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SAMMENDRAG: 
En innkjøpsstrategi skal bidra til at kommunen gjennomfører formålseffektive og 
bærekraftige anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk.  Det foreslås med dette at 
forslaget til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har siden 2001 hatt et etablert innkjøpssamarbeid 
med Lillehammer som vertskommune. Samarbeidet har til hensikt å effektivisere innkjøps-
virksomheten til de 3 kommunene gjennom økt profesjonalisering, mer rasjonelle innkjøps-
prosesser og bedre stordriftsfordeler. I praksis betyr dette at Lillehammer på vegne av alle 3 
kommuner etablerer og vedlikeholder felles rammeavtaler for tjenester og varegrupper der en 
eller flere sektorer eller kommuner har sammenfallende behov, samt bistår med faglig råd og 
veiledning i de tilfeller som virksomhetene selv gjennomfører anskaffelser.                           
 
Den felles innkjøpsenheten har ansvar for avtaler som er sektor og/eller kommune-
overgripende, mens den enkelte kommune i tillegg har ansvar for enkeltkjøp som ikke krever 
samordning. 
 
Forankret i dette samarbeidet bør kommunene vedta et mest mulig likt strategidokument.  
 
En felles innkjøpsstrategi er et viktig redskap og hjelpemiddel i kommunens arbeid med å 
ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. 
 
Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta 
hensyn til miljø og klima, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføring av sine 
anskaffelser.  Videre pålegges offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner/strategier for å 
fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det 
er risiko for brudd på slike rettigheter.         
 
Offentlige anskaffelser er et område som er strengt regelstyrt i form av lover, forskrifter og 
rettspraksis, men har også et område med et visst politisk handlingsrom. Størst handlingsrom 



  
 
 

  
 
 

 

ligger i forberedelsesfasen av en anskaffelse hvor rammene defineres.  Hvordan prosessen 
faktisk gjennomføres derimot, er regelstyrt. 
 
Ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ble gjort gjeldende fra 01.01.2017. 
I det nye regelverket er det gjort endringer som på noen områder forenkler og gjør det 
fleksibelt, mens det på andre områder i betydelig grad skjerper praksis. Dette blant annet når 
det gjelder samfunnsperspektivet ved anskaffelsen.                                                                                                                 
 
Gjennom ny anskaffelsesforskrift pålegges oppdragsgivere å utarbeide strategidokumenter som 
skal være førende for virksomhetens anskaffelsesvirksomhet. Innkjøpsstrategien som nå legges 
fram for politisk behandling er en følge av denne bestemmelsen. Innkjøpsstrategien må ikke 
forveksles med et innkjøpsreglement eller en innkjøpsrutine. 
 
Nasjonalt innkjøpsregelverk består i tillegg til lov om offentlige anskaffelser også av mange 
forskrifter og veiledere til disse. Eksempelvis forskrift for offentlige anskaffelser, forskrift om 
innkjøp i forsyningssektorene, forskrift om konsesjonskontrakter, forskrift om bruk av 
lærlinger ved offentlige anskaffelser og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter.  
 
Fra regjeringen er det i tillegg så seint som 13.06.2018 publisert en ny utredning om virkningen 
av krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Bakgrunn for denne utredningen er at 
regjeringen vil legge fram en ny melding til stortinget om offentlige anskaffelser. 
Stortingsmeldingen skal omtale hvordan nye krav om samfunnshensyn best kan ivaretas 
innenfor rammen av en helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk.  
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/virkninger-av-krav-til-samfunnshensyn-i-offentlige- 
anskaffelser/id2604357/ 
 
Samfunnsansvar og samfunnshensyn er i langt større grad enn tidligere inntatt som 
pliktbestemmelser i nytt regelverk. Dette gjelder bestemmelser både mot arbeidslivskriminalitet 
og sosial dumping, samt bestemmelser om begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden og 
bruk av lærlinger etc. 
 
