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1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering av innkjøp
kan øke kvalitet og redusere kostnader
Offentlig sektor kjøpte varer og tjenester for nær 400 milliarder kroner i 2011. Veksten i innkjøp er sterkere
enn den generelle utgiftsveksten i offentlig sektor – vi konkurranseutsetter altså stadig mer. Til tross for sterk
vekst i offentlige innkjøp, prioriteres ikke profesjonalisering i tilstrekkelig grad. Norges ledende ekspertise på
1

2

innkjøp, Difi og Riksrevisjonen , viser til mange feil og mangler ved innkjøp og at funksjonene kan
profesjonaliseres i betydelig grad. Begge anslår besparingspotensialet til å være om lag 20 milliarder kroner
for gitt kvalitet. Menon har også gjort tilsvarende anslag tidligere, dels basert på Difi og Riksrevisjonens
anslag, intervjuer med aktører som har profesjonalisert innkjøpene samt erfaringer gjort i andre land.
Fordi innkjøpene stadig vokser, vokser også potensialet for besparelser. Om ikke profesjonalisering
prioriteres langt sterkere, står vi som samfunn i fare for å kaste bort nær 100 milliarder kroner i den neste
fireårsperioden. Det tilsvarer nesten hele kostnaden tilknyttet InterCity-utbyggingen. Profesjonalisering er
imidlertid ikke ensbetydende med lavere kostnader, det kan vel så gjerne bety høyere kvalitet eller større
omfang av leveranser. For oss som samfunn er resultatet uansett positivt.
Besparelsen på om lag 20 milliarder kroner hvert år kan utnyttes på tre følgende måter:


Samme volum av samme kvalitet kjøpes for en mindre sum penger



Et større eller likt volum av høyere kvalitet kjøpes for samme sum penger



De administrative kostnadene ved anskaffelsene reduseres

Til tross for sterk vekst i offentlige innkjøp, blir ledere i offentlige
organisasjoner ofte ikke målt på og belønnet for profesjonalisering
av innkjøp. I tildelingsbrev, som gir føringer for hva som skal
prioriteres i offentlige organisasjoner, står det som regel lite eller
ingenting om profesjonalisering av innkjøp. I mange tilfeller opplever
ledere i offentlige organisasjoner faktisk et disincentiv til å spare
penger på innkjøp ettersom det å ikke «bruke opp budsjettet» ofte
fører til ytterligere kutt i budsjettet i påfølgende år.

«Sigbjørn Johnsen fikk skriftlig
spørsmål fra Stortinget om hvor
mye konsulenttjenester Staten
kjøpte. Det kunne han ikke svare
på. De fleste andre finansministre
i Europa klarer å svare på dette.»
Dag Strømsnes
Avdelingsdirektør i Difi

1

Difi (2010): Det gode innkjøp. Presentasjon av Dag Strømsnes. Tilgjengelig på: http://www.difi.no/filearchive/kl.-12.10.dag-stromsnes.pdf
Også Regjeringen har brukt DiFis anslag, gjennom en presentasjon av statssekretær Inger-Anne Ravlum. I presentasjonen
tar Ravlum utgangspunkt i DiFis anslag og presenterer tiltak for at det offentlige kan spare mellom 20 og 30 milliarder
kroner.
Presentasjonen
er
tilgjengelig
på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/av_ovrig_politisk_ledelse/taler-og-artikleriar/2010/hvordan-kan-offentlige-innkjopere-frigjo.html?id=622635
2

Riksrevisjonen Dokument 3:6 (2010-2011): Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemd ikkje etterlever
regelverket for offentlege anskaffingar. Tilgjengelig på: http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/20102011/Dokument%203/Dokumentbase_3_6_2010_2011.pdf
Anslaget på 20 milliarder ble gjort av Riksrevisor Jørgen Kosmo på pressekonferansen, og er senere gjentatt gjennom flere
intervjuer.
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Norge har relativt rigide og til dels utdaterte måter å gjennomføre
offentlige innkjøp på. Dette resulterer i høye kostnader knyttet til
innkjøp og at mange leverandører blir avvist pga. formalfeil. PwC
(2011a) har vist at hvert innkjøp i Norge koster om lag 400 000
kroner. Norge er etter Island det landet i Europa hvor det er mest
kostnadskrevende å foreta innkjøp.
I motsetning til de andre nordiske landene, har ikke Norge sentrale
rammeavtaler for leveranser av standardiserte varer og tjenester.
Evaluering av sentraliserte rammeavtaler i Sverige, Danmark og
Finland viser at disse har redusert kostnadene ved innkjøp med
mellom 10 og 40 prosent i forhold til markedspris gjennom
sentraliserte innkjøp. I tillegg kommer besparelser i form av

«I Norge har man mer enn 1000
ulike innkjøpsenheter. Mange av
disse ikke oversikt over hvor mye
eller hva de kjøper. Vi har vært
borti innkjøpskontoer som hadde
mer enn 40 ulike avtaler for
levering av kontorrekvisita og mer
enn 30 avtaler for vikartjenester.
Da sier det seg selv at potensialet
for å spare penger og
profesjonalisere er stort».
Dag Strømsnes,
Avdelingsdirektør i Difi

reduserte administrative kostnader.
På enkelte områder, som f.eks. vei og jernbane, har offentlig sektor
i vesentlig grad økt planleggingskapasiteten med sikte på
tilrettelegging for økt utbygging. På grunn av sterk ingeniørmangel
og medfølgende økning i lønnskostnader for ingeniører, har
offentlig sektor store problemer med å tiltrekke seg og beholde
denne kompetansen. I flere tilfeller, blant annet i Jernbaneverket
og Statens Vegvesen, har ressurspersoner sett seg tjent med å si
opp jobben, for siden å leie seg ut som konsulent til de samme
institusjonene. Dårligere betingelser, i kombinasjon med sterk
økning i konsulentbudsjetter og lavere økning i lønnsmidler, bidrar
til at kjøp av denne kompetansen blir svært kostbar.

Jo høyere kompetanse man har i
innkjøpsfunksjonene, jo mindre
frykter man regelverket og jo mer
vet man om de muligheter
regelverket gir for å prioritere
innovasjon. Bruk av offentlig
markedsposisjon for å stimulere
til innovasjon og brukertilpasning
krever høyt utdannet
kompetanse.
Hege Brinchmann
Avdelingsdirektør for innkjøp i
NAV

Profesjonalisering av innkjøp er særlig viktig fordi innkjøpsvolumet i
offentlig sektor forventes å øke også i tiden fremover. Dette skyldes dels at europeisk økonomisk integrasjon
bidrar til at stadig nye samfunnsområder blir gjenstand for konkurranse. Et annet viktig moment er at den
offentlige tjenesteproduksjonen blir stadig mer teknologi- og kunnskapsintensiv. Sist, men ikke minst, bidrar
velstandsøkning til at kravene til valgmuligheter og kvalitet i offentlig tjenesteproduksjon øker. Dette kan bidra
til at flere tjenester, blant annet innen helse og omsorg, i økende grad blir konkurranseutsatt.
Vi antar derfor at veksten i innkjøp blir minst like sterk som den har vært de siste ti årene. Anslag for
besparelser ved profesjonalisering øker derfor fra omlag 20 milliarder i 2012, til nærmere 30 milliarder årlig i
kommende fireårsperiode. Noe av dette kan hentes ut gjennom den profesjonalisering som i dag pågår, men
innsatsen er langt fra tilstrekkelig for å hente ut hele gevinsten.
Profesjonalisering av innkjøpene krever strategisk innsats, og resultatene kommer ikke over natten. For å
kunne realisere gevinster må følgende tiltak gjennomføres:




Innkjøp må redefineres som en strategisk viktig funksjon. Det må flyttes fra en «back-office-funksjon»,
slik det i enkelte tilfeller er i dag.
Man må vite hva man kjøper. Spesialisering og profesjonalisering krever kompetanse. Offentlig sektor
må involvere fagkompetanse i hele innkjøpsprosessen.
Statlige og kommunale ledere må måles på profesjonalisering og besparelser knyttet til innkjøp.
Disincentivene til besparelse må opphøre.
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Ved anbud må man beskrive behov snarere enn de tekniske egenskapene. Beskrivelser av tekniske
egenskaper bidrar ofte til å redusere både innovasjon og konkurransen.
Man må vektlegge levetidskostnader snarere enn innkjøpskostnadene alene. Høye innkjøpskostnader
på grunn av høyere kvalitet kompenseres i mange tilfeller gjennom lavere drifts- og
vedlikeholdskostnader.
Offentlig sektor bør innføre sentraliserte rammeavtaler for innkjøp av homogene varer. Potensialet for
gevinster er stort, og de kan med relativt enkle tiltak hentes ut.
Regler og rutiner for innkjøp må forenkles og digitaliseres for å redusere kostnadene og andelen av
anbud som blir avvist på grunn av formalfeil.

1.1. Offentlig sektor bør kjøpe morgendagens løsninger
Offentlig sektor vektlegger i for liten grad innovasjon i sine innkjøp. Leverandørutviklingsprogrammet, som er
et samarbeid mellom KS og NHO, påpeker at offentlig sektor i for stor grad kjøper gårsdagens løsninger for
morgendagens behov. En undersøkelse fra PwC viser at innovasjon er det forhold offentlige innkjøpere
vektlegger minst i sine innkjøpsprosesser.
For å få økt satsning på innovasjon, må offentlig sektor i økende
grad spesifisere behovene anskaffelsen skal dekke snarere enn
tekniske krav i leveransene. Videre må man i større grad bruke
fagkompetanse i hele innkjøpsprosessen - fra dialog med
markedet, utvikling av anbudsdokumenter, valg av leverandør og

