskaffelsen er av en vare som lett kan erstattes av 
andre leverandører og avtalen har hevingsbestemmelse ved leveransesvikt. 
 
Kommunens anskaffelser av renovasjonstjenester har vektlagt sikkerhet. Begge har krevd 
dokumentasjon av økonomisk sikkerhet for leveranse og kommunens hevingsgrunnlag ved 
leveransesvikt. 
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4. VEKTLEGGES KLIMAKLOKE ANSKAFFELSER? 
Bærums anskaffelsesstrategi sier at klimakloke anskaffelser skal bidra til oppfyllelse av målene i 
Energi- og klimaplanen.73 Miljømessige konsekvenser skal vurderes ved planlegging av anskaffelser 
og det skal stilles miljøkrav der dette er relevant. 74 Varekontrakter skal ha krav om at norske 
leverandører er medlem i returordninger for brukt emballasje.  
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Utlysningene skal ha miljøkrav der dette er relevant. 

 Varekontrakter skal kreve at norske leverandører er medlem i returordninger for brukt 
emballasje.  

4.1 Vektlegges miljø i tildelingskriteriene? 
Ordet «Klimaklok» er første gang nevnt i Handlingsprogram 2016 – 2019,75 «klimaklok kommune» 
ble en av de 10 hovedkapitlene Handlingsprogrammene fra 2018 76 og «klimaklok» er brukt 48 
ganger i Handlingsprogram 2020-2023, bl.a. som ett av seks innsatsområder for kommunen77.  
 
«Klimaklok» eller «klima» er ikke brukt som tildelingskriterium i noen av de 792 kunngjøringene fra 
storkommunene siste året. Klimakloke krav tas gjerne i miljøkriteriet. Av Bærums anskaffelser har  
9 % miljø som tildelingskriterium. Hvor høyt kommunene vektlegger miljø i varierer i stor grad. 78 
Figuren under viser prosentvis vekting i alle kommunenes anskaffelser.  
 

Figur 3 – Sammenligning av vektlegging av miljø. 

 
 
Bærum kommune vektlegger miljø i snitt 1,9 % i tildelingskriteriene. Snittet for storkommunene er 
2,6 %. Stavanger vektlegger miljø 0,6 %, mens Oslo vektlegger miljø 5,5 %. I Oslo er miljø et av 
tildelingskriteriene i over en fjerdedel av anskaffelsene. 

                                                 
73 Kommunestyret 06.12.2017 sak 108/17 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave, side 6 og 7.  
74 Anskaffelsesstrategien side 4, 6 og 7.  
75 Kommunestyret 16.12.2015 sak 106/15 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 8. 
76 Kommunestyret 06.12.2017 sak 112/17 Handlingsprogram 2018 - 2021. 
77 Kommunestyret 11.12.2019 sak 149/19 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023, side 5. 
78 I materialet er det 792 kunngjøringer fra storkommunene. Av disse finner vi opplysning om vektingen i 687. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018248336&dokid=4235444&versjon=10&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019206203&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016033705&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015205878&dokid=2910680&versjon=28&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015205878&dokid=2910732&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017176789&dokid=3698039&versjon=33&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017176789&dokid=3733386&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019206203&dokid=4623467&versjon=33&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019206203&dokid=4631170&versjon=1&variant=A&
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Kunngjøringene utformet av Anskaffelsesenheten i Bærum har miljø som tildelingskriterium klart 
oftere enn øvrige tjenestesteder. I snitt vektlegger også Anskaffelsesenheten miljø nesten 10 
ganger høyere enn de øvrige tjenestestedene. 
 
Kommunestyret vedtok i 2018 at kommunen skal øke innkjøpet av miljø- og klimatilpassede 
produkter og tjenester, og skal bruke sin markedskraft til fordel for miljømessig handel.79 Bærum 
vektlagt miljø ca. 0,3 % i 2014 og ca. 2,7 % i 2016 da fire kunngjøringer knyttet til avfallsbehandling 
dro opp snittet. 80 
 
Det er stor variasjon i vektingen av miljø mellom de enkelte kunngjøringene. Bærum har bl.a. to 
kunngjøringer knyttet til renovasjon. Den ene vektlegger miljø 10 % i tildelingskriteriene81 mens 
den andre ikke har miljø som tildelingskriterium82. 
 
For de fleste av Bærums anskaffelser der miljø ikke er brukt som tildelingskriterium, finner 
revisjonen tilsvarende anskaffelser i andre kommuner som har miljø som tildelingskriterium.  

 Bærum har 10 kunngjøringer av entrepriser uten miljø som tildelingskriterium. Stavanger 
har kunngjøring av entreprise med miljø som tildelingskriterium knyttet til utslippsfritt 
anleggsmaskineri.  

 Bærum har en kunngjøring om innkjøp av salt uten miljø som tildelingskriterium.83 
Trondheim har en tilsvarende kunngjøring med miljø som tildelingskriterium knyttet til 
transportlengde fra produksjonssted til leverandørens hovedlager i Trondheim.  

 Bærum har en kunngjøring av vektertjenester uten miljø som kriterium.84 Trondheim har en 
tilsvarende der miljøkriteriet er knyttet til andel miljøvennlige kjøretøy og til miljøstrategi 
med tiltaksplan. 

 Bærum gjør mange vareinnkjøp uten miljø som tildelingskriterium. Andre kommuner vekter 
miljø i vareinnkjøp ofte knyttet til miljømerking av produktene, leverandørens miljøprofil, 
håndtering av avfall, bruk av emballasje, returordninger, CO2 utslipp ved transport og 
annet. 

 
Materialet viser at vektlegging av miljø varier mye mellom ulike etater i samme kommune og 
mellom tilsvarende etater i ulike kommuner. Miljøkriteriene som vektlegges går igjen i 
anskaffelsene i samme kommune og er veldig forskjellige fra kriteriene som går igjen i en annen 
kommune. 
 
