Høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementets arbeid
med stortingsmelding om offentlig innkjøp. Gruppearbeid
gjennomført under parallellseminar om løsninger, på
Etisk handel konferansen 2017: Status Etisk handel – Norge.
Bakgrunnen for etableringen av Initiativ for etisk handel (IEH) i år 2000 var stadig nye avsløringer i media om
næringslivets medvirkning til brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Norske bedrifter
ga uttrykk for at de ønsket hjelp til å håndtere disse utfordringene. Derfor gikk næringslivet, sivilsamfunn og
fagbevegelsen sammen og etablerte IEH. Til grunn lå en erkjennelse om at komplekse problemstillinger best
håndteres og løses gjennom samarbeid og partnerskap der ulike aktører deler samme mål. IEH inngår også i et
internasjonalt nettverk av organisasjoner med samme formål. Sammen med medlemmer fremmer vi ansvarlige
leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til og ivaretar grunnleggende arbeidstaker- og
menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. For oversikt over medlemmer, se her.

Hvert år gjennomføres Etisk handel konferansen. I år valgte vi å ha et parallellseminar om løsninger på
forhåndsbestemte (og forhåndsinnsendte) utfordringer, både for næringsliv og offentlig sektor. På
parallellseminaret for offentlig sektor deltok både offentlige innkjøpere, leverandører til offentlig
sektor, og andre aktører. Temaet var samordning og koordinering.

Bakgrunn for valg av tema
Når etikk i offentlige innkjøp diskuteres på kurs, forum og konferanser hos IEH og andre, så er det ett
tema som alltid nevnes: behovet for bedre kompetanse, samordning og koordinering. «Alle» er enige
om at det trengs. Skal for eksempel «alle» innkjøpere i Norge ha samme kompetanse om risiko? Skal
alle «sjekke» de samme leverandørene? Skal alle drive oppfølging? Skal alle på fabrikkbesøk?
Vi trenger bedre samordning og koordinering. Men hvordan skal dette se ut i praksis? Den
utfordringen ga vi de ulike gruppene på parallellseminaret om løsninger innen offentlig sektor på Etisk
handel konferansen 2017. der også Lars Jacob Hiim var innleder. Her er innspillene fra gruppene, vi
håper de vil være nyttige for departementet, i deres jobb med Stortingsmeldingen. IEH sender et
supplerende innspill fra sekretariatet.

Innspill fra gruppe ledet av Kitty Amlie Tverrå, seniorrådgiver, Innkjøpskontoret, Universitetet i
Bergen.
En utfordring som stortingsmeldingen bør adressere, er hvordan offentlige innkjøpere skal organisere
seg for å følge opp rutiner knyttet til det å fremme grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige
anskaffelser. Denne problemstillingen ble diskutert under Etisk Handel Konferansen 2017, hvor
deltakerne kom frem til følgende innspill:
•

•

Det er behov for mer kompetanse, samordning og koordinering av arbeidet med å fremme
grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser. Arbeidet med etisk handel er
komplekst og krever spisskompetanse og erfaring. Det er derfor behov for standardisering,
opplæring, samarbeid og sentralisering av oppgaver.
For å kunne vurdere hvor det kan være «risiko for brudd på slike bestemmelser»; jf.
anskaffelseslovens § 5, 1. ledd, må det gjøres en risikovurdering. Dette krever verktøy og
opplæring, og det vil være fornuftig at offentlige innkjøpere er en del av et nettverk som gjør
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•

•

•

det mulig å dele kompetanse og erfaring. Nettverket kan være organisert innen en sektor eller
geografisk.
I anskaffelser hvor det er stilt krav til leverandørene om systematisk oppfølgning av
produksjonskjeden, må kravene følges opp. Dette krever erfaring og kompetanse, i tillegg til at
det er arbeidskrevende både for offentlige oppdragsgivere og for leverandører. Her er det
mye å hente på å samle oppfølgningen, ettersom leverandørene da kunne ha levert
dokumentasjon til ett/færre steder, og hver enkelt oppdragsgiver slipper å stille de samme
spørsmålene hver for seg til hver leverandør. I tillegg til forenkling, vil man på denne måten
utvikle spisskompetanse som letter arbeidet med oppfølgningen og gjør den mer treffsikker.
Vi foreslår derfor at kontraktsoppfølgning av etiske krav samles enten nasjonalt eller per
landsdel/fylke. Hver oppdragsgiver kan da gi ansvaret for oppfølgning av etiske krav til en
annen enhet, for eksempel til en stor aktør i hver landsdel eller fylke, eller til en nasjonal
enhet for henholdsvis staten og kommunene, for eksempel Statens Innkjøpssenter og KS.
En slik samlet oppfølgning vil forutsette standardiserte etiske krav og en standardisert rutine
for oppfølgning. Maler for dette finnes i hovedsak allerede, slik som Difis og IEHs mal for etiske
kontraktsvilkår. Det vil derfor være rimelig enkelt å innføre slik standardisering.
Annen kontraktsoppfølning vil fortsatt ligge til den enhet som har signert kontrakten. Videre
vil hver oppdragsgiver selv være den som vurderer bruk av sanksjoner ved eventuelle brud
som blir avdekket ved kontraktsoppfølgningen av de etiske kravene. Forslaget til samlet
oppfølgning gjelder altså bare oppfølgningen av de etiske kravene, slik som innhenting av
rapporter, revisjon med mer.