Offentlig sektor kjøper gårsdagens
løsninger for morgendagens behov.
Per Harbø,
leder av leverandørutviklingsprogrammet i NHO og KS

til oppfølging av leveransen.
Jas-Gripenprogrammet i Sverige viser at samfunnet har svært stor gevinst av offentlig satsning på innovasjon i
innkjøp. Professor Gunnar Eliasson har gjennom en casetudie av JAS-39 Gripenprogrammet regnet seg frem til
at hver investerte krone i programmet har gitt 2,6 kroner tilbake til samfunnet. Dette ved at bedriftene som var
involvert i JAS-Gripenprogrammet også kunne videreføre kunnskapen her ut i andre prosjekter. I de tilfellene
der ny teknologi og kunnskap er å anse som et felles gode, er offentlig sektor spesielt viktig som initialtivtager.
Ved at offentlig sektor bruker sin innkjøpsposisjon til å utvikle nye og mer brukertilpassede varer og tjenester,
kan kostnader reduseres og kvaliteten økes. Mye av den teknologien vi i dag tar som en selvfølge, herunder
mobiltjenester og IKT, er utviklet gjennom offentlig satsning på innovasjon i innkjøp.
Offentlig sektor kan bruke sin innkjøpsmakt til å skjerpe krav til helse, miljø og sikkerhet. En krevende offentlig
kunde på dette området bidrar til utvikling av nye løsninger og vil på sikt bidra til å styrke norske selskapers
konkurranseevne. For eksempel har Statens vegvesens krav om mer miljøvennlige ferger bidratt til at Norge er
ledende innen bygging av LNG og batteridrevne ferger. NHO og KS’ satsning på innovasjon og miljø i innkjøp
viser gjennom om lag 30 pilotprosjekter, at bevisst profesjonalisering og satsning bidrar til at varer og tjenester
blir bedre og at kostnadene enten kan reduseres eller opprettholdes på samme nivå.
Menon vil rette en spesiell takk til Difi for verdifulle innspill til rapporten. Videre takkes også de mange andre
kompetansemiljøene vi har intervjuet og konsultert i prosessen. En liste over intervjuede personer gis i
vedlegget til rapporten.
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2. Offentlig sektor kjøper stadig mer, men prioriterer ikke
profesjonalisering
Vi vil i dette kapitlet vise at offentlig sektor kjøper stadig mer og at veksten i innkjøp er sterkere enn den
offentlige utgiftsveksten generelt. Dette betyr i praksis at vi konkurranseutsetter en stadig større andel av den
offentlige tjenesteproduksjonen. Sterke drivkrefter trekker i retning av at denne trenden vil fortsette, og det er
grunn til å tro at omfanget av offentlige innkjøp vil øke i samme takt fremover som det har gjort de siste ti
årene. Til tross for stort omfang og sterk vekst, prioriteres ikke profesjonalisering av innkjøp i tilstrekkelig grad.
Vi antar derfor at potensialet for besparelse vokser parallelt med veksten i offentlige innkjøp, og at det samlet
når opp i nær 100 milliarder kroner i den neste fireårsperioden. Realisering av gevinstene er imidlertid tid- og
ressurskrevende, og deler av resultatene vil først komme på sikt. For å realisere gevinstene, må offentlige
ledere måles på og belønnes for profesjonalisering, man må i større grad trekke inn fagkompetanse i hele
innkjøpsprosessen, man må digitalisere og effektivisere innkjøpsprosessene og sist, men ikke minst, må man
hente ut enkelt realiserbare gevinster gjennom sentraliserte rammeavtaler.

2.1. Offentlig sektor kjøper stadig mer, og veksten i innkjøp er sterkere enn
utgiftsveksten generelt
Offentlig sektor kjøper stadig mer. I 2011 kjøpte offentlig sektor varer og tjenester for om lag 400 milliarder
kroner. I 2000 kjøpte offentlig sektor varer og tjenester for om lag 220 milliarder kroner. Omfanget av
offentlige tjenestekjøp har altså nær doblet seg i perioden 2000–2011. Noe av økningen kan forklares ved
inflasjon, at deler av den offentlige utgiftsveksten har gått med til å kjøpe de samme varene og tjenestene, men
til en høyere pris. I figuren nedenfor viser vi utviklingen i innkjøp, hvor vi har korrigert for inflasjon.

Figur 1: Sum offentlige innkjøp i perioden 2000–2012 i 2012-kroner. Kilde: SSB. Bearbeidet av Menon
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Det er samtidig verdt å merke seg at volumet på innkjøp har vokst raskere enn offentlige budsjetter.
Bakgrunnen for dette er, i følge flere av våre respondenter, flere. For det første ser det ut til at en rekke
offentlige etater har lettere for å få økt «konsulentpotten» enn lønnspotten. Videre har teknologi- og
spesialiseringsinnholdet i leveransene økt, og ettersom dette i stor grad leveres fra private leverandører, vil
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altså det private innslaget i leveransene øke selv om tjenesten tilbys i offentlig regi. Det siste elementet er at
stadig flere tjenester konkurranseutsettes, særlig i kommunene, slik det fremgår av figuren nedenfor.

Figur 2: Prosentvis vekst i offentlige budsjetter og vekst i innkjøp i perioden 2000–2011. Kilde: SSB og
Finansdepartementet Gul bok 2000–2012
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Som det fremgår av figuren har utgiftene til statsforvaltningen økt med 108 prosent i perioden, mens omfanget
av innkjøp har vokst med 111 prosent. Tilsvarende ser vi at kommunale og fylkeskommunale budsjetter har økt
med 75 prosent, mens veksten i kommunenes innkjøp har vokst med 94 prosent. Dette viser at samfunnet
konkurranseutsetter stadig mer, men at veksten i konkurranseutsetting er sterkere i kommunene enn i
3
statsforvaltningen . Om vi ser isolert på perioden 2005–2011, som altså er den perioden den rødgrønne
regjeringen har regjert, ser vi at veksten i offentlige innkjøp har vært noe svakere enn kostnadsveksten. I
samme periode har veksten i kommunenes innkjøp imidlertid oversteget veksten i offentlige utgifter.

2.2.

Sterke krefter trekker i retning av økt bruk av innkjøp i offentlig sektor

Det er grunn til å vente at det også fremover vil være sterk vekst i offentlige innkjøp. Samtidig er det også stor
usikkerhet ettersom veksten i noen grad kan være avhengig av borgerlig eller rødgrønn regjering. Vi vil i det
kommende vise enkelte drivkrefter som vil bidra til å øke offentlige innkjøp i årene som kommer.

EØS gir vekst i offentlige innkjøp
Norsk medlemskap i EØS bidrar til at omfanget av offentlige innkjøp trolig vil øke. EU-kommisjonen har som en
del av sitt mandat å finne nye områder hvor landene gjennom handel kan integreres tettere. Vi opplever derfor
stadig krav om konkurranseutsetting på områder hvor det tidligere i hovedsak var offentlige selskaper som
hadde monopol. Gode og aktuelle eksempler på dette er innføringen av EUs postdirektiv samt den varslede
dereguleringen av jernbanesektoren. Gjennomføring av disse og lignende direktiver fra EU vil bidra til å øke
omfanget av offentlig vare- og tjenestekjøp.

3

Det kan selvfølgelig tenkes at økningen i innkjøp skyldes prisøkning på de varer og tjenester offentlig sektor
kjøper. Det er imidlertid liten grunn til å anta at inflasjonen i offentlige innkjøp er sterkere enn inflasjonen i
økonomien som helhet.
Menon Business Economics
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Teknologiinnholdet i tjenesteproduksjonen øker
For å effektivisere offentlige tjenester, bruker offentlig sektor i økende grad IKT eller annen teknologi. Dette
bidrar til at omfanget av leveranser øker. Slikt bidrar åpenbart til effektivisering samtidig som det øker
omfanget av kjøp fra private vare- og tjenesteleverandører. Et godt eksempel, som utmerker seg ved at
gevinstene ikke er realisert, er NAV. Riksrevisjonen (2010, 2011, 2012) har påpekt at uhensiktsmessige IKTsystemer i vesentlig grad bidrar til å redusere effektiviteten i NAV. NAV har på bakgrunn av dette satt i gang et
større prosjekt, hvor de utvikler et spesialtilpasset dataprogram. Dette øker omfanget av offentlige innkjøp
selv om tjenesteproduksjonen fremdeles er i offentlig regi.

Økt velstand gir forventninger om
brukertilpasning av offentlige tjenester

valgalternativer,

teknologiintensivering

og

Norsk velstand øker, og kravene til kvalitet og brukertilpasning av tjenester øker. Norsk offentlig utredning om
innovasjon i helse- og omsorgsmarkedet (NOU 11/2011) viser et økende krav i befolkningen om økt valgfrihet
og mer tilpassede helse- og omsorgstjenester. Det har vært sterk vekst i privat etterspørsel etter helse- og
omsorgstjenester, og offentlig sektor bruker i økende grad private leverandører.

2.3. Offentlig sektor har en lang vei å gå for å profesjonalisere
4

Difi, Riksrevisjonen og Menon peker på at offentlig sektor kan spare rundt 20 milliarder hvert år på å
5
6
profesjonalisere innkjøpsprosessene sine. Innkjøpslitteraturen (Knight et al, 2007 , Howes& Robinson, 2012 )
peker på potensial for gevinstrealisering på tre områder:




Man kjøper samme volum med samme kvalitet for mindre penger
Man kjøper bedre kvalitet og/eller større volum for samme sum penger
Besparelser knyttet til administrative kostnader ved innkjøp

Potensialet for å realisere gevinst avhenger av nivået på profesjonalitet. Spørreundersøkelser og intervjuer
viser at flere kommuner har spart mellom 30 og 50 prosent for gitt kvalitet ved profesjonalisering av innkjøp,
7
mens mer profesjonelle aktører har mindre potensial for gevinstrealisering (Menon, 2012 ).
I tillegg til erfaringer fra Norge, dokumentert i Menon (2012), har også andre land gjort erfaringer innen dette
feltet. Nedenfor beskrives de gevinstene de nordiske landene har oppnådd gjennom sentralisering og
profesjonalisering av innkjøp gjennom sentrale rammeavtaler:
•

I Sverige reduserte man innkjøpskostnadene med mellom 8 og 13 prosent i forhold til markedspris
8
gjennom sentraliserte rammeavtaler. (Statskontoret, 2009 )

•

Danmark sparte om lag 40 prosent gjennom sentralisering av rammeavtaler. En stor del av besparelsen
kom allerede det første året, og effekten avtok etter hvert. I tillegg kom en reduksjon i
9
transaksjonskostnader på om lag 8 prosent. (Økonomistyrelsen, 2010 )

4

Menon (2012): Verdien av profesjonalisering av offentlige innkjøp.
Menon beregnet i denne rapporten en innsparingspotensial på 20-30 milliarder. Anslaget ble gjort på bakgrunn
av anslag foretatt innkjøpsenheter som hadde profesjonalisert innkjøpene, anslag fra Difi og Riksrevisjonen,
samt intervjuer med eksperter på feltet.
5
Louise Knight, Christine Harland, Jan Telgen, Khi V. Tao, Guy Challender and Katy McKen (2007): Public
procurement. International cases and commentary. Routledge.
6
Rodney Howes and Herbert Robinson (2012): Infrastructure for the Built Environment. Global procurement
strategies. Elsevier
7
Menon-rapport 6/2012: Verdien av profesjonalisering av offentlige innkjøp
8
Statkontoret (2009): En effektivare statlig inkjöpssamordning – analys og forslag.
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•

I Finland har man spart mellom 19 og 33 prosent i forhold til markedspris, avhengig av vare- og
10
tjenestekjøp. Dette er blant annet dokumentert i Karjalainen (2009 ).