Det er stor spennvidde miljøkravene som brukes i tildelingskriteriene: miljøvennlig transport, 
minimering av transport, miljøledelsestiltak eller miljøsertifisering, miljømerking av produkter, 
gjenbruk av avfall, avfallssortering, minimering av emballasje, ikke tropisk trevirke, bærekraftige 
leverandørkjeder, vannforbruk m.m. (se vedlegg).  

4.2 Har utlysningene andre miljøkrav? 
Kommunen kan stille miljøkrav i alle trinn av anskaffelsesprosessen. 85  

                                                 
79 Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 
80 Vi har kartlagt kunngjøringene første halvår i 2014 og 2016, henholdsvis 51 og 45 kunngjøringer. 
81 Innsamling av avfall Bærum kommune. 
82 Øyrenovasjon i Bærum kommune – Innsamling og transport. 
83 Levering av salt til vinterdrift på kommunale veier i Bærum kommune: rammeavtale på 4 år. Dokumentasjonen er ikke 
tilgjengelig. 
84 Vektertjenester. 
85 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 7-9. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/92827208/innsamling-av-avfall-baerum-kommune-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/95522374/oeyrenovasjon-i-baerum-kommune---innsamling-og-transport-anbud.aspx?freetext=B%c3%a6rum+kommune
https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-339551
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/110023628/vektertjenester-anbud.aspx?freetext=vektertjenester
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§7-9
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Klimakloke innkjøp eller miljø kan ivaretas på andre måter enn i tildelingskriteriene:  

 Kvalifikasjonskrav til leverandøren f.eks. krav om miljøledelsessystem. 86  

 Absolutte miljøkrav til produktet/tjenesten. 87  

 Kontraktskrav – Miljøkrav som skal oppfylles i kontraktsperioden. 88  

 
En tidligere undersøkelse av miljøkrav i Doffin-utlysninger viste at 25 % hadde miljøkrav i 
tildelingskritene, 33 % i kvalifikasjonskrav, 46 % i krav til produktet/tjenesten og 39 % i 
kontraktskrav.89 
 
Bærum har flere anskaffelser med miljøkrav både i tildelingskriteriene og i andre elementer i 
anskaffelsen, for eksempel i anskaffelsen av renovasjonstjenester og rammeavtale for leiebiler.90 
 
I mange av Bærums anskaffelser uten miljø i tildelingskriteriene, er miljøkrav tatt inn på andre 
måter. Det kreves som regel at leverandør har et miljøledelsessystem. Ingen av kunngjøringene om 
entreprise har miljø som tildelingskriterium, men har andre miljøkrav. Det er krav til tjenesten om 
at temaet miljø skal tas opp i byggemøtene, om miljødokumentasjon for alle byggematerialer, om 
kortest mulig transport og om maskiner med lavt drivstofforbruk. I andre kunngjøringer er disse 
kravene isteden brukt som miljøkriterium.  
 
For mange andre anskaffelser finner revisjonen ingen miljøkrav verken i tildelingskriteriene eller 
andre steder i konkurransedokumentene.  
 
I kommunens saksbehandlingssystem ligger en mal for anskaffelsesplan. 91 Denne sier at det skal 
gjøres en vurdering av hvilke miljø- og klimamessige konsekvenser anskaffelsen kan få for 
omgivelsene.92 Ulike typer miljøkrav en kan stille i en kunngjøring er angitt her. Planen skal 
godkjennes av anskaffelsessjef. 93 
 
I følge Bærum kommunes innkjøpshåndbok, har Anskaffelsesenheten ansvar for og myndighet til å 

beslutte hvordan anskaffelser i Bærum kommune skal gjennomføres.94 Ansvaret for de faglige 
kravene som skal stilles til ytelsen ligger i linjen der behovet er og kontraktseierskapet (og pengene) 
ligger. Dette gjelder også miljøkravene. 95 I den enkelte anskaffelsen har Anskaffelsesenheten kun 
rådgivende myndighet. I Bærums innkjøpshåndbok er det en link til en ansvarsmatrise. I følge 
denne skal Anskaffelsesenheten godkjenne konkurransegrunnlaget. 96 Vi får opplyst at 
Anskaffelsesenheten til nå ikke har sendt tilbake konkurransegrunnlag pga. manglende miljøkrav, 
dels fordi dette kan fører til kritiske forsinkelser og dels pga. kapasitetsproblemer. 97 
 

                                                 
86 Anskaffelsesforskriften § 8-7 om kvalifikasjonskrav og dokumentasjon, fjerde ledd. 
87 Anskaffelsesforskriften § 8-6 om merkeordning. 
88 Anskaffelsesforskriften § 8-12 om kontraktsvilkår, første ledd. 
89 Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015, rapport til DIFI 17.11.16, side 5. 
90 Bl.a. i Innsamling av avfall Bærum kommune og Rammeavtale – leiebiler. 
91 Anskaffelsesplan for …, Bærum kommune Anskaffelsesenheten 20.09.2019. 
92 Anskaffelsesplan for …, punkt 6.5 om risiko og muligheter. 
93 Anskaffelsesplan for …, punkt 7.2 og 7.3. 
94 Innkjøpshåndbok, Bærum kommune 07.09.2018, kapittel 2 om Anskaffelsesenhetens ansvar. 
95 Epost fra anskaffelsessjef 20.09.2019. 
96 Innkjøpshåndbok, Bærum kommune 07.09.2018, kapittel 5 Anskaffelsesprosessen, underpunkt «Roller og ansvar» er det 
en link til ansvarsmatrisen. 
97 Epost fra Anskaffelsesenheten 10.12.2019. 