Innspill fra gruppe ledet av Eva Carina Aune, seniorrådgiver, avdeling for økonomi og
virksomhetsstyring i Statsbygg.
•

•

•
•

Jobbe på felles plattform, krav, metoder etc
o Statlig ansvar for felles standarder, men da blir man kanskje litt for lite modig da det
skal passe for hele offentlig sektor og det utgangspunktet disse har
o Må få innvirkning på leverandørvalget, dvs må bruke krav og kriterier i alle faser av
konkurransen og kontrakten
o Må derfor være viktig for oppdragsgiver og må få innvirkning på leverandørvalget
o Etiske leverandørkjeder må ikke stå i konflikt med business
o Må få utviklet metode og etiske krav med effekt i tildelingsfasen som også vil påvirke
leverandørvalget i
Koordinering i kontraktsoppfølgingsfasen er vesentlig;
o Det er i kontraktsoppfølgingen oppdragsgiver har størst mulighet til påvirkning og
forbedring i samarbeid med kontraktsmotparten
o Metodeverktøy er utviklet – er disse gode nok og godt nok kjent?
o Offentlige innkjøpere må bli målt på effekten av arbeidet med etisk handel
o Leverandørdialog er viktig også på området etisk handel, innspill fra de som kjenner
leverandørkjedene best – komme med innspill slik at risikoen blir håndtert best mulig
Næringslivet / leverandørene har ikke en felles plattform for deling av kompetanse og
erfaringer og kunnskap. Er bransjespesifikk samarbeid mulig her? Trolig ikke. Mange vil
oppleve at det blir for komplekst?
Offentlige virksomheter med industri/bransjespesifikk nedslagsfelt eks Vinmonopolet og
Systembolaget har etablert samhandling, deling og koordinering også på området etisk
handel. Er dette en ide for øvrig off.sektor? Kanskje for noen eks bygg- og anlegg og noen
andre?
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Innspill fra en gruppe ledet av Pia Trulsen, ansvarlig etisk handel, Sykehusinnkjøp, som eller
utelukkende besto av leverandører til offentlig sektor
•
•

•
•

•
•

Sammenstilling av krav, som skal stilles innen offentlig sektor slik det forenkler ulike
anbudsbesvarelser for leverandøren.
Det er ønskelig med belønning for god innsats. Dette kan gjøres med kvalifikasjonskrav i risiko
anskaffelser. Selvfølgelig er det også ønskelig med muligheten for å vektlegge godt
samfunnsansvar. Noe tilsvarende «30% vekting på miljø»
Tilrettelegge for kommunikasjon mellom offentlig og privat sektor, slik man unngår
misforståelse og sikrer forståelse av budskap.
Kunnskap hos offentlige innkjøpere på forbedres. Dette kan gjøres ved å innføre «grunnkurs»
for offentlige innkjøpere. Et slik kurs kan arrangeres som e-kurs, hvor alle innkjøpere må stå
kurset årlig. Tilsvarende anti-korrupsjonsprogram.
Det bør foreligge en database for informasjonsdeling. Eksempler på dokumenter som kan
deles: risikovurderinger, oppfølgingsarbeid, good practice.
Oppfølgingsarbeid må sentraliseres. Det vil ikke være realistisk at alle småkommuner skal følge
opp alle risikoanskaffelser. Ikke vil det være hensiktsmessig bruk av ressurser heller og
leverandørene vil potentielt kunne få mange oppfølginger. Svenskene har en fin modell, hvor
Länene deler på oppfølgingsansvaret. For hele Sverige er det valgt ut 8 risikoområder, hvor
oppfølgingen fordeles mellom landstingene innen de forskjellige risikoområdene. Denne
jobben koordineres fra sentral side av 2 personer.

Innspill fra gruppe ledet av Katja Khardikova, fagansvarlig samfunnsansvar, Oslo kommune.
SAMORDNING OG KOORDINERING
• Et minimumsnivå på kravene, som gjelder for alle innen det offentlige. Dette vil gjøre det mer
forutsigbart for leverandører.
• En database/oversikt for hvilke leverandører som er sjekket opp av oppdragsgivere
- like viktig for å se hvem man kan kontakte, enn selve informasjonen
REVISJONER OG DELING AV INFORMASJON
• Dele informasjon om risikovurderinger av leverandører.
• Dele informasjon om egne revisjoner med andre oppdragsgivere.
• Eller enda viktigere: informere flere oppdragsgivere om når man skal gjøre revisjon
FELLES MINIMUM AV STANDARDKONTRAKTSVILKÅR - STANDARDISERE
• Elementer av standardkontraksvilkår bør standardiseres. F.eks. en minimumsliste. Og en
standardisert anbefaling av hva som skal inngå i en kontraktsoppfølging. «Beste praksis»elementer/sjekkliste.
KOMPETANSE PÅ RISIKO/RISIKOVURDERING
• Kompetansen på risikovurdering. Veiledning fra DIFI.
• Gode beskrivelser og guider. Videreutvikling av «høy-risiko-sidene» til DIFI. Flere arenaer hvor
det offentlige og leverandører møtes. Leverandører sitter med mye gode kompetanse på
riskoprodukter. Eks: IDE House of Brands
• Dele rapporter som kommer fellesskapet til gode. Eks: Oslo Kommune risikovurdering av
bygningsmaterialer. Utgangspunkt i en byggeplass.
GODE EKSEMPLER: Sverige: samordnet kontraktsoppfølging på etiske krav seg i mellom
(utnevnt koordinator).
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Norden: samarbeid for oppfølging av leverandører i enkeltbransjer – f.eks.
byggningsmaterialer, tekstiler, leker og forbruksmateriell til skoler og barnehage mv

Kontaktpersoner IEH:
Karoline Bakka Hjertø, offentlig sektor team og prosjektleder for konferansen, IEH: 99227303
Magne Paulsrud, leder offentlig sektor team, IEH
Stine Foss, offentlig sektor team, samt fungerende daglig leder, IEH.
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