Det er grunn til å anta at også Norge kan gjøre tilsvarende erfaringer gjennom sentralisering av innkjøp.
Sentralisering av innkjøp er imidlertid kun hensiktsmessig i de tilfellene hvor man kjøper relativt homogene
varer. Det faktum at Norge for øyeblikket ikke har en ordning for sentraliserte innkjøp av homogene varer,
tyder imidlertid på at vi ikke har realisert en av de enklest realiserbare gevinstene ved profesjonalisering.

CASE: Profesjonalisering av innkjøp gjennom sentrale rammeavtaler i Sverige
I Sverige har de en felles innkjøpsordning, Inköpscentralen, som koordinerer innkjøp på områder som:
-

Administrative tjenester: Tjenester innenfor personal, HR og øvrig administrasjon

-

Økonomi: Systemer innenfor økonomiområdet

-

Kjøretøy og drivstoff: Kjøp, leasing og leie av kjøretøy og tilbehør

-

IT og telekom: Produkter innenfor IKT-området

-

Kontorvarer og tjenester: Møbler, forbruksvarer, kontorutstyr og tjenester

-

Reiser og opphold: Tjenester innenfor reise- og konferanseområdet

-

Beskyttelse og sikkerhet: Varer og tjenester for myndighetenes beskyttelse og sikkerhet

-

VVS og el: Bygningsrelaterte varer og tjenester

Ekonomistyrelsen evaluerte innkjøpsordningen i 2009. Det ble dokumentert at innenfor ulike
rammeavtaleområder var rabatten gjennom rammeavtalene for flere av produktene over 50 prosent av
ordinær markedspris. Den gjennomsnittlige rabatten for 18 undersøkte rammeavtaleområder var på om
lag 30 prosent. Besparelsen på statlige innkjøp ble beregnet til 3,3 milliarder svenske kroner.
Evalueringen viser også at ordningen har gitt kvalitativt bedre produkter. Reduksjonen i de statlige
transaksjonskostnadene knyttet til innkjøp ble, ifølge evalueringen, beregnet til 500 millioner kroner, noe
som tilsvarer 8 prosent av totale innkjøp.
Statskontoret foretok senere en lignende evaluering og fant at effekten var lavere, på om lag 13 prosent.
Av hensyn til forsiktighet har vi valgt å legge oss på sistnevntes beregninger.

2.3.1. Riksrevisjonen viser en omfattende mengde feil og mangler ved innkjøp
I Riksrevisjonens rapport dok 3:6 (2010-2011) vises det til at Riksrevisjonen fant nær 1200 regelbrudd ved en
gjennomgang av 600 statlige anskaffelser. I over halvparten av disse tilfellene ble det kjøpt varer og tjenester
uten konkurranse, til en total verdi av 330 millioner kroner. Difi anslår også at offentlig sektor taper mellom 10
11

og 15 % i de tilfellene det foregår ulovlig direktekjøp .
Riksrevisjonens rapport viser at det fortsatt er en manglende etterleving av anskaffelsesregelverket i staten. I
rapporten påpeker Riksrevisjonen at manglende etterleving av anskaffelsesreglene fører til ineffektiv
9

Økonomistyrelsen (2010): Statens Inkøbspolitik.
Karjalainen (2009): Challenges of Purchasing Centralization. Empirical evidence for Public Procurement.
Helsinki School of Economics.
10

11

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k
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ressursutnyttelse gjennom høyere priser og lavere kvalitet. Riksrevisjonen påpeker også at det øker risikoen for
korrupsjon og andre uheldige innkjøpsforhold dersom regelverket ikke følges. Årsaken er ifølge Riksrevisjonen,
blant annet manglende lederfokus og innkjøpsstrategier, kombinert med begrenset kompetanse, uklare
ansvarsforhold og manglende innkjøpsprosedyrer. For å bedre regelverksetterlevingen fastslår Riksrevisjonen
at det er nødvendig å øke kompetansen som innkjøperne besitter. I tillegg viser undersøkelsen som ble utført
som et ledd i arbeidet med rapporten, at det er et problem at kompetansen som finnes internt i
organisasjonen, ikke alltid blir brukt når anskaffelser blir gjennomført.

2.3.2. De totale gjennomsnittlige administrative kostnadene ved gjennomføring av et
innkjøp er på 400 000 NOK. Det er nest høyest i Europa
PwC har i en større studie fra 2011 (PwC, 2011a) sammenlignet

«Oslo kommune må avvise 32

administrative kostnader knyttet til gjennomføring av offentlige innkjøp.

prosent av alle innkomne tilbud på
grunn av formelle feil. Ofte er det
snakk om bagatellmessige feil, og
i flere tilfeller kan det være det
beste tilbudet som avvises »
Gunnar Wedde,
Avdelingsdirektør for innkjøp
i Oslo kommune.

Denne viser at Norge har de nest høyeste administrative kostnadene i
Europa, mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet blant EU-landene.
I figuren nedenfor vises totale gjennomsnittlige kostnader per innkjøp
for landene i EØS-området. Tallene er fremkommet ved at man først har
identifisert offentlig sektors innkjøpskostnader og deretter lagt til
produktet av bedriftenes administrative kostnader og antall bud.

Figur 3: Administrative kostnader ved innkjøp for land i EØS-området. Totalkostnad oppgitt i tusen euro. Kilde: PwC,
2011
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Som det fremgår av figuren har Norge de nest høyeste administrative innkjøpskostnadene i Europa. Kun Island
ligger høyere. Innkjøpskostnadene i Norge ligger om lag 40 prosent høyere enn i et sammenlignbart land som
Finland, og mellom 18 og 15 prosent høyere enn Danmark og Sverige.
Høye administrative kostnader i Norge skyldes flere forhold:


Norge har svært mange innkjøpsenheter. Vi har svært mange kommuner i forhold til innbyggertallet,
og flere av disse velger ulike varianter av krav til innkjøpsprosessene. Det øker de administrative
kostnadene både for bedrifter og innkjøpere.



Vi har rigide regler knyttet til formalia ved tilbud, og tilbudsprosessen er i liten grad digital. I mange
tilfeller kreves det at en omfattende mengde dokumenter skal leveres i flere eksemplarer i
papirformat.



Vi har et generelt høyt lønns- og kostnadsnivå, men lønnsstrukturen i offentlig sektor er samtidig
svært sammenpresset, man betaler relativt sett mye for et lavt kompetansenivå.



For lav kompetanse i innkjøpsenhetene.

Som illustrasjon på bedriftenes administrative kostnader knyttet til innkjøp har vi under tatt med et oppslag i
Aftenposten knyttet til den forrige rapporten Menon skrev om profesjonalisering av innkjøp (Menon, 2012).
Aftenposten har illustrert de private bedriftenes kostnader ved innkjøp ved å ta utgangspunkt i bedriften Tre og
Stål AS, som ved offentlige anbudsrunder knyttet til leveranse av kontormøbler må levere minst 15 ringpermer
med en vekt på mellom 20 og 30 kilo.

Bilde 1: Oppslag i Aftenposten om bedrifters administrative kostnader knyttet til innkjøp

Ettersom bedriftenes inntjeningskrav ikke påvirkes av administrative kostnader, vil administrative kostnader
som regel søkes innhentet i form av høyere pris. Av figuren over fremgår det at norske bedrifter i gjennomsnitt
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har kostnader på 9 400 Euro for hver anbudsrunde de deltar i, hvilket er det høyeste i Europa. Denne
kostnaden blir i stor grad forsøkt veltet over på kundene, og ettersom bedriftene ofte har lønnsomhetskrav til
det enkelte prosjekt, vil de enten vegre seg for å legge inn tilbud til offentlig sektor ettersom de administrative
kostnadene regnes for å være for høye, eller alternativt legge inn en margin på pris som dekker de
administrative kostnadene. Konsekvensen av høye administrative kostnader kan dermed bli at man får en
reduksjon i konkurransen som følge av at enkelte velger å ikke levere, samtidig som prisene blir høyere. På
bakgrunn av dette har Difi anbefalt at man i økende grad tar i bruk digitaliserte innkjøpsprosesser, og at man
søker å forenkle administrative krav til innkjøpsprosesser.
Slik vi var inne på i kulepunktene over skyldes deler av de høye, administrative kostnadene i Norge at vi har et
høyt lønns- og kostnadsnivå. Land med lavere lønnsnivå, slik som de østeuropeiske landene, kommer dermed
godt ut av statistikken sammenlignet med høykostlandene i Nord-Europa. For å korrigere for dette, har PwC
også beregnet innkjøpskostnader som prosent av totalt innkjøp. En oversikt over dette vises i figuren nedenfor:

Figur 4: Administrative kostnader i prosent av totale innkjøpskostnader i 21 EØS-land. Landene er rangert etter høyeste
prosentvise innkjøpskostnad. Kilde: PwC 2011
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Som det fremgår av figuren har Norge også når man regner på denne måten, de nest høyeste administrative
innkjøpskostnadene i EØS-området.
I tillegg til høye administrative kostnader har Menon (2012) vist at manglende profesjonalitet og manglende
bruk av kompetanse i innkjøpsprosesser, bidrar til betydelige tap for offentlig sektor. I det kommende
delkapittel oppsummerer vi de mest vanlige feilene som gjøres. En nærmere beskrivelse av disse finnes i
Menons rapport.
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2.3.3. Manglende profesjonalitet og manglende bruk av kompetanse i innkjøpsprosessene
bidrar til tap
Basert på Menon (2012) viser vi de vanligste feilene som gjøres i offentlige innkjøpsprosesser. Feilene bidrar i
stor grad til det besparingspotensialet som finnes i offentlige
innkjøp:


CASE: Jernbaneverkets kjøp av sviller
Difi har tidligere anslått at manglende eller uklar
definisjon av hva som ønskes levert, bidrar til at 3 til
5 prosent av alle offentlige innkjøp ender opp som
feilleveranser.