https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-7
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-6
https://lovdata.no/forskrift/2016-08-12-974/§8-12
file:///C:/Users/mmj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZUOLPZ3/Inventura_Ivaretakelse%20av%20miljøaspekter%20i%20offentlige%20anskaffelser%202015.pdf
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-373473
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-313334
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4.3 Er det sammenheng mellom strategi og praksis? 
En forskningsrapport konkluderte bl.a. med at det er enklere å stille strenge miljøkrav om det er 
sterk politisk vilje til å prioritere miljø i anskaffelser; og det kan være behov for konkrete politiske 
vedtak for å stille slike krav.98 
 
Bærums Anskaffelsesstrategi99 og Klimastrategi100 har vi omtalt. Kommunestyret vedtok bl.a. i 2016 
at kommunens samfunnsansvar og miljøambisjon skulle tydeliggjøres i revidert anskaffelsesstrategi 
og at strategien skal oppdateres minimum en gang hver kommunestyreperiode. 101 Kommunestyret 
i Bærum skal etter planen behandle både klimastrategien og anskaffelsesstrategien i 2020.102  
 
For å vurdere hvor mye strategiene betyr for anskaffelsespraksis, kan vi gjennomgå strategiene i de 
andre storkommunene. Basert på figurene ovenfor starter vi med kommunene som vektlegger 
miljø mest. 103 
 
I Oslo kommunes anskaffelsesstrategi er det er gitt 11 konkrete miljøføringer.104 Kommunen skal 
bl.a. beregne leveransens klima- og miljøavtrykk og ressursbruk i hele levetiden. Det skal utarbeides 
måleindikatorer for anskaffelsesstrategien. 105 106 Oslos handlingsplan for miljø og klima angir at en 
statusrapport skal vise måloppnåelse på flere konkrete anskaffelsesmål knyttet til miljø. 107 
 
I Tromsø vedtok kommunestyret under behandlingen av Klima-, miljø og energiplanen bl.a.: 108 at 
ved anskaffelser med potensiell større miljøpåvirkning, skal miljøet vektes med minimum 40 %. 
Planen har et eget kapittel om kommunen som innkjøper. For reduksjon av kommunens 
klimafotavtrykk vil tiltak rettet mot mer klimavennlige anskaffelser være svært viktig. Anskaffelser 
er nevnt 46 ganger i planen. 
 
I Fredrikstad har en Kommunedelplan for klima 2019-2030 med flere føringer for anskaffelser.109 
Det rapporteres om resultat av miljøkrav i årsrapport med antall miljøsertifiserte leverandører, kg 
innkjøpt kopipapir og prosentandel Svanemerkede anskaffelser.110 
 
I Trondheim stiller Innkjøpsreglementet 9 konkrete miljøkrav. 111 Bl.a. skal det ved planlegging av 
anskaffelser stilles miljøbaserte kvalifikasjonskrav til leverandør, miljøhensyn skal inngå som et 
tildelingskriterium og der det er mulig skal miljøkrav innarbeides i kravspesifikasjoner, normer og 
beskrivelser.  
 

                                                 
98 Grønne offentlige innkjøp som driver for klimaomstilling, Vestlandsforsking-rapport nr. 10/2016, side 6. 
99 Kommunestyret 31.08.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave, side 6 og 7.  
100 Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 
101 Kommunestyret 31.08.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave. 
102 Planlagte politiske saker 2020, Bærum kommune 26.11.2019. 
103 I Drammen finner revisjonen ingen relevante dokumenter. 
104 Oslo byrådsavdeling for finans 24.10.2017 sak 1104/17 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi side 10. 
105 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi side 7. Vi har ikke funnet slike måleindikatorer. 
106 Oslo byråd 23.05.2017 sak 1057/17 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester, bygg 
og anlegg. Krever at alle leverandørene skal dokumentere miljømessig forsvarlig håndtering av emballasje og ha et 
tilfredsstillende ledelsessystem for miljø. 
107 Sak 1032/12 Handlingsplan for miljø og klima 2012–2015, vedlegg Oversikt over tiltak. 
108 Tromsø kommunestyre 21.11.2018 sak 186/18 Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025. 
109 Fredrikstad bystyre 05.09.2019 sak 109/18 Kommunedelplan for klima for Fredrikstad kommune 2019-2030. 
110 Årsrapport for Klima- og energiplan 2017, Fredrikstad kommune side 14. 
111 Trondheim bystyre 26.04.2017 sak 34/17 Revidering av Innkjøpsreglement for Trondheim kommune, side 5 og 6. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018248336&dokid=4235444&versjon=10&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F1a5f0b64-0852-482f-af79-10a643239716&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F69979a84-8569-480a-b461-6286db32fe6a
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1316241-1456924885/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Milj%C3%B8%20og%20klima/Styrende%20dokumenter/Handlingsplan%20miljo%20og%20%20klima%202013-2016.pdf
https://img8.custompublish.com/getfile.php/4424300.1308.ltwblbwkpzkump/Klima-+miljø-+og+energiplan+2018-2025.pdf?return=www.tromso.kommune.no
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/kmb/barekraftig-samfunn/kommunedelplan-for-klima-2019-2030.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/kmb/barekraftig-samfunn/kommuneplanens-arealdel/klima--og-energiarsrapport-2017.pdf
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Miljø- og klimameldingen i Kristiansand har som mål at 44 % av leverandørene er miljøsertifisert og 

at 15 % av innkjøpte produkter er miljømerkede.112 
 
Anskaffelsesstrategien i Bergen kommune skal bidra til klimavennlige løsninger, men angir ikke 
konkrete tiltak.113 Klima- og miljøplanene nevner ikke anskaffelser.114 
 