I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser og egen 
forskrift oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Plikten 
inntrer ved kontrakter med en anslått verdi på minst 2 millioner kroner og en varighet over 3 
måneder. Begrepet «særlig behov» er definert som de fag hvor det utfra Utdannings-
direktoratets statistikk på nasjonalt nivå er en underdekning på 10 % av selve søkermassen. 
Det er også et krav at lærlingen skal delta i utførelsen av den konkrete kontrakten når det er 
stilt krav om bruk av lærlinger. Krav om bruk av lærlinger er omtalt i innkjøpsstrategiens punkt 
4.3. 
 
 
Den nasjonale terskelverdien er gjennom nytt regelverk økt fra 500.000 kroner til 1,1 millioner 
fra 1.1 2017, og ble ytterligere økt til 1,3 millioner fra 6. april 2018.                             Dette 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/virkninger-av-krav-til-samfunnshensyn-i-offentlige-%20anskaffelser/id2604357/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/virkninger-av-krav-til-samfunnshensyn-i-offentlige-%20anskaffelser/id2604357/


  
 
 

  
 
 

 

innebærer at anskaffelser under 1,3 millioner ikke lengre er kunngjøringspliktige og skal heller 
ikke følge detaljerte prosedyrer. Slike anskaffelser skal allikevel følge grunnleggende krav til 
konkurranse og likebehandling, og det skal kunne dokumenteres hvordan konkurransen er 
gjennomført. Krav som oppdragsgiver stiller skal stå i forhold til det som skal anskaffes. 
 
Forholdsmessighetsprinsippet er omtalt i strategidokumentet. 
 
Fra 1. januar 2017 ble det obligatorisk å benytte det europeiske egenerklæringsskjemaet ESPD 
ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del III og forsyningsforskriftens del II. Det 
europeiske egenerklæringsskjemaet er en erklæring fra leverandørene om at de oppfyller 
angitte kvalifikasjonskrav og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger grunner 
for avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. Egenerklæringen fungerer i 
utgangspunktet som foreløpig dokumentasjonsbevis. Oppdragsgiver behøver bare å kontrollere 
om opplysningene angitt i den valgte leverandørens egenerklæring er korrekte. 
Skjema har en rekke obligatoriske avvisningsgrunner som for eksempel gjelder straffedommer, 
betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter, insolvens,  
interessekonflikter eller alvorlige feil i yrkesutøvelsen og lignende.  
 
ILO-konvensjon 94 omhandler arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter. Gjennom 
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er kommunen forpliktet til å stille 
krav i sine kontrakter om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som 
direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelse. Dette er omtalt i innkjøpsstrategiens punkt 4.2. 
 
VURDERING: 
Strategidokumentet skal legge føringer for strategiske valg på et overordnet nivå. Det er viktig 
å skille mellom en overordnet strategi og et innkjøpsreglement.                                    
 
Kommunens anskaffelsesvirksomhet er betydelig. Alt som ikke gjennomføres i egen regi blir 
kjøpt som varer, tjenester, bygg eller anlegg. Slike kjøp utgjør enten innsatsfaktorer til 
kommunens egen tjenesteproduksjon, eller som erstatning for egen produksjon.                     
 
Kjøp av varer og tjenester er etter lønn til ansatte, kommunens største utgiftspost.            
Rundt regnet kan en anslå at kjøp av varer og tjenester, bygg og anlegg utgjør om lag 30 % av 
en kommunes totale driftsbudsjett. 
 
I en kommune er det mange som har ansvaret for anskaffelser av varer og tjenester.  
En felles innkjøpsstrategi vil være et viktig redskap og hjelpemiddel i kommunens arbeid med å 
ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. 
 
Innkjøpsstrategien skal bidra til at kommunen gjennomfører formålseffektive og bærekraftige 
anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 



  
 
 

  
 
 

 

 
innstilling: 

 
Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 68/19 den 17.09.2019. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Anne Synnøve Østensen (Ap) 
Nytt forslag til vedtak: 

1.  Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 

kontrakters stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 
minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 

B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 

2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019. 

 
Det ble votert over Østensens forslag. 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 

kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 
minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 

B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 

2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019.