Anslaget

er

ikke

tilstrekkelig

dokumentert gjennom forskning og fungerer altså
kun som en indikasjon.


Snevert

eller

galt

formulerte

oppdrags-

og

utvikler løsninger som best stemmer overens med
oppdragsbeskrivelsen, og ikke den løsningen som vil
være best for brukerne. Et godt eksempel på dette
er Jernbaneverkets kjøp av sviller, som stemte godt
overens med kravspesifikasjonen, men ettersom
kravspesifikasjonen ikke var oppdatert for ny
teknologi, kom ikke svillene til nytte da de trengtes.
Offentlig sektor stiller krav til teknisk innhold, ikke til
funksjon. Dette bidrar til å redusere konkurransen i
betydelig grad. Et godt eksempel på slike kjøp er
Ruters kjøp av busser, eller Politiets kjøp av
politibiler. I begge tilfeller var spesifikasjonene så
spesielle at kun én leverandør la inn bud, betydelig
over markedspris (se case om kjøp av politibiler).


med

et

omfattende

oppgraderingsarbeid.

Utskiftningen utgjorde rundt 20 prosent av det
totale arbeidet. Like før prosjektet skulle
ble

det

oppdaget

at

det

tilgjengelige utstyret for installasjon av de nye
svillene ikke kunne brukes. Dette førte til at
Jernbaneverket

måtte

Avtalen

entreprenøren

med

utsette

prosjektet.
som

skulle

installere svillene hadde en opprinnelig verdi
på 50 millioner kroner, men ettersom dette
oppdraget

aldri

ble

gjennomført,

må

Jernbaneverket betale millioner for jobben
entreprenøren,

Leonhard

Weiss,

hadde

forberedt seg på, men ikke fikk gjennomført.
Revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte fikk
i oppdrag av Jernbaneverket å se på årsakene
til svilletabben. De fant at feilen kom av
manglende

kommunikasjon

Jernbaneverket

og

dermed

innad

i

videre

til

entreprenøren. Ifølge rapporten skal alle
involverte enheter i Jernbaneverket ha vært

Mangel på tilstrekkelig fagkompetanse medfører i

klar over at de nye svillene skulle brukes, men

mange tilfeller at man verken evner å fastsette

de som forhandlet frem kontrakten med

relevante

entreprenøren, skal ha manglet kunnskap om

kriterier

for

identifisering

av

det

økonomisk mest fordelaktige tilbudet eller å avgjøre

at

hvilke av tilbudene som er best. Dette ender ofte

installasjonsutstyr. Det ble derfor ikke gitt

med en lik kvalitativ vurdering, noe som medfører at

beskjed til entreprenøren før det var for sent.

pris er avgjørende. Da kan man ende med det
kvalitativt

sett

dårligste

tilbudet,

med

de

konsekvensene dette har for brukerne.


skinner og sviller i Oslotunnelen i forbindelse

gjennomføres

prosjektbeskrivelser bidrar til at leverandørene



Sommeren 2012 var det planlagt utskiftning av

disse

svillene

krevde

et

annet

Caset vitner om behov for økt kompetanse og
kommunikasjon på tvers av avdelinger i
Jernbaneverket. Jernbaneverkets lærdom av

Manglende bruk av fagkompetanse medfører at

denne hendelsen er at de må være enda

innkjøpsorganer i offentlig sektor ikke klarer å

tydeligere på endringer som gjøres i løpet av

avgjøre hvorvidt leveransen er i tråd

prosessen,

med

bestillingen og tilbudet. Leverandørene kan dermed

og

hvilke

konsekvenser

slike

endringer har for utførelsen av prosjektet.

slippe unna med å levere «halvferdige» produkter
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og tjenester.


Manglende bruk av fagkompetanse medfører at offentlige innkjøpere får for sterkt fokus på
leveransedato og for lite fokus på hvordan produktet eller tjenesten må tilpasses skiftende
omstendigheter. Jernbaneverkets kjøp av signalanlegget Merkur er et godt eksempel på en slik type
feil.



Manglende kompetanse reduserer muligheten offentlige innkjøpsenheter har til å virke som en
krevende, innovativ kjøper. Fokuset på innovasjon ved offentlig innkjøp er for lav i dag.

CASE: Kjøp av politibiler i Sverige og Norge

7. mars i år kunne vi lese i Aftenposten at norsk politi
betaler rundt 400 000 kroner mer for sine politibiler sammenlignet med svensk politi. I Sverige betaler
de om lag 491 000 norske kroner for sine politibiler, mens prislappen i Norge er 883 000 kroner.
Innkjøpsprisen for den modellen norsk politi kjøpte er 284 000 norske kroner i Sverige, og 493 000
kroner i Norge. Ekstrakostnadene for polititilpasningene i Sverige blir da litt over 205 000, mens den i
Norge er på 390 000, nesten 200 000 kroner dyrere.
Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har ansvar for innkjøp av politibiler i Norge. De understreker
at noe av den store prisforskjellen skyldes at politiutstyr i Sverige er fritatt for moms, og de opplyser at
bilene som er kjøpt av svensk og norsk politi ikke er av helt samme modell. PDMT opplyser også at
standardutgaven for de nye politibilene (uten ekstrautstyr) koster fra 700 000 kroner.
Årsaken til den høye prisen skal være at norsk politi har stilt mange og spesielle krav til bilprodusenten. I
alt skal politiet ha stilt 150 krav til de nye bilene. Flere av de store bilprodusentene lager allerede egne
politiutgaver av sine modeller som brukes av politiet i flere europeiske land. I Norge var det ingen av
disse utgavene som tilfredsstilte alle kravene, og man endte til slutt opp med Volkswagen som eneste
mulige leverandør.

2.4. Besparingspotensial ved profesjonalisering av innkjøp
Basert på Difi, Riksrevisjonens og Menons anslag antar vi at besparingspotensialet ved offentlige innkjøp er på
minst 20 milliarder kroner i 2012. På grunn av sterk vekst i volumet av offentlige innkjøp, i kombinasjon med at
profesjonalisering ikke i tilstrekkelig grad utnyttes?, vil potensialet for gevinst øke i årene som kommer.
I figuren nedenfor har vi angitt årlig besparingspotensial ved profesjonalisering av innkjøp. Vi har da lagt til
grunn en vekst i offentlige innkjøp tilsvarende den veksten som har vært de siste 10 årene, samtidig som vi har
lagt til grunn Norges Banks anslag for inflasjon frem til 2017. Anslagene er dermed gitt i 2012-kroner
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Figur 5: Årlig besparingspotensial ved profesjonalisering av innkjøp i perioden 2013–2017 i 2012-kroner
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I figuren over har vi gitt totalt gevinstrealiseringspotensial. Over en femårsperiode ser vi at offentlig sektor kan
spare opp mot 100 milliarder kroner til sammen gjennom profesjonalisering. Anslagene viser imidlertid fullt
potensial, et potensial som må realiseres gjennom flere års arbeid med profesjonalisering. Det er også grunn til
å tro at den profesjonaliseringen som tross alt pågår, vil innhente noe av potensialet. Vi finner imidlertid at
innsatsen må styrkes i betydelig grad for å kunne realisere mer.
Beregninger av potensiell gevinst ved profesjonalisering er komplekse av natur, og resultatene må naturlig nok
tolkes med forsiktighet. Det er godt mulig at både Difi og Riksrevisjonen tar feil i sine anslag og at resultatet er
noe lavere, eller eventuelt også høyere. Uansett, om potensialet skulle vise seg å bare være halvparten eller en
tredjedel av deres anslag, er det like fullt et enormt tall, hvilket tilsier behov for økt offentlig innsats. Erfaringer
fra andre land viser også at det er mulig å realisere betydelige gevinster gjennom profesjonalisering.
Samtidig er det grunn til å minne om at de anslagene vi gjør ovenfor er for gitt kvalitet. Som påpekt
innledningsvis i kapitlet kan offentlig sektor også realisere gevinst ved å få bedre kvalitet eller større kvanta.
Deler av gevinsten ved profesjonalisering vil derfor trolig skje ved at offentlig sektor kjøper flere varer og
tjenester, og muligens også med bedre kvalitet, snarere enn at de reduserer innkjøpsbudsjettene. For oss
12

innbyggere er imidlertid gevinsten uansett positiv .

2.4.1. Noe av potensialet kan med enkle grep hentes ut.
Deler av gevinsten, slik som gevinst knyttet til sentralisering av innkjøp, kan med relativt enkle grep realiseres.
Likeledes er det grunn til å anta at tap som følge av mangelfullt spesifiserte anbud, også kan unngås om man i
større grad spesifiserer behov snarere enn tekniske forhold samt at man i større grad bruker kompetanse i
innkjøpsprosessene. Sist, men ikke minst, vil en digitalisering av innkjøp kunne gi betydelig gevinst både for
12

Vi må her skille mellom samfunnsøkonomisk verdi og verdien for oss innbyggere. Samfunnsøkonomisk verdi regnes ofte i
form av verdiskaping. Ved en profesjonalisering av innkjøp gjennom bedre behovsspesifikasjon eller enklere
innkjøpsprosedyrer, kan omfanget av leveranser økes. Dette kan bringe prisen på leveransen ned eller kvaliteten opp.
Dersom prisen bringes ned, vil bedriftenes overskudd trolig reduseres noe. Det samme vil være tilfellet ved økt kvalitet
ettersom bedriftene da trolig må øke arbeidsinnsatsen for gitt pris. Ettersom verdiskaping er summen av overskudd,
lønnskostnader og av- og nedskrivinger, kan en profesjonalisering av innkjøp bidra til at verdiskapingen definert slik
samfunnsøkonomer gjør det, gå noe ned. Profesjonaliseringen har således en overføringsvirking – fra bedriftene til det
offentlige og innbyggerne.
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offentlig sektor og for private leverandører. En digitalisering vil kunne bringe de administrative kostnadene ved
innkjøp ned mot et mer normalt europeisk nivå. Om vi eksempelvis klarer å redusere de administrative
kostnadene fra 4,1 prosent i dag, til 1,8 prosent, som er det nivået Danmark ligger på, vil det med
innkjøpskostnader på 400 milliarder, kunne gi en gevinst på om lag 9 milliarder kroner. Denne gevinsten vil
naturlig nok deles mellom innkjøpere og leverandører samtidig som at lavere administrative innkjøpskostnader
trolig kan bidra til å øke private leverandørers lyst til å levere tilbud, med de konsekvensene dette har for
innkjøpskostnadene for offentlig sektor.