Anskaffelsesstrategiene i Sandnes inneholder ingen konkrete tiltak knyttet til miljø.115 Klima- og 
miljøplanen inneholder ingenting om anskaffelser. 116 
 
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune inneholder ingen konkrete klima eller miljøtiltak.117  
Klima- og miljøplanen sier at kommunen skal stille miljøkrav i anskaffelsene der det er relevant, 
men ingenting mer konkret.118 

4.4 Revisjonens vurdering 
I gjennomsnitt vekter Bærum miljø 1,9 % som er under snittet for storkommunene. Bærum har 
miljø i tildelingskriteriene for 9 av 97 anskaffelser. Kommunen kan vektlegge miljø i 
tildelingskriteriene for langt flere anskaffelser enn i dag. For de fleste kunngjøringene der Bærum 
ikke har vektlagt miljø i kriteriene, finner revisjonen tilsvarende kunngjøringer der miljø er vektlagt. 
Det er stor variasjonen i miljøkrav som kan brukes. Bærums anskaffelsesstrategi sier at det skal 
stilles miljøkrav der dette er relevant. Kunngjøringene utformet av Anskaffelsesenheten i Bærum 
har klart oftere miljø som miljøkriterium enn øvrige tjenestestedene.  
 
Revisjonen mener det er mulig å ta inn miljøkrav i de aller fleste av kommunens anskaffelser. Miljø 
kan vektlegges andre steder enn i tildelingskriteriene. En kan ta dem som kvalifikasjonskrav, som 
absolutte miljøkrav til produktet/tjenesten eller som kontraktskrav. I mange av anskaffelsene uten 
miljø i tildelingskriteriene, er miljøkrav tatt inn andre steder. Disse kravene er delvis de samme som 
andre anskaffelser har langt inn i tildelingskriteriene.  
 
Overordnete strategier har betydning for anskaffelsespraksis. Anskaffelsesstrategier med klare 
miljøkrav og miljøstrategier med klare krav til anskaffelser, synes å gi mer vektlegging av miljø i 
anskaffelsene. De kommunene som ikke har konkrete krav vektlegger miljø minst.  
 

                                                 
112 Kristiansand bystyre 21.11.2018 sak 125/18 Miljø- og klimameldingen 2018, vedlegget side 6 og 8. Revisjonen finner 
ingen anskaffelsesstrategi i Kristiansand.  
113 Bergen bystyre 31.05.2017 sak 150/17 Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune 2017-2020, side 3. 
114 Bergen bystyre 21.09.2016 sak 218/16 Grønn strategi og Bergen bystyre 22.03.2017 sak 79/17 Klima- og miljøplan for 
Bergen kommunes virksomheter 2017-2020.  
115 Sandnes bystyre 12.11.2018 sak 136/18 Anskaffelsesstrategi Sandnes Kommune 2018-2022 og Sandnes bystyre 
18.06.2018 sak 61/18 Ny anskaffelsespolitikk. 
116 Sandnes bystyre 17.06.2019 sak 75/19 Klima- og miljøplan for Sandnes 2020- 2024, side 60. 
117 Stavanger bystyre 18.06.2018 sak 173/18 Anskaffelsesstrategi 2018-2022. 
118 Stavanger bystyre 26.11.2018 sak 104/18 Klima- og miljøplan 2018-2030, side 26. 
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file:///C:/Users/mmj/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Anskaffelsesstrategi%20for%20Stavanger%20kommune%202018-2022.PDF
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5. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Rapporten har tre problemstillinger: 

- Vektlegges pris for høyt? 
- Vektlegges sikre leveranser for kritiske funksjoner? 
- Vektlegges klimakloke anskaffelser? 

 
Vektlegges pris for høyt? 
Kommunestyret vedtok at kommunedirektøren bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium. 119 
Bærum har pris som eneste tildelingskriterium i 15 % av kunngjøringene. Bærum vektlegger pris 
mindre enn snittet av storkommunene og har sjeldnere pris som er eneste tildelingskriterium. 
Kristiansand kommune har ingen kunngjøringer med pris som eneste tildelingskriterium. Ca. 
halvparten av kunngjøringene i Bærum som kun vektlegger pris, er fra ett lite tjenestested.  
 
Vektlegges sikre leveranser for kritiske funksjoner? 
Kommunen vektlegger stort sett sikre leveranser for kritiske funksjoner. I nesten alle disse 
kunngjøringene må tilbydere dokumenterer økonomisk levedyktighet i avtaleperioden og 
kontraktene har bestemmelse om heving ved leveransesvikt.  
 
Vektlegges klimakloke anskaffelser? 
Kommunestyret vedtok i 2018 at kommunen skal øke innkjøpet av miljø- og klimatilpassede 
produkter og tjenester, og skal bruke sin markedskraft til fordel for miljømessig handel.120 I Bærum 
er miljø tildelingskriterium i 9 % av anskaffelsene og er vektet 1,9 %. Dette er under snittet for 
storkommunene. For de fleste kunngjøringene der Bærum ikke har miljø i tildelingskriteriene, 
finnes det tilsvarende kunngjøringer med miljø i tildelingskriteriene. Samme miljøkrav går ofte igjen 
i samme kommune. Det er stor variasjonsbredde i miljøkrav som kan brukes. Revisjonen mener 
miljø kan brukes i tildelingskriteriene i de fleste anskaffelser. 

5.1 Aktuelle tiltak 
Dersom kommunestyret ønsker å få praksis mer i samsvar med kommunestyrets vedtak om miljø 
og pris, kan i alle fall tre tiltak vurderes samlet eller hver for seg.  
 
