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Retningslinjer ved offentlige anskaffelser 

Ordførers svar på spørsmål fra Rødt, dok.nr. 19/00434-8 

På hvilken måte har ordføreren fulgt opp de to vedtakene fattet i kommunestyret, 

overfor rådmannen og administrasjonen? 

Svar 

Ved signering av større kontrakter har jeg gått inn og sjekket at det er stilt betingelser 

til leverandørene om krav til lønns- og arbeidsvilkår og krav til bruk av lærlinger i 

kontrakter.  

Jeg har etterspurt om kravene følges opp, og har fått forsikringer om at det 

gjennomføres kontroller. 

Jeg har fått tilbakemelding om at kravet om lærlinger har vært problematisk å 

etterleve, da det skal være en generell for liten tilgang på lærlinger i bransjen. 

Hvilke konkrete tiltak er iverksatt i kommunen for å sikre det vedtatte regelverkets 

implementering i kommunens anbudsrutiner og standardkontrakter? 

Svar 

Rådmannen har gjennomført en evaluering av hele innkjøpsområdet i 2018.  Rutiner, 

prosesser og organisering er vurdert og en rekke forslag til tiltak for forbedringer er 

foreslått i en rapport fra en administrativ arbeidsgruppe. Det arbeides nå med 

oppfølging av foreslått tiltak i denne rapporten. Ny innkjøpsstrategi er vedtatt, jf. 

vedlagt strategi, og det arbeides nå med oppfølging av denne. Innkjøpsstrategien tar 

innover seg ny anskaffelseslov, herunder lovens krav til samfunnshensyn.  Det vises 

til punkt 3.4 fra vedlagt innkjøpsstrategi: 

3.4. Mål 4 

Ås kommune skal vise samfunnsansvar i sine anskaffelser. 

Anskaffelsene skal redusere miljøbelastningen, påvirke arbeidsforhold, vise respekt 

for grunnleggende menneskerettigheter og bidra til å sikre like konkurransevilkår og 

fremtidig konkurransekraft for næringslivet. Samfunnsansvarlige anskaffelser skal 

bidra til å sikre godt omdømme og tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet. 

Tiltak: 

1. Etablere og vedta egnede rutiner for å redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger. Utarbeide forslag til klima- og miljøkrav 

knyttet til anskaffelser i kommunale byggeprosjekter. 

 



Ås kommune 

 

Ås kommune - Service og kommunikasjon 
Vår ref.: 19/00434-9  Side 2 av 3 

 

2. Etablere og vedta rutiner for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og 

andre samfunnshensyn knyttet til anskaffelser. 

3. Etablere rutiner om krav til lønns- og arbeidsvilkår og krav til bruk av lærlinger i 

kontrakter der det er relevant. 

4. Utrede og lage retningslinjer for bruk av reserverte kontrakter i anskaffelser. 

 

Har det vært foretatt kursing av kommunens ansatte som gjennomfører 

anbudsrunder og inngår kontrakter som faller inn under det vedtatte regelverket? 

Svar 

Kommunen får bistand fra eksterne konsulenter og jurister til å gjennomføre 

anbudsrunder.   To personer har gjennomført KS sertifiseringskurs innen innkjøp de 

siste årene. Prosjektavdelingen som gjennomfører anskaffelser innen større 

utbyggingsprosjekter har høy kompetanse innen prosjektstyring, prosjektledelse, 

anskaffelser og kontraktsoppfølging i henhold til Norsk Standard.    

Den interne evalueringsrapporten pekte på at Ås kommune har en desentralisert 

innkjøpsfunksjon.  Det vil si at det er begrenset med sentrale ressurser til innkjøp og 

det meste innen anskaffelser håndteres desentralisert ute i enhetene. Dette gjør det 

utfordrende å innføre og etterleve sentrale krav som skal sikre en lik 

anskaffelsespraksis i hele kommunen.  Med oppfølging av ny innkjøpsstrategi legges 

det opp til en større grad av felles rutiner og prosesser for anskaffelser. Men 

omfanget av dette må tilpasses til de begrensede sentrale ressurser på 

innkjøpsområdet.   

Har kommunen vært i kontakt med noen av de 180 andre kommunene som har 

innført regler for offentlig anskaffelser som skal hindre sosial dumping, med tanke på 

å lære av disse? 

Svar 

Kommunen deltar på samlinger og nettverk i regi av blant annet DIFI der det 

utveksles erfaring og kunnskap.  Spørsmålet om sosial dumping er stadig diskutert.   

Hvilke kontrollfunksjoner er etablert for å sikre at det nye regelverket er ivaretatt? 

Svar 

Ny jurist med spesialkompetanse innen anskaffelser ble  ansatt i 2017 og med dette 

ble det innført strengere kontroller av kommunens anskaffelser. 

Prosjektavdelingen arbeider med rutiner for byggeplasskontroll og det er gjennomført 

kontroller i 2018 og planlagt nye i 2019.  
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Videre utvikling av kontrollarbeidet er en viktig del av arbeidet med oppfølging av 

kommunens innkjøpsstrategi.  I ny innkjøpsprosess legges det større vekt på at 

anskaffelser og kontrakter skal underlegges mer systematisk kvalitetssikring. 

Er det nye regelverket anvendt på kontrakter inngått etter vedtaket i oktober 2017, og 

i så fall hvilke? 

Svar  

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser som ble gjeldende fra 2017 er lagt til 

grunn for alle kontrakter inngått etter denne datoen.  Det er en stor oppgave å ivareta 

nye anskaffelseslov, herunder å etablere rutiner for å ivareta grunnleggende 

menneskerettigheter.  Kommunen har knappe ressurser og dette arbeidet vil derfor ta 

tid og krever betydelig omprioritering av ressurser. I oppfølging av kommunens 

innkjøpsstrategi vil det bli utarbeidet rutiner innen hele anskaffelsesområdet, 

herunder samfunnshensyn.  

Rådmannen er i gang med å se nærmere på Oslo modellen og vil i den forbindelse ta 

kontakt med Oslo kommune.  Oslo kommune har et stort og bredt anskaffelsesfaglig 

miljø med mye kompetanse og ressurser.  Ås kommune er en mindre kommune og 

har ikke de samme ressurser og må tilpasse seg etter dette.  Det er viktig at Ås 

kommune etablerer prosesser og kontrollrutiner som kommunen har ressurser og 

kompetanse til å etterleve.  Kommunen deltar for øvrig ofte i anskaffelser som Oslo 

kommune inviterer andre kommuner å delta i. På den måten ivaretas Oslo modellen 

for disse anskaffelsene. 

Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om konsekvenser av 

implementering av Oslo modellen i Ås kommune våren 2020.  

Har ordføreren innspill til hvordan det vedtatte regelverket i større grad kan forankres, 

synliggjøres og følges opp i kommunen? 

Svar 

Jeg vil selv fortsette å etterspørre bestemmelser om krav til lønns- og arbeidsvilkår 

og krav til bruk av lærlinger i kontrakter før signering av kontrakter. Dersom dette 

mangler i større kontrakter vil jeg ikke signere dem. 

Ved behandling av sak om å inkludere Oslo modellen eller lignende som kommer 

våren 2020 vil kommunestyret få anledning til å synliggjøre regelverket ytterligere.  

 
 