2.4.2. Andre deler av potensialet krever mer langsiktig og strategisk innsats
Selv om enkelte av gevinstene trolig er relativt enkle å realisere, og at det således kan innkasseres gevinst
allerede etter få år, ser vi samtidig flere strukturelle forhold som bidrar til å redusere muligheten for
realisering. Vi vil i den sammenheng trekke frem at ledere i offentlig sektor i for liten grad blir målt på og
belønnet for profesjonalisering. En vel så viktig utfordring er at offentlig sektor i mange tilfeller godtar relativt
sterk økning i konsulentbruk samtidig som det i mindre grad åpnes for økning i lønnsrammer.

Ledere i offentlige organisasjoner må måles på og belønnes for profesjonalisering
For å realisere gevinstene må ledere og etater måles på profesjonalisering. Regjeringen må derfor sette dette
på dagsorden. Selv om innkjøp i enkelte tilfeller utgjør en stor andel av budsjettet, står det ofte ingenting i
tildelingsbrev o.l. om profesjonalisering av innkjøpene. Ettersom man blir målt på andre forhold enn innkjøp,
havner profesjonalisering langt ned på prioriteringslisten. Mekanismene i offentlig sektor er også ofte slik at
man viderefører prosentvise budsjettreduksjoner. Om man et år eksempelvis har spart 10 prosent gjennom en
profesjonalisering av innkjøpene, kan man da oppleve at neste års budsjett kan være redusert med 10 prosent
eller mer. Om man istedenfor bruker opp midlene, blir budsjettet ofte videreført og også kompensert for
inflasjon. Offentlige ledere vil derfor i mange tilfeller faktisk ha disincentiver til besparelser gjennom innkjøp.
En praktisk konsekvens av dette er at mange offentlige etater på tampen av året foretar betydelige innkjøp for
å «bruke opp budsjettet». Slike, ofte hastige, innkjøp bidrar til at omfanget av kjøp overstiger det optimale, og
at de i mindre grad enn ved andre innkjøpsprosesser er fundert i behov.

Profesjonalisering krever økt bruk av høyt utdannet personell
På grunn av vilkår har stat og kommune utfordringer med å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert og
kompetent personell innen fag som økonomi, juss og tekniske fag. Økt bruk av deres fagkompetanse er en
forutsetning for at gevinstene kan realiseres. I mange tilfeller regnes offentlig sektor som et springbrett for
nyutdannede akademikere, som etter noen år i arbeidet finner at betingelsene i privat sektor langt overstiger
offentlig sektor. Offentlig sektor taper på denne måten verdifull kompetanse, en kompetanse som altså er
avgjørende for å kunne gjennomføre prosessene i tråd med regelverket, som kunne differensiere mellom ulike
tilbuds kvalitet, følge opp og kontrollere at leveransen skjer i tråd med avtalen osv. Manglende evne til å
tiltrekke seg og beholde høyt kompetent personell bidrar dermed til å redusere muligheten for å realisere
13

gevinst gjennom profesjonalisering .
Samtidig ser vi at offentlig sektor i mange tilfeller, og av forståelige grunner, ønsker å begrense veksten i
lønnsmidler. Et av flere virkemidler for å begrense denne veksten er i større grad å kjøpe inn kompetanse
gjennom konsulentbruk, dersom kompetansebehovet er av mer midlertidig karakter. I praksis innebærer dette
at lønnsbudsjettet vokser saktere enn konsulentbudsjettet. Gode eksempler på offentlige organisasjoner som
13

Gjennomsnittslønnen for en akademiker ansatt i privat sektor er om lag kr 200 000 mer enn en ansatt i
offentlig/statlig sektor(NIFU-rapport 34/2007). Arbeidsmarkedet for akademikere viser at nesten 2/3 av
veksten i antall sysselsatte akademikere skjer i privat sektor. I tider med høy arbeidskraftetterspørsel ser man
en nettoavgang av akademikere fra offentlig til privat sektor.
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har begrenset omfanget av ansettelser og kompensert gjennom økt konsulentbruk er Jernbaneverket og
Vegvesenet. Begge organisasjonene har fått vesentlig økt oppdragsmengde gjennom mer satsning på vei og
jernbane. Disse organisasjonene brukte 3 milliarder kroner på konsulenter i 2011. I flere tilfeller, og da i særlig
grad i Jernbaneverket, kjøpes konsulenttjenestene av personer som tidligere var ansatt i Jernbaneverket. I
forbindelse med splittingen av Jernbaneverket og NSB mistet Jernbaneverket mye kompetanse, en kompetanse
som de senere så seg nødt til å kjøpe inn i form av konsulenttjenester.
I figuren nedenfor har vi sammenlignet utvikling i kjøp av konsulenttjenester og utvikling i
lønnskostnader/økning av antall ansatte i Jernbaneverket og Statens vegvesen. For Jernbaneverket viser den
blå stolpen utvikling i lønnskostnader, mens den blå stolpen for Statens vegvesen viser økning i antall ansatte.
Lønnskostnader fremgår beklageligvis ikke av Statens vegvesens årsregnskaper.

Figur 6: Utvikling konsulentbruk og lønn/ansatte i Jernbaneverket og Statens vegvesen. Kilde: Årsrapporter for
Jernbaneverket og SSB
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Som det fremgår av figurene har både Jernbaneverket og Statens vegvesen kraftig vekst i konsulentmidler. På
to år har bruken av konsulenter økt med 34 prosent i Jernbaneverket, mens veksten er formidable 54 prosent i
Statens vegvesen. I samme periode har lønnsmidler og antall ansatte økt langt mindre både i Jernbaneverket
og i Statens vegvesen.
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CASE: Statsbygg – 10 år med fokus på profesjonalisering i innkjøp har gitt gode resultater
Statsbygg har de siste ti årene arbeidet med å profesjonalisere prosjektgjennomføringen og anerkjenner at
de som store kunder har et ansvar for å sette standard i næringen. Statsbygg er en stor bestiller av varer og
tjenester, og er derfor avhengig av å ha gode leverandører og prosjekteringsgrupper.
Nullengergihus: I et av Statsbyggs prosjekter ser de på muligheten til å utvikle et «nullenergihus», dvs. et
hus som går kun på solceller og jordvarme. Inntil videre er dette kun et virtuelt prosjekt. Statsbygg har
imidlertid vært langt fremme i byggingen av såkalte smarthus (her definert som hus med omfattende
styringssystemer for varme, luft og lys), som har et langt lavere energiforbruk enn andre hus. Om lag 20
prosent av CO2-utslippene i Europa kan knyttes til oppvarming av hus, på linje med utslippene knyttet til
transport. Ny teknologi på dette området er derfor viktig for å redusere globale utslipp av klimagasser.
Lean-metodikk: Da Statsbygg skulle finne leverandør til utbyggingen av Domus Medica, la de inn et
intensjonsdokument i konkurransematerialet, om at såkalt lean-metodikk skulle brukes i gjennomføringen
av byggeprosjektet. Metodikken omhandler planlegging og organisering av prosessen for å gjøre
produksjonen mer strømlinjeformet, og skal på denne måten øke effektiviteten av produksjonen.
Byggingen av Domus Medica var et av de første prosjektene i Norge hvor man brukte taktplanlegging og
taktbygging som metodikk. Prosjektet ble fullført til avtalt tid og innenfor kostnadsrammen. Også i
nybygget på Norges Handelshøyskole (juni 2011 – april 2013) er lean-metodikk benyttet. Her var det
entreprenøren selv, etter erfaringer fra lignende oppdrag for Statsbygg (Statsarkivet i Bergen), som foreslo
at lean-metodikken skulle brukes. Under byggeprosessen har de forskjellige basene samlet seg hver dag for
å gå igjennom dagens produksjon og planlegge neste dag. På denne måten har man fått bedre oversikt og
redusert unødvendige forsinkelser på grunn av misforståelser om hvem som skal gjøre hva til hvilken tid.
Planlagt byggetid var 19 måneder, med en kostnadsramme på 471 millioner. I følge Statsbygg vil prosjektet
bli gjennomført under kostnadsrammen.
Avgjørelsen om å bruke lean-metodikk har gitt gode resultater i form av en mer effektiv produksjon,
mindre feil, god orden og trivsel på byggeplassen. Det har også hatt en positiv virkning på sikkerheten.
Erfaringene fra disse prosjektene har ført til at Statsbygg vil bruke denne gjennomføringsmodellen i flere
byggeprosjekter. En vel så viktig effekt av bruken er imidlertid at bygg- og anleggsnæringen i økende grad
nå tar i bruk metodikken.

Menon Business Economics

17

RAPPORT

3. Penger er ikke alt: Offentlig sektor kan bruke sin størrelse og
innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon og større vektlegging av
miljø og etikk
Innkjøp kan brukes som et strategisk virkemiddel for å oppnå høyere grad av innovasjon, høyere kvalitet på
varer og tjenester og økt vektlegging av samfunnsansvar, etikk og miljø. Til tross for at innovasjon kan sikre
innbyggere bedre og mer tilpassede varer og tjenester, prioriteres ikke innovasjon i offentlige
innkjøpsprosesser. Dette bidrar til at offentlig sektor kjøper gårsdagens istedenfor morgendagens løsninger.
Manglende fokus på innovasjon innebærer at vi gir fra oss en mulighet for utvikling av nye løsninger – som
igjen kan bidra til bedre og mer effektive tjenester, og i neste omgang gi industrien et konkurransefortrinn
internasjonalt.
I de kommende delkapitler vil vi først fokusere på utfordringer og potensial for gevinster ved økt vektlegging av
innovasjon i innkjøpsprosesser. Deretter vil vi vise hvordan offentlig sektor kan stimulere til økt satsning på
henholdsvis miljø og etisk handel.