De folkevalgte kan gi Anskaffelsesenheten tydeligere myndighet og ansvar for kunngjøringene. 
Kunngjøringer utformet av Anskaffelsesenheten vektlegger miljø betydelig høyere og pris lavere i 
tildelingskriteriene, enn andre tjenestesteder. Anskaffelsesenheten har i dag ansvar for hvordan 
kommunens anskaffelser skal gjennomføres, mens det er de enkelte tjenestestedene som har 
ansvaret for de faglige kravene inkludert vektingen av pris og miljø. Revisjonen mener ansvaret i 
dag er utydelig og fragmentert. Å gi Anskaffelsesenheten tydelig myndighet og ansvar for å 
godkjenne alle konkurransestrategier og kunngjøringer, kan få utformingen bedre i samsvar med 
kommunestyrets vedtak om miljø og pris.  
 
De folkevalgte kan vedta klarere krav i overordnete strategier. Vi har kartlagt anskaffelses- og 
miljøstrategiene i storkommunene. Undersøkelsen viser at storkommuner med klare miljøkrav i 
anskaffelsesstrategien og klare anskaffelseskrav i miljøstrategien, har mer vektlegging av miljø i 
kunngjøringene. De folkevalgte skal etter planen behandle både klimastrategien og 

                                                 
119 Kommunestyret 02.05.2018 sak 046/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidskriminalitet. 
120 Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018087314&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017173496&
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anskaffelsesstrategien i 2020. Kommunestyre kan be kommunedirektøren fremlegge forslag til 
strategier med klarere miljøkrav knyttet til innkjøp. 
 
De folkevalgte kan be kommunedirektøren styrke opplæringen av tjenestestedene som i dag 
utformer kunngjøringene. Dette for å øke kunnskapsnivået om hvilke overordnete føringer 
kommunestyret har gitt og hvordan de i praksis kan gjennomføres. Variasjonen i vektleggingen 
mellom ulike tjenestesteder og at noen få miljøkrav går igjen på samme tjenestested, tyder på 
varierende kompetanse om bl.a. aktuelle miljøkrav blant innkjøperne. 
 
Alle de tre tiltakene vil ha en kostnad.  
 
Revisjonen mener det raskeste og enkleste tiltaket er å gi Anskaffelsesenheten tydeligere 
myndighet og ansvar for kunngjøringene, og vi foreslår derfor dette. 
 

5.2 Anbefaling 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til kommunedirektøren: 
 

Kommunedirektøren bør vurdere å gi Anskaffelsesenheten tydeligere myndighet og ansvar 
for utformingen av kunngjøringene. 
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KILDER 
 
Politiske saker i Bærum 

Kommunestyret 29.10.2014 sak 093/14 Forslag til anskaffelsesstrategi 2014 – 2017. 
Kommunestyret 16.12.2015 sak 106/15 Handlingsprogram 2016 - 2019. 
Kommunestyret 31.08.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert 

utgave 

Kommunestyret 29.03.2017 sak 034/17 Anskaffelsesstrategien- status.  
Kommunestyret 06.12.2017 sak 112/17 Handlingsprogram 2018 - 2021. 
Kommunestyret 06.12.2017 sak 108/17 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert 
utgave.  
Kommunestyret 28.02.2018 sak 016/18 Renovasjonsordningen - gjennomgang av anskaffelsen 
2016-17 og prosess fremover. 
Kommunestyret 28.02.2018 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030. 
Kommunestyret 02.05.2018 sak 046/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidskriminalitet. 
Kommunestyret 05.12.18 sak 126/18 Handlingsprogram 2019 - 2011. 
Kommunestyret 06.03.19 sak 030/19 Anskaffelsesstrategi – status. 
Kontrollutvalget 27.05.2019 sak 029/19 Bestilling av forvaltningsrevisjoner 2019. 

Kommunestyret 11.12.2019 sak 149/19 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023. 
 

Lov og forskrift 

LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). 
FOR-2011-08-22-894 Forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). 
 
Dokumenter fra andre kommuner 

Bergen bystyre 21.09.2016 sak 218/16 Grønn strategi.  
Bergen bystyre 22.03.2017 sak 79/17 Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomheter 
2017-2020.  
Bergen bystyre 31.05.2017 sak 150/17 Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune 2017-2020. 
Fredrikstad bystyre 05.09.2019 sak 109/18 Kommunedelplan for klima for Fredrikstad kommune 
2019-2030  
Årsrapport for Klima- og energiplan 2017, Fredrikstad kommune. 
Kristiansand bystyre 21.11.2018 sak 125/18 Miljø- og klimameldingen 2018.  
Oslo byråd sak 1032/12 Handlingsplan for miljø og klima 2012–2015, vedlegg Oversikt over tiltak. 
Oslo byråd 23.05.2017 sak 1057/17 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av 
varer, tjenester, bygg og anlegg. 
Oslo byrådsavdeling for finans 24.10.2017 sak 1104/17 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi. 
Oslo kommunes anskaffelsesstrategi. 
Rapport «Gjennomgang av anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging i Renovasjonsetaten», 
Deloitte 25. april 2017. 
Sandnes bystyre 12.11.2018 sak 136/18 Anskaffelsesstrategi Sandnes Kommune 2018-2022. 
Sandnes bystyre 17.06.2019 sak 75/19 Klima- og miljøplan for Sandnes 2020- 2024. 
Sandnes bystyre 18.06.2018 sak 61/18 Ny anskaffelsespolitikk. 
Stavanger bystyre 18.06.2018 sak 173/18 Anskaffelsesstrategi 2018-2022. 
Stavanger bystyre 26.11.2018 sak 104/18 Klima- og miljøplan 2018-2030. 
Tromsø kommunestyre 21.11.2018 sak 186/18 Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025. 
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Forvaltningsrevisjon- Riktig vekting av anbud- 
Kommunedirektørens kommentarer  
 
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport – Riktig vekting i anskaffelser? Mottatt 12.12.2019. 
 