3.1. Fokus på innovasjon er lønnsomt for samfunnet
Satsning på innovasjon er lønnsomt for samfunnet. En svensk undersøkelse viser at for hver krone offentlig
sektor bruker på innovasjon i innkjøp, får de igjen 2,6 kroner i form av nye løsninger. Også i Norge har vi gode
eksempler på at vektlegging av innovasjon og miljø har vært lønnsomt. At Statens vegvesen ønsket utvikling av
gassferger til bruk på enkelte strekninger, har i stor grad bidratt til utvikling av miljø- og drivstoffeffektive LNGferger. Fordi disse fergene både er billigere i drift og har lavere utslipp, bygges det nå en rekke LNG-skip ved
ulike verft både i Norge og i Asia. Denne utviklingen ville trolig kommet langt senere uten vektleggingen av
innovasjon og miljø i offentlige anbud.
Innovasjon og utvikling av nye produkter er en gevinst i seg selv. I tillegg finnes det gode eksempler på hvordan
teknologiutviklingen tilknyttet offentlige tjenester kan smitte over på andre områder enn det som opprinnelig
var tenkt. Dette skjer gjennom såkalte spillovereffekter. Grunnen til dette er at ny teknologi og kunnskap på
mange måter kan sees som et kollektivt gode. Når denne kunnskapen først er ervervet, kan det være vanskelig
å hindre andre i å bruke den til egen gevinst. Den samfunnsøkonomiske gevinsten øker ved tilstedeværelsen av
slike spillovereffekter, men for private aktører reduserer det incentivet til å bruke midler på innovasjon,
nettopp fordi noen andre kan komme til å stjele gevinsten. Tilstedeværelsen, eller muligheten for slike
spillovereffekter, er derfor et argument for at offentlig sektor bør øke sin innsats for å fremme innovative
løsninger.
Den svenske professoren Gunnar Eliasson argumenter for at slike spillovereffekter kan være spesielt store i
utviklingen av nye og teknisk avanserte produkter og tjenester. Gjennom en case-studie av utviklingen av JAS
39 Gripen, det svenske jagerflyet, finner Gunnar Eliasson en spillovereffekt, her målt som samfunnsøkonomisk
14

nytte/investeringskostnader, på 2,6 . Det vil si at for hver krone som investeres i programmet, får samfunnet
tilbake 2,6 kroner. Et viktig poeng for Eliasson er at for å kunne hente ut det fulle potensialet av slike
spillovereffekter, er man avhengig av bestillerens evne og kompetanse til å oppdage, finansiere og
kommersialisere det som utvikles. Offentlig sektor bør derfor, ifølge Eliasson, legge til rette for en politikk som
fremmer bestillerkompetansen. Offentlige innkjøpere har i så måte en dobbeltrolle; de skal sørge for at deres
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http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=3605
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oppdragsgivere er tilfredse, og de skal sørge for at prosessen og resultatet av nyvinningen smitter over på
næringslivet. På grunn av denne dobbeltrollen mener Eliasson at offentlig sektor bør være villig til å betale mer
for løsninger som kan inneholde slike spillovereffekter.

CASE: JAS 39 Gripen – Spin-off-prosjekter fra Forsvarets kjøp av jagerfly
I 1982 bestemte den svenske Riksdagen at de skulle investere i et nytt flyvåpensystem. Utviklingen av
Gripen ble så et samarbeidsprosjekt mellom Saab Military Aircraft, Ericsson Microwave Systems, Volvo
Aero Corporation og Aerotech Telub. I tillegg til å skape arbeidsplasser og øke eksporten har prosjektet
skapt spillovereffekter.
Kunnskapen og teknologien som ble utviklet gjennom Gripen-programmet har hatt store spin-offeffekter på andre deler av svensk industri. Eksempler på produkter som har en tydelig kobling til Gripenprogrammet og svensk flyindustri er:
-

Ericssons mobiltelefonsystem (Ericsson)
Titan i tannproteser (Nobel Biocare)
Aerodynamikk- og kollisjonsberegninger for bilindustrien (Saab Automobile)
Visirsystem for brannmenn og røykdykkeres hjelmer (Saab)
Materiell for behandling av karsykdommer (SMM Medical AB)

Caset over illustrerer hvordan offentlige anskaffelser kan stimulere til økt innovasjon som får ringvirkninger på
andre næringsområder. Som vi skal se senere i rapporten finner vi også noen slike tilfeller i Norge, men
generelt er offentlig sektor nokså lite fokusert på innovasjon i sine anskaffelsesprosesser.

3.1.1. Bedre tjenester til brukerne
Økt fokus på innovasjon ved offentlige anskaffelser kan gjøre innkjøp til et strategisk virkemiddel for å oppnå
bedre kvalitet på tjenester til brukerne.
Gjennom å legge til rette for innovasjon ved offentlige anskaffelser, kan offentlig sektor både bidra til å få frem
nye tjenestetilbud på områder der det i dag ikke er fullgode tilbud, og til å forbedre eksisterende tilbud
gjennom utvikling av bedre varer eller tjenester.
Et eksempel på dette er utviklingen av selvbetjeningsløsninger på internett. Offentlig sektor har fremdeles et
stort potensial for å utvikle løsninger som gjør at brukerne i større grad kan ekspedere seg selv i kontakt med
offentlig sektor. Dette vil kunne bidra til å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige og ventetiden kortere for
brukerne.
Videre er det store krav til utvikling av nye og bedre tjenester innenfor velferdsområdet. Med den store
gruppen innbyggere som er i ferd med å gå inn i seniorenes rekker, er presset på velferdstjenester økende.
Samtidig er dagens generasjon seniorer mer opptatt av valgfrihet og bredde i tjenestetilbudet enn tidligere
generasjoner. Dette medfører et betydelig press på tjenesteproduksjonen, som vil fordre innovasjon for å tilby
nye og bedre tjenester. Innenfor dette området vil innovasjon gjennom innkjøp være en viktig faktor. Allerede i
dag ser man velferdssektoren som et viktig område for innovasjonssatsning.

3.1.2. Effektivisering av offentlig sektor
Økt satsning på innovasjon kan medføre en effektivisering av offentlig sektor, både gjennom at det utvikles
bedre og mer effektive løsninger og gjennom at arbeidskraft frigjøres til å kunne ivareta andre oppgaver.
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Også her er utvikling av selvbetjeningsløsninger et viktig eksempel. Gjennom utvikling av nye og bedre
selvbetjeningsløsninger vil man kunne frigjøre kapasitet til andre oppgaver enn direkte veiledning/oppfølging
av den enkelte bruker. Også utvikling av tilhørende og gode saksbehandlingssystemer frigjør ressurser til andre
oppgaver. Dette er områder hvor innovasjon er avgjørende, da aktuelle løsninger i mange tilfeller ikke er ferdig
utviklet, og leverandørene er avhengige av en offentlig partner for å utvikle og teste nye løsninger.
Demografiutviklingen i Norge tilsier videre at vi vil oppleve et stort behov for nye hender innen
velferdsområdet de nærmeste tiårene. Dette behovet kan i alle fall delvis tenkes løst gjennom innovasjon av
nye løsninger som frigjør hender til å ivareta andre oppgaver enn de i dag utfører. Innenfor velferdsområdet er
man bare i startgropen når det gjelder bruk av teknologiske løsninger for utføring av tids- og ressurskrevende
oppgaver.

3.2. Utfordringer for å oppnå mer innovasjon
Våre respondenter fremhever at dagens innkjøpsregelverk ikke er til hinder for gjennomføring av innovative
innkjøp. Tvert i mot kan man si at det oppfordres til innovasjon, idet man i formålsparagrafen slår fast at
regelverket skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige
anskaffelser. Likevel ser vi at innovasjon er den faktoren offentlige innkjøpere vektlegger minst ved innkjøp
15

(PwC, 2011b ).
Et overordnet grep for å åpne for mer innovasjon er at offentlig sektor i større grad benytter
ytelsesspesifikasjoner snarere enn en beskrivelse av tekniske egenskaper. Ved bruk av ytelsesspesifikasjoner vil
offentlig sektors reelle behov stå i fokus. Man vil da fra innkjøpssiden ikke legge føringer på leverandørenes
løsninger, annet enn at de skal kunne sørge for dekking av de aktuelle behovene. Dette til forskjell fra dagens
utstrakte bruk av detaljspesifikasjoner, som ikke bare beskriver hvilket behov offentlig sektor har, men også
hvordan løsningen skal være. En slik spesifikasjonsstrategi begrenser leverandørenes muligheter til å benytte
egen kompetanse og erfaring til å tilby sine beste løsninger. I tillegg forutsetter detaljspesifikasjoner at aktuelle
løsninger på spesifikasjonstidspunktet er kjent for innkjøpsmiljøene.
Økt bruk av ytelsesspesifikasjoner krever økt kompetanse i innkjøpsmiljøene. Man er avhengig av god dialog
med markedet i forkant av kunngjøringen, for å avdekke potensialet for innovasjon, og man er avhengig av
bedre kompetanse for å kunne vurdere ulike løsninger opp mot hverandre. Manglende tilgang på kompetanse
fremheves av innkjøperne som et av de viktigste hindrene for mer vektlegging av innovasjon i
innkjøpsprosessene.
Et annet viktig tiltak for å tilrettelegge for mer innovasjon er å rette fokus mot livssykluskostnader snarere enn
selve innkjøpskostnaden. Selv om livssykluskostnader er hovedregelen for prisvurdering også i dag, er
hovedinntrykket at det ofte er innkjøpskostnaden som er avgjørende i evalueringen (Menon, 2012). Dette
fokuset er med på å hindre innovasjon.
Ofte vil varer og tjenester som er relativt dyre i etablering, kunne ha langt lavere kostnader i drift. Dersom man
ikke i større grad tar høyde for dette i evalueringen av tilbud, vil innovative løsninger ofte komme til kort.
Økt fokus på innovasjon stiller også større krav til dialog og forhandlinger ved gjennomføringen av innkjøp.
Dette kan gjennomføres innen både de ordinære rammene for forhandlede prosedyrer og konkurransepregede
dialoger. Imidlertid ser man også en utvikling av ny metodikk for gjennomføring av innkjøp, som er egnet til å
høyne innovasjonsgraden. Bl.a. kan både prosedyren for før-kommersielle innkjøp og økt bruk av dialog i
15

Dette omtales nærmere i kapittel 3.3.

Menon Business Economics

20

RAPPORT

planleggingsfasen bidra til at leverandører og innkjøpere kommer i langt bedre posisjon til både å kunne åpne
for, tilby og vurdere nye og innovative løsninger.
Felles for alle disse tiltakene er at de vil kreve bedre og bredere kompetanse i innkjøpsmiljøene. Dette både for
å sikre at man har kompetanse til å utnytte mulighetene innkjøpsregelverket gir, til å ha en god og målrettet
dialog med markedet om utvikling av nye løsninger, til å kunne spesifisere behov og utvikle tildelingskriterier på
måter som åpner for innovative løsninger – for til slutt å kunne vurdere ulike innovative løsningsforslag opp
mot hverandre, slik at man kan identifisere det økonomisk mest fordelaktige.
Kompetansebehovet er også vektlagt i regjeringens «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige
anskaffelser» og regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren, der strategien legger til grunn at god
innkjøpskompetanse er lønnsomt både for den enkelte virksomheten og for samfunnet for øvrig.