Kommunedirektøren takker for en grundig kartlegging av kommunens anskaffelsesvirksomhet når 
det gjelder praksis knyttet til vekting av tildelingskriterier, og spesielt bruk av miljø og pris som 
tildelingskriterium. Rapporten er et viktig bidrag til videre forbedring av kommunens 
anskaffelsespraksis. 
 
Forvaltningsrevisjonen trekker frem to hovedutfordringer i rapporten: 
• Bærum vektlegger miljø under gjennomsnittet av storkommunene. 
• Pris er eneste tildelingskriterium i 15 % av anskaffelsene. 
 
Revisjonen gir i sin rapport følgende anbefaling: 
• Kommunedirektøren bør vurdere å gi Anskaffelsesenheten tydeligere myndighet og ansvar 
for utformingen av kunngjøringene. 
 
 
Kommunedirektørens kommentarer 
Revisjonen har avdekket at Bærum kommune benytter miljø som tildelingskriterium i 9 % av alle 
anskaffelser kunngjort på Doffin i perioden 1.8.2018 – 25.10.2019. Dette er noe mindre enn snittet 
av andre store kommuner. 9 % er også lavere sammenlignet med tilsvarende kartlegginger 
gjennomført av Anskaffelsesenheten, som viste at 14 % av alle anskaffelser kunngjort på Doffin i 
2018 hadde miljø som tildelingskriterium, herunder 31 % av alle kunngjorte vareanskaffelser. For 
2019 viser kartleggingen at 9,7 % av alle anskaffelser kunngjort på Doffin hadde miljø som 
tildelingskriterium, herunder 26 % av alle vareanskaffelser. Revisjonen avdekker også at det er ulik 
praksis i ulike deler av kommunen på bruk av miljø som tildelingskriterium, og at når 
Anskaffelsesenheten står for kunngjøringen benyttes miljø som tildelingskriterium i større grad enn 
når andre tjenestesteder kunngjør, noe som er bakgrunnen for revisjonens anbefaling. Revisjonen 
avdekker også at pris er benyttet som eneste tildelingskriterium i 15 % av anskaffelsene, noe som 
er mindre enn i andre store kommuner. Bruk av miljø som tildelingskriterium vil naturlig variere 
noe i ulike perioder, da det avhenger av miljøutfordringene til det som faktisk skal anskaffes. 
Vareanskaffelser og bygg og anlegg har vanligvis større miljøutfordringer enn tjenesteanskaffelser. 
Kommunen gjennomfører ca. 100 anskaffelser i året som kunngjøres på Doffin. Av disse er ca. 25 % 
vareanskaffelser, 45 % tjenesteanskaffelser og 30 % bygge og anlegg.   
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Når revisjonen avdekker at 9 % av kunngjorte anskaffelser har miljø som tildelingskriterium gir det 
ikke et riktig bilde av omfanget av miljøhensyn i kommunens anskaffelsesvirksomhet. I alle 
anskaffelser som kommunen gjennomfører (over kunngjøringsgrensen på 1,3 millioner kroner) skal 
miljømessige konsekvenser vurderes ved planlegging av anskaffelser, og det skal stilles miljøkrav til 
ytelsen der dette er relevant. Dette er nedfelt i anskaffelsesregelverket og i kommunens gjeldende 
anskaffelsesstrategi. Videre er retningslinjer for vurdering av miljø- og klimabelastning  ved 
anskaffelser beskrevet i et eget kapittel i innkjøpshåndboka. Kommunen støtter seg på Difi sine 
retningslinjer. I henhold til etablert rutine skal miljømessige konsekvenser av anskaffelsen 
dokumenteres i anskaffelsesplanen (også kalt konkurransestrategi). Anskaffelsesplanen er en 
etablert mal som skal benyttes for å dokumentere viktige beslutninger og føringer i planleggingen 
av anskaffelser. Når miljømessige konsekvenser er dokumentert skal det vurderes om disse er 
omfattende nok til at det skal stilles miljøkrav. Hvis det besluttes at miljøkrav skal stilles, må det 
vurderes på hvilken måte det er mest hensiktsmessig at dette skjer.  
 
Som det også fremgår av revisjonsrapporten kan det stilles miljøkrav på flere måter, enten som 
absolutte krav til ytelsen, som tildelingskriterium eller som kontraktskrav, eller en kombinasjon av 
disse. I tillegg kan det stilles krav til at leverandøren har et miljøledelsessystem, når dette er 
relevant for den ytelsen som skal leveres. Absolutte krav til ytelsen er ufravikelige krav som 
leverandøren må oppfylle for å delta i konkurransen. Det er heller ikke anledning for leverandøren 
å ta vesentlige forbehold til kontraktskrav. Tildelingskriteriene er de kriteriene som tilbudene 
evalueres i henhold til. Målet med enhver anskaffelse er å inngå kontrakt med den leverandøren 
som leverer det beste tilbudet i forhold til de behov og mål som skal nås i kontraktsperioden. Krav 
og kriterier skal være egnet til å velge det beste tilbudet og er derfor svært viktig for resultatet av 
konkurransen. Følgende legges til grunn ved vurderingen av hva som er den mest hensiktsmessige 
måten å stille miljøkrav på (ref. innkjøpshåndboka):   
• Hvis det er mange leverandører som tilbyr miljøvennlige varer/tjenester (dvs. at markedet 
er modent), kan det være hensiktsmessig å bruke miljø som et absolutt krav. Da er det kun tilbud 
som oppfyller kravene som får delta i konkurransen. Dette er vanlig  praksis ved anskaffelser av 
varer når det er vanlig at produktene er miljømerket. 
• Hvis det er få leverandører som kan tilby miljøvennlige varer/tjenester (dvs. at markedet er 
umodent), kan det være hensiktsmessig å bruke miljø som et tildelingskriterium. Da vil den eller de 
leverandører som kan tilby den mest miljøvennlige ytelsen premieres i forhold til de andre. Dette er 
vanlig praksis i markeder som er under miljømessig utvikling.  
• Hvis det er få/ingen leverandører som kan tilby miljøvennlige varer/tjenester ved 
tidspunktet for anskaffelsen, kan det være hensiktsmessig å bruke miljø som et kontraktskrav. Da 
kan det stilles det krav om at det skal skje en miljømessig utvikling til det bedre i løpet av 
kontraktsperioden. 
 
Anskaffelser er et strategisk virkemiddel for kommunen for å nå viktige mål for kommunens 
tjenesteleveranser, redusere kommunens klimaavtrykk, samt bidra til innovasjon og 
virksomhetsutvikling i en tid med store omstillingsbehov. Anskaffelsesvirksomheten styres gjennom 
anskaffelsesstrategien, innkjøpshåndboka og etablert prosessmodell med maler og retningslinjer. 
Anskaffelsesstrategien gir overordnede føringer for kommunens anskaffelsesvirksomhet. Dagens 
anskaffelsesstrategi er en tydelig veiviser i forhold til å ivareta hensyn til både klima, miljø og 
innovasjon i anskaffelser. Strategien er under revidering og skal bl.a. knyttes tydeligere opp mot 
kommunens klimastrategi. Strategien legges frem for politisk behandling våren 2020. 
Innkjøpshåndbok gir veiledning, retningslinjer og rammer for gjennomføring av 
anskaffelsesprosessen og innkjøp på rammeavtaler. Prosessmodellen gir veiledning i de ulike 
stegene i anskaffelsesprosessen med maler. Anskaffelsesprosessen må også sees i sammenheng 
med kommunens prosjektmetodikk, da anskaffelser ofte er en del av et større prosjekt. 
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Anskaffelsesprosessen består av tre steg: planlegging – konkurransegjennomføring – 
kontraktsoppfølging. Planleggingsfasen er avgjørende for resultatet av anskaffelsen. Det er her alle 
premissene for anskaffelsen legges for å sikre at formålet med anskaffelsen ivaretas slik at 
brukerne og kommunen får tilgang til riktige produkter eller tjenester med rett kvalitet. 
Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en grundig og bred behovsanalyse der aktuelle 
interessenter involveres, både interne og eksterne, og det skal gjennomføres en grundig 
markedsanalyse som avdekker om markedet kan dekke behovene. På denne bakgrunn skal det 
utarbeides en anskaffelsesplan (konkurransestrategi) for anskaffelsen som skal godkjennes av 
kontraktseier i linja (som regel kommunalsjefer/-direktører med budsjettfullmakt) og 
anskaffelsessjefen. Denne rutinen skal sikre god forankring av anskaffelsen før 
konkurransegjennomføring, både hos faglig ansvarlig og prosessansvarlig. 
 
På bakgrunn av godkjent anskaffelsesplan skal konkurransegrunnlaget for anskaffelsen utarbeides, 
herunder kravspesifikasjon og kontrakt. Konkurransegrunnlaget skal også godkjennes av 
kontraktseier i linja og anskaffelsessjefen før kunngjøring av konkurranse. Konkurransegrunnlaget 
er beskrivelsen av hvilket formål som skal dekkes og hvilken ytelse det ønskes at leverandørene gir 
tilbud på,  herunder en beskrives krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.  
 
Anskaffelsesenheten eier anskaffelsesprosessen i kommunen og har fått prosessansvar for alle 
anskaffelser over 100 000 kroner. Det betyr at Anskaffelsesenheten har myndighet til å beslutte 
hvordan anskaffelsesprosessen i Bærum kommune skal gjennomføres, myndighet til å kontrollere 
hvorvidt andre enheter/tjenestesteder i kommunen følger vedtatte rutiner og myndighet til å 
pålegge tiltak for å rette avvik fra anskaffelsesprosessen. I en konkret anskaffelse ligger ansvaret og 
beslutningsmyndighet for de valg som skal fattes hos en eventuell styringsgruppe eller 
kommunalsjef/-direktør med budsjettfullmakt. Dette gjelder spesielt det faglige ansvaret, herunder 
hvilke krav som skal stilles til ytelse og som skal sikre at anskaffelsen dekker formålet og behovet. 
Hvilke krav som skal stilles har dessuten betydning for anskaffelseskostnaden, som kommunalsjef/-
direktør med budsjettfullmakt har ansvaret for. Anskaffelsesenheten har ansvaret for å gi råd og 
veiledning som bidrar til en effektiv og lovlig prosess, og som støtter opp om kommunens mål og 
strategier.  
 
Kommunen har etablert overnevnte regler og ruiner for å sikre god styring og kontroll med 
anskaffelsesvirksomheten. Rutinene skal også sikre at kommunen ivaretar det handlingsrommet 
som ligger innenfor regelverket når anskaffelser skal planlegges og gjennomføres. 
Handlingsrommet ligger blant annet i å velge krav og kriterier som er best egnet til å nå målene 
med anskaffelsen.  
 