3.3. Til tross for gevinster ved satsning på innovasjon, prioriteres det ikke
I en spørreundersøkelse om offentlig sektors innkjøpsstrategier og rutiner (PwC, 2011b) ble offentlige
innkjøpere bedt om å gi en tilbakemelding om hva som var inkludert i deres innkjøpsstrategi. Resultatene er
gjengitt i figuren nedenfor.

Figur 7: Andel virksomheter som innehar disse formålene inkludert i sin innkjøpsstrategi. Kilde: PwC, 2011

Som det fremgår av figuren har de offentlige innkjøperne høyt fokus på etterlevelse av regelverk, målsetninger
og effektive innkjøpsprosesser. Imidlertid hadde kun syv prosent av innkjøperne fokus på innovasjon i
innkjøpsprosessene. Manglende fokus på innovasjon bidrar til at løsningene som kjøpes, i mindre grad utvikles
spesielt for å løse de utfordringene og behovene innkjøperen har. Resultatet kan dermed være at varene og
tjenestene blir mindre tilpasset enn de kunne ha vært.
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Lite fokus på innovasjon skjer til tross for at regjeringen ved gjentatte anledninger har oppfordret offentlig
16

sektor til å gå frem som et godt eksempel for å fremme innovasjon . Senest i februar i år lanserte regjeringen
"Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser" som skal hjelpe offentlig sektor med å gjøre
"smartere" innkjøp. Dette er et skritt i riktig retning, men strategien får også kritikk for å mangle konkrete
17

løsninger på hvordan man skal implementere denne strategien i de offentlige innkjøpsprosessene . En
lignende strategi for innovasjon i kommunesektoren kom i begynnelsen av april i år, og i motsetning til
strategien over inneholder denne forslag til flere konkrete tiltak for å øke innovasjonsfokuset, blant annet
18

muligheten til å søke om støtte til innovasjonsprosjekt og et kompetansesenter for kommunal innovasjon .
Noe av bakgrunnen for manglende fokus på innovasjon er en forestilling om at tilrettelegging for innovasjon er
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«Leverandørutviklingsprogrammet» tyder imidlertid på at man i flere tilfeller klarer å redusere kostnadene,
eller få bedre kvalitet for gitt pris, gjennom mer utstrakt dialog med markedet. Gjennom
leverandørutviklingsprogrammet bistås offentlige aktører til å stimulere til økt innovasjon. Eksempelvis bistod
programmet Stavanger kommune som ønsker å etablere en ny driftssentral, som skal styre flere av
kommunens tekniske systemer. Sentralen skal bidra til mer effektiv drift av kommunen og større
energibesparelse. Stavanger kommune var i forkant av programmet av den oppfatning at slike systemer ikke
eksisterte, og at det følgelig måtte utvikles. Gjennom dialog med markedet fant de imidlertid at et lignende
system var utviklet for jernbanen i Sverige, og at man med mindre justeringer kunne ta i bruk systemet også i
Norge. Dialogen med markedet bidro altså til at Stavanger kommune fikk en billigere løsning enn om de hadde
utlyst et prosjekt knyttet til utvikling av et nytt system. Lignende erfaringer er også gjort innen helsevesenet,
hvor ny teknisk utforming av omsorgsboliger bidrar til å redusere driftskostnadene i det såkalte
smarthussenteret Omsorg+.
I intervjuer fremhever representanter fra Nasjonalt program for leverandørutvikling det som et problem at
fokuset på innovasjon i liten grad er forankret hos ledelsen i offentlige etater. Dette gjør at innkjøpere heller
ikke blir målt på områder tilknyttet innovasjon. Dermed prioriteres andre områder som man faktisk måles på,
nemlig pris. I tillegg har man en utfordring i måten offentlig sektor etterspør nye varer og tjenester på. Dersom
man i større grad etterspør nye varer og tjenester ut fra funksjon heller enn tekniske spesifikasjoner, kan det
oppfordre leverandørene til å tilby noe innovativt. Ved å fokusere på funksjon i innkjøpene vil man henvende
seg til flere leverandører, og dermed øke konkurransen i anbudsrundene – noe som igjen kan presse ned
prisen. For å kunne utnytte dette på riktig måte, er man avhengig av at bestiller har kunnskap og kompetanse
tilgjengelig for å kunne vurdere hvilken leverandør som tilbyr den beste løsningen også på lang sikt.
Nedenfor følger et case om leverandørutviklingsprogrammet.

16

St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge og st.meld. nr. 36 (2008–2009) Det gode innkjøp.
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http://abelia.no/innovasjon/lite-nytt-i-regjeringens-strategi-for-innovative-anskaffelser-article2408-135.html

18

Nye vegar til framtidas velferd - Regjeringas strategi for innovasjon i kommunesektoren.
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CASE: Nasjonalt program for leverandørutvikling
NHO og KS har sammen tatt initiativ til "Nasjonalt program for leverandørutvikling" for å oppfordre til
økt fokus på innovasjon i offentlige innkjøp. Programmet har en varighet på fem år og startet opp i 2010.
Programmet peker på:
"..manglende kunnskap og kompetanse om regelverk, metodikk og måter å organisere offentlig innkjøp
på..."
som grunner til hvorfor innovasjon ikke blir vektlagt nok ved offentlige innkjøp. Per i dag har 25 ulike
pilotprosjekter startet eller blitt gjennomført gjennom programmet. Her samarbeider offentlig og privat
sektor for å finne nye og innovative løsninger på offentlig sektors behov. Programmet vektlegger god
planlegging og organisering i begynnelsen av innkjøpsprosessen, deriblant god dialog med brukeren for å
sikre at man definerer behovet på riktig måte.
Eksempler på pilotprosjekt i programmet:
-

Oslo kommune: Smarthusteknologi i Omsorg+

-

Statsbygg: Båtbyggere som leverandør til Operaen

-

Oljefyring ut av Osloskolene

-

Norsk Vann og Hias IKS: Teknologi for energiutnyttelse av biogass

-

Oslo Lufthavn Gardermoen: Ny terminal 2

3.4. Offentlig sektor kan oppfordre til bruk
og utvikling av mer miljøvennlige løsninger
Offentlig sektors makt som innkjøper kan ha en stor påvirkning
på etterspørselen etter mer miljøvennlige varer og tjenester.
Offentlig sektors rolle som miljøvennlig innkjøper har vært et
internasjonalt tema siden 1992. Undersøkelser

19

gjort av EU-

kommisjonen og OECD viste at potensialet for prioritering av
miljø i innkjøpsprosesser er betydelig, men foreløpig for dårlig

"Private innkjøpere prioriterer i sterkere
grad miljø og innovasjon enn offentlige
innkjøpere. Offentlige innkjøp starter
ofte med gode intensjoner om miljø og
innovasjon, men ender ofte opp med å
velge på pris, selv om det ofte er den
dyreste løsningen i lengden."
Forum for miljøteknologi

utviklet i de offentlige institusjonene.
EU-kommisjonens statusundersøkelse fra 2005 viste eksempelvis
at de største hindringene for mer miljørettede innkjøp i Norge var
mangel på kunnskap om miljø og miljøkriterier og mangel på
ledelsesstøtte og strategisk fokus for å fremme grønne offentlige
innkjøp. Videre at det er oppfatninger om at miljøtilpassede
produkter er dyrere enn andre produkter, mangel på informasjon
20

og praktiske verktøyer og mangel på opplæring . Den norske

"Offentlig sektor bør i større grad være
en krevende kunde på områder som
miljø, og kreve at det utvikles bedre
løsninger. Dette vil på sikt bedre norsk
konkurranseevne internasjonalt."
Forum for miljøteknologi

regjeringen la, med bakgrunn i dette, frem handlingsplanen Miljø-

19
20

Referert til i Handlingsplan 2007–2010 "Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"
Handlingsplan 2007–2010 "Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser" s. 8-9.
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og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007–2010). Det ble også bestemt at man skulle innføre en egen
miljøpolitikk for statlige innkjøp, som skulle gjelde fra 2008. På tross av dette viser nyere undersøkelser gjort av
21

OECD at barrierene mot bruk av miljøkriterier i offentlige anskaffelser fortsatt gjelder.
En undersøkelse gjort av Steria (2012) viser også at offentlige virksomheter synes det er vanskeligere enn de
private å skille mellom ulike leverandører hva angår miljøkrav. Dette gikk ut på at offentlige innkjøpere i mindre
grad stolte på at leverandørene fremstilte seg selv på en riktig måte. Slike uttalelser fra offentlige innkjøpere
understreker behovet for en bedre og tettere dialog med deres leverandører, slik som for eksempel Statens
vegvesen gjorde i tilfellet nevnt i caset nedenfor.
Miljøhensyn i offentlige anskaffelser har, som nevnt, stått på den politiske agendaen i mange år. Dette ser ut til
å ha hatt en viss effekt, men samtidig er man ikke helt i mål. Blant annet viser PwC (2011) at rundt 70 % av
respondentene svarer at miljøhensyn er en del av deres innkjøpsstrategi. Samtidig svarer bortimot 100 % at
deres fokus ligger på etterfølgelse av lover og forskrifter. Dette kan virke noe selvmotsigende ettersom
offentlige oppdragsgivere i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 6 og forskrift om offentlige
anskaffelser (FOA) § 17-3, skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser under planleggingen av enkelte
anskaffelser. Innkjøpere plikter også, så langt det er mulig, å stille konkrete miljøkrav til produktet i følge FOA §
8-3 (1) og § 17-3 (1). Dette kan være et tegn på for liten kunnskap om lovverket eller lav evne til å vurdere
hvorvidt deres anskaffelser har en påvirkning på miljøet. Det kan også være slik at de som ikke har oppgitt miljø
som fokus i spørreundersøkelsen, anser det lovpålagte kravet om miljøhensyn for å gå under alternativet
"etterfølgelse av lover".
Innkjøpspris er som regel det viktigste kriteriet for valg av leverandør i offentlige anskaffelser. Som
undersøkelsene referert til ovenfor viser blir kravet om miljøhensyn assosiert med en dyrere løsning. Dersom
man kun fokuserer på anskaffelseskostnader kan dette stemme, men i det lange løp er totale driftskostnader
desto viktigere. For eksempel vil kjøp av kontormøbler av bedre kvalitet forlenge brukstiden. Nye, mer
energieffektive hus og bygninger har kanskje en høyere anskaffelseskost, men driftskostnadene er muligens
lavere, og samlet sett blir løsningen som i utgangspunktet fremstår som dyrere, faktisk rimeligere. Bruk av
livssykluskostnader fremfor anskaffelsesverdi i vurderingen av tilbud kan gjøre det lettere å velge mer
22

miljøvennlige løsninger. I sin strategi oppfordrer regjeringen til økt bruk av livssykluskostnader i vurderingen
av nyanskaffelser. Dette krever økt innsats i tidlige faser av vurderingen samt kompetanse til å foreta
nødvendige vurderinger ved valg av leverandør.
Til tross for mangelfull prioritering, finnes det imidlertid enkelte gode eksempler på at offentlig prioritering av
innovasjon har gitt resultater. Et av disse er Statens vegvesens krav om mer miljøeffektive ferger (se case).