Kommunedirektøren oppfatter at hensikten bak forvaltningsrevisjonens anbefaling om «å gi 
tydeligere myndighet og ansvar til Anskaffelsesenheten for utforming av kunngjøringene», er å 
sikre at kommunens anskaffelser i større grad stiller miljøkrav og i mindre grad benytter pris om 
eneste tildelingskriterium. Kommunedirektøren støtter målsetningen, men har ikke tro på at 
anbefalingen er riktig «medisin». Tiltak vil svekke det faglige og økonomiske ansvaret som 
kommunalsjefer/-direktører har for leveranser innen sine ansvarsområder. Hvilke krav og kriterier 
det er fornuftig å stille i konkrete anskaffelser krever dessuten faglig kompetanse på den ytelsen 
som etterspørres. Faglig kompetanse ligger ute på tjenestestedene. Anskaffelsesenhetens har 
gjennom sitt prosessansvar myndighet til å kontrollere at rutiner og retningslinjer blir fulgt, 
herunder at miljømessige konsekvenser blir vurdert. Videre er det slik at kunngjøringen kun er et 
resultat av det arbeidet som gjøres i planleggingsfasen av anskaffelsesprosessen. 
Kommunedirektøren vil derfor vurdere tiltak som støtter opp under etablerte rutiner, slik  at 
arbeidet med å vurdere miljømessige konsekvenser i planleggingsfasen får forsterket fokus.  
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Kommunedirektøren vil vurdere følgende tiltak: 
1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og praktisering i 

hele kommunen. Dette omfatter spesielt en tydeliggjøring av det faglige ansvaret kontra 
prosessansvaret. Revisjonen oppfatter at roller og ansvar er «utydelig og fragmentert». Roller 
og ansvar er beskrevet i innkjøpshåndboka, men kan kommuniseres tydeligere ute i 
organisasjonen.  

2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å bedre fokus 
på miljø i planleggingsfasen 

3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien.  Kommunedirektøren legger frem revidert 
anskaffelsesstrategi for politisk behandling våren 2020. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 

Erik Kjeldstadli  

kommunedirektør  

 Øyvind Brandt 
 stabsleder 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Kommunerevisjonen 

Morten Mjølsnes 
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VEDLEGG 2: EKSEMPLER PÅ MILJØKRAV 
Miljøvennlig transport 

Leverandørens anvendelse av nullutslippskjøretøy eller fossilfrie kjøretøy.  

Hvilken grad av miljøvennlig transport som tilbyder forplikter seg til under hele avtalens løpetid. 

Konkrete fremtidige planer for å skifte ut bilparken til mer utslippsfrie transportmidler i 

kontraktsperioden. 

Leverandør skal oppgi utslippstall (g CO2-ekvivalenter/km) for kjøretøyene som vil brukes for 

kommunen i avtaleperioden. 

Utenom minimumskrav om euroklasse 5 på kjøretøy vil det bli evaluert på andel av bilparken som 

vil bli benyttet på oppdrag i denne avtalen som er i euroklasse 6 eller bedre. 

Minimering av transport 

Leverandør skal beskrive hvordan distribusjonssystemet fra fabrikk/ hovedlager/ mellomlager/ båt 

eller liknende til kommunen ivaretar lavest mulig miljøbelastning.  

Beskrivelse av hvordan flåtestyringssystemet benyttes.  

Kommunen skal vurdere transportstrekning i km. 

CO2-utslipp for reiser til og fra møtested/ byggeplass. 

Miljøvennlig byggeplass 

Dersom leverandøren har lokal energiproduksjon (varmepumpe, solcelleanlegg, etc.) skal andel av 

det totale energibehovet som dekkes av disse beskrives som prosent av det totale energiforbruket 

for oppvarmet areal. 

Biodiesel til eventuelle byggvarmere. 

Bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid, skal som en 

hovedregel ha nullutslippsteknologi. 

Miljøsystem 

Tilbyder skal redegjøre for sin miljøprofil. Tilbyder skal også beskrive miljøstrategi og tiltaksplan 

med status og mål i forhold til miljø i avtaleperioden 

Leverandøren skal ha iverksatt miljøledelsestiltak.  

Leverandører som har utviklet et system for overvåking og vurdering av CO2- ekvivalenter utslipp.  

Bedriften bør være miljøsertifisert, eller ha en fremdriftsplan knyttet til sertifisering. 

Miljømerking 

Fyll ut miljømerking/miljømerkede produkter (EU-blomsten, Svanen eller tilsvarende) med 

tilhørende energimerking. 

I evalueringen vektlegges antall produkter med miljømerker.  

Gjenbruk 
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Krav til at leverandørene er medlemmer i en returordning for emballasje, f.eks. Grønt Punkt. 

Ønsker at strøsand blir gjenbrukt. 

Leverandøren tilbyr returordning.  

Avfallssortering 

Beskriv hvordan firmaet håndterer avfall ved utskifting; f.eks. batteri og tekniske komponenter.  

Leverandøren skal dokumentere at de har en ordning for håndtering av avfall. 

Leverandøren skal beskrive hvordan avfall, farlig avfall og elektronisk avfall som skyldes utførelsen 

av oppdraget håndteres. 

Utenom minimumskrav om miljøvennlig avhending og sortering ved flytting/tømming vil det bli 

evaluert på antall og hvilke sorteringsfraksjoner som tilbyder vil benytte ved avhending.   

Materialer  

Tilbudte produkter og emballasje bør ikke inneholde stoffer på REACH-listen.  

Det skal ikke benyttes engangs-/ plastservice eller bestikk. 

Andel miljøvennlige produkter i avtalesortimentet.  

Andel av tiltaket som er gjenbruksmaterialer. 

Tilbudte produkter skal ikke inneholde tropisk trevirke.  

Tilbudt trelast skal komme fra bærekraftig skogbruk.  

Det vil bli lagt vekt på leverandørens pakningsstørrelser og bruk av plast og emballasje. 

All emballasje som benyttes i forbindelse med levering/ distribusjon bør være resirkulerbar eller 

gjenbrukbar. 

Andre miljøkriterier 

Bærekraftige leverandørkjeder.  

Strømforbruk.  

Strømbesparelse ved belysning. 

Hvilke hensyn som er tatt til miljø i konstruksjon av maskinen og materialbruk i denne. 

Støy i dB for maskinene skal oppgis. 

Minimere støv.  

Minimere lysforurensning.  

Vannforbruk for maskinene.  
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