21

OECD (2013) "Mapping out good practices for promoting green public procurement" (henvisning til OECD
2010 Survey of Public procurement)
22
Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.
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CASE: Miljøeffektive fergesamband (Statens vegvesen)
I 2007 vant Statens vegvesen miljøprisen Glassbjørnen for sin anskaffelse av driftstjenester med
gassdrevne fergesamband (LNG-skip). Sammenlignet med lignende ferger kan disse redusere
klimagassutslippene med 20–25 prosent. Det reduserer også NOx utslipp med om lag 90 prosent per år.
Etter byggingen av den første fergen er det nå igangsatt bygging av en rekke LNG-skip. Dette er
muliggjort fordi man gjennom prosjektet både har fått utviklet ny teknologi og et regelverk for bruk av
skipene. Sterkt medvirkende til veksten er også at prisen på LNG har falt sammenlignet med annet
drivstoff. LNG-teknologien for skip kom derfor i rett tid, og gevinstene er både økonomiske og
miljømessige.
Etter suksessen med LNG-fergene utlyste Statens vegvesen i 2011 en konkurranse om en
utviklingskontrakt på fergesambandet E39 Lavik - Oppedal i Sogn og Fjordane. Her ble fergerederiene,
med hjelp fra verft og maritime kompetansebedrifter, invitert til å konkurrere om den mest energi- og
miljøeffektive fergen, hvor kravet var minimum 15–20 prosent forbedret energi- og miljøeffektivitet.
Konkurransen hadde i alt fire deltagere, som alle fikk 3 millioner hver for innsatsen, og som alle utviklet
en løsning som tilfredstilte minimumskravet. Vinneren av konkurransen ble fergeselskapet Norled AS,
med leveringen av verdens største 100 prosent batteridrevne ferge. Avtalen gjelder for perioden 2015 2024. Utviklingen og interessen rundt batteridrevne ferger som denne konkurransen har skapt, har
sørget for at klassifisering og regelverk for batteridrevne ferger er satt i gang. Representanter for den
maritime næringen uttaler i en artikkel i Teknisk ukeblad, at miljøkravene i anbudet til Statens vegvesen
har fungert som et "spark i baken" for teknologimiljøet.

Caset illustrerer Forum for miljøteknologis budskap, nemlig at skjerpede krav til miljø kan bidra til en
teknologiutvikling som norske bedrifter senere kan kapitalisere på, i form av eksport til nye markeder. LNG-skip
bygges nå i økende omfang ved ulike verft verden over, og norske leverandører, herunder blant annet DNV, er
en viktig bidragsyter.

3.5. Mangel på kunnskap og ressurser gjør at for få i offentlig sektor følger
opp etiske krav hos sine leverandører
Som vi så tidligere i rapporten konkurranseutsetter offentlig
sektor stadig flere av sine tjenester. Økt konkurranseutsetting
medfører mindre kontroll over verdikjeden. Dette gjør at
offentlig sektor får et større ansvar for å sørge for at deres

«Kun et fåtall offentlige virksomheter
stiller gode etiske krav i varekontrakter.
Grunnen er, ifølge innkjøpere, begrensede

leverandører og underleverandører oppfyller krav om etiske

ressurser og mangel på kunnskap. En

standarder. Brudd på slike etiske krav kan være barnearbeid,

annen forklaring er svak eller ingen

tvangsarbeid, fravær av arbeidskontrakter, diskriminering og

lederforankring."

undertrykkelse, manglende betaling til ansatte og helsefarlige
arbeidsforhold. Gjennom de senere årene er det blitt avslørt en

Initiativ for etisk handel (IEH) og

rekke uverdige forhold hos flere av offentlig sektors

Fremtiden i våre hender

leverandører. I en rapport om etikk i anskaffelser hos tre av
statens institusjoner fra 2008, skriver Eirik Hovland Steindal at "Norske myndigheter fremstår som en
bremsekloss i arbeidet med etikk i offentlige anskaffelser" (Steindal, 2008).
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CASE: Eksempler på etiske brudd i offentlig sektors anskaffelser
I Erling Borgens dokumentarfilm "De fattiges plass" ble det påvist at barn ble brukt som arbeidskraft i
produksjon av granitt, som senere ble solgt til Oslo og Stavanger kommune. Steinen kom fra landsbyen
Kuppam i India, og ble produsert under uverdige og farlige arbeidsforhold. Stavanger kommune meldte
seg senere inn i IEH.
Forsvaret (2009) – Framtiden i våre hender og Norwatch avslørte i 2009 at det norske forsvarets
uniformer ble produsert i strid med kinesisk arbeidslovgivning. Arbeiderne ble underbetalt, utsatt for
straffetiltak og disiplinærreaksjoner. Det ble også funnet brudd på HMS. Forsvaret fulgte dette opp ved
å innføre regler om etiske hensyn i sine innkjøpsprosesser, og var blant de første statlige etater som påla
sine innkjøpere å ta etiske hensyn ved valg av leverandør. Det svenske forsvaret vedtok lignende krav til
etisk handel allerede i 2001.
Norske sykehus (2011) – I 2011 ble det oppdaget at legefrakker brukt i norske sykehus ble produsert av
arbeidere som arbeidet bortimot 100 timer i uken og 26 dager i strekk. Helse Sør-Øst ble kåret til
etikkversting av Framtiden i våre hender i 2008. Etter dette har de tatt tak i problemet, og avsløringen
nevnt her, kom som følge av at institusjonen selv foretok en stikkprøve av en av sine underleverandører.
Kilde: Framtiden i våre hender og Aftenpostens artikkel: "Indere jobber 100 timer i uken for Helse Norge"
Undersøkelser viser at det i liten grad stilles etiske krav i tildeling av kontrakter til private leverandører
(Steindal (2012) og Steria (2012)). Dette på tross av at både Initiativ for Etisk Handel og Difi har utviklet
23

veiledere for hvilke krav som kan stilles og hvordan de kan følges opp . Steindal (2012) utførte en
undersøkelse av de største kommunene (basert på folketall) i landets 19 fylker, og fant at 84 % ved én eller
flere anledninger hadde stilt etiske krav til sine leverandører, men at dette kun skjedde unntaksvis - trolig i
mindre enn 5 % av anskaffelsene. Av dem som stilte etiske krav, var det svært få som svarte at de hadde et
system for oppfølging av kravene (kun 37 %). De kommunale innkjøperne som deltok i undersøkelsen, pekte
spesielt på fem grunner som hindret dem i å stille etiske krav:
-

Ressursmangel

-

Begrenset kompetanse

-

Manglende bistand fra sentrale myndigheter

-

Liten politisk vilje lokalt

-

Utfordringer med å forankre etikkarbeidet i virksomheten

Mangelen på ressurser og kompetanse henger tett sammen, og gjør seg spesielt gjeldende i oppfølgingen av de
etiske kravene. Dette oppgis også som en viktig grunn til at kravene ikke stilles i utgangspunktet. Stramme
budsjetter gjør at mange innkjøpssjefer mener at de ikke kan ta seg råd til å prioritere kompetansebygging om
etiske krav i anskaffelser. Steindal skriver derfor i sin rapport at ".. behovet for kompetanseheving er stort og
utfordrende”.
24

Regjeringen har oppfordret til vektlegging av etiske krav i offentlige anskaffelser siden 2007 . Den manglende
oppfølgingen i kommunene vitner om at dette fokuset ikke er godt nok forankret i ledelsen. Dette underbygges

23

Initiativ for etisk handel (IEH) utviklet i 2009 veilederen "Etiske krav i offentlige anskaffelser". Difi lanserte
våren 2011 "CSR-kompasset"
24
Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
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av resultatet fra Sterias (2012) undersøkelse, hvor offentlige innkjøpere i motsetning til private

25

svarte at

deres motivasjon for å kvalitetssikre en ansvarlig leverandørkjede (med hensyn til miljø og samfunnsansvar)
først og fremst ville være at ledelsen var opptatt av det. Så lenge innkjøperne i første rekke måles på evnen til å
spare penger, og etiske hensyn ikke tas med i vurderingen, har innkjøpere heller ingen incentiv til å prioritere
slike forhold. Eksemplene ovenfor illustrerer behovet for kontroll av leverandører og underleverandører. I disse
eksemplene har de involverte offentlige aktørene tatt ansvar i etterkant av avsløringene. Målet bør være å ha
god nok kontroll til å kunne forhindre at man finner slike eksempler blant sine egne leverandører. Ved å stille
etiske krav, og følge opp disse, kan offentlig sektor bidra til at leverandører og underleverandører etterfølger
eget lovverk og etiske standarder.

25

Private innkjøpere svarte at motivasjonen kom fra kundenes ønsker og krav (etterspørselsdrevet)
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4.

Statistikkvedlegg

I tabellen nedenfor vises vekst i offentlige innkjøp og total utgiftsvekst i kommune- og statsforvaltning.
Tabellen er tatt med for at lesere av rapporten skal ha mulighet til å etterprøve beregningene.

Figur 8: Totale utgifter stats- og kommuneforvaltningen og totale innkjøp stats- og kommuneforvaltningen 200-2011.
Kilde: SSB og Finansdepartementet Gul bok
Post/år
Totalt budsjett Statsforvaltningent
Innkjøp statsforvaltningen
Totalt budsjett kommuner og fylkeskommuner
Innkjøp kommuner og fylkeskommuner
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
383 408 488 523 543 564 600 627 679 735 760 796
80
89 112 111 118 124 133 142 154 166 162 168
232 260 222 238 243 250 271 300 336 359 382 405
75
86
73
79
84
85
96 108 119 132 141 146
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