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Det var 
ein gong 
ein liten 
butikk…



«Vi må følgje regelverket»
• Ut på anbud
• Tilrettelagt for stor leverandør
• 350.000 kr i tapt omsetning
• Lokale protestar



Nye tonar frå kommunen
• Forenkla anbodskonkurranse
• Avtale med kommunen



«Vi har jobbet aktivt for å finne 
en løsning som sikrer god konkurranse 

innenfor regelverket for offentlige 
anskaffelser, samtidig som Nærbutikken   

Vassøy får en mulighet for å levere lokalt.
Avtalen er innenfor det handlingsrommet

vi mener at regelverket for offentlige 
anskaffelser gir oss»

Innkjøpsavdelingen
Stavanger kommune



«Dette handler om å ta initiativ, 
utnytte det lokale 
handlingsrommet kommunane 
har og fylle entreprenørrolla
med innhald som fremmar det 
lokale næringslivet»

Distriktsnæringsutvalget

Kva handlingsrom har kommunane?



Kommunen som 
entreprenør
• Er det samanheng 

mellom rollene?



• Statleg kompetanse- og utviklingsprogram for distriktsbutikkar
• 580 nærbutikkar og 60 bokhandlar
• Kommunale innkjøp viktig for mange
• Opptil 5-10 prosent av omsetninga

Merkurs oppdrag er distriktsutvikling



Merkurs spesialoppdrag

«Ei av oppgåvene til Merkur er å 
gjere kommunene merksame på 
at kommunane har eit handlings-
rom som inneber at dei kan leggje 
til rette for at lokale aktørarar kan 
konkurrere om offentlege innkjøp, 
samstundes som kommunen 
følgjer lovverket». 



KMD: Her er handlingsrommet - 1
1. Lys ut anbodet sjølv
2. Lag mindre innkjøpsavtalar
3. La skule og barnehage få eige budsjett
4. La lokal leverandør få gi del-tilbod



KMD: Her er handlingsrommet - 2
5. Vel kriterium for tildeling
6. Opne for bruk av underleverandør 
7. Direkte kontrakt for kjøp under 100.000 kr
8. Avgrensa konkurranse for kjøp under 1,3 mill. kr
9. Still miljøkrav (klimavennlege løysingar)



Eksempel: Suldal kommune
• Konkurranse om innkjøp av daglegvarer
• 5 konkurranseområde - 5 skulekrinsar
• Vurderingskriterium: 

– Pris: 40 pst.
– Service/lokal tilknytning: 50 pst.
– Miljø: 10 pst.



«Vi har lagt vekt på nærheit 
til butikken og god service». 

Ronny M. Rugland, 
økonomirådgivar Suldal kommune



1. Dele opp rammeavtaler - tilbud innenfor geografiske områder
2. Ikke ha pris som eneste tildelingskriterium

Ta inn feks. miljø, leveringstid, tilgjengelighet mm.
3. Oppfordre større leverandører til å bruke lokale 

underleverandør
4. Direkte kontrakt med lokale leverandører for kjøp under 

100.000 kr

Eksempel: Tromsø kommune



«Det er mulig å gjøre grep i anskaffelses-
prosessen for å legge til rette for at små 

lokale aktører kan gi tilbud på kontrakter».

Tromsø kommune



• Dele opp store kontraktar
• Lys ut både små og store tilbod
• Informer lokale bedrifter om nye tilbod

Eksempel: Vefsn kommune



«Vi ønsker å motivere lokale 
bedrifter til å delta aktivt i 
anbudskonkurranser ved å 

informere dem».

Innkjøpsleder Ewa Rosting Enge,
Vefsn kommune



• Profesjonelle innkjøp og effektiv ressursbruk
• Samfunnsansvar
• Anskaffelser skal bidra positivt til lokalt næringsliv

Eksempel: Øvre Eiker kommune



«Handlingsrommet for offentlige 
anskaffelser er begrenset. Men det 

handlingsrom som finnes, skal 
benyttes proaktivt».

Anskaffelsesstrategi (2017), 
Øvre Eiker kommune



Kva er eit smart innkjøp?

• Innkjøp som verkemiddel for 
andre viktige samfunnsmål

• Er det smart for kommunen å 
legge opp til innkjøp som 
favoriserer store leverandørar 
utanfor kommunen?



Kva med innkjøpssamarbeid?
• Korleis kan kommunen ta lokale omsyn, innafor ramma av eit 

innkjøpssamarbeid?
• Er feks. kommunen tent med felles innkjøp av daglegvarer til 

skular og barnehagar på bygda?



«Det er viktig for oss å stå fritt på 
kva slags konkurransar vi skal vere 
med på. Vi er godt nøgde med den 

ordninga vi har i dag.

Suldal kommune



• Konkurranse og utvikling av lokalt næringsliv
• Legge til rette for at lokale leverandørar får delta i konkurransar

– Skilje mellom store grossistar og lokale daglegvarebutikkar
– Interkommunale innkjøp til storhusholdning (f.eks. sjukeheim)
– Kommunale innkjøp i daglegvarebutikkar til mindre einingar (f.eks. skular)
– Unntak frå rammeavtale for næringsmiddel for små-innkjøp, 

sesongprodukt og nisjeprodukt

Eksempel: Telemark innkjøpssamarbeid
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• Legge til rette for at lokale leverandørar får delta i konkurransar

– Skilje mellom store grossistar og lokale daglegvarebutikkar
– Interkommunale innkjøp til storhusholdning (f.eks. sjukeheim)
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Kor mykje pengar sparer kommunen?
• Får du 12 kg bananar, når behovet er 2 kg?
• Kor mykje går vekk i svinn?
• Må heimetenesta kjøre til kommunehuset 

for å hente varer?
• Er det billigaste tilbodet alltid det 

rimelegaste i praksis?



Å bruke handlingsrommet
• Kommunale innkjøp 

er viktig for små og 
mellomstore bedrifter

• Er det viktig for 
kommunen å utvikle 
lokalt næringsliv?



Kommunens val
• Kva vil kommunen oppnå med innkjøpspolitikken?
• Er det fornuftig å bruke pris som viktigaste kriterium for val av 

leverandør?
• Kan lokale innkjøp kombinerast med deltaking i  

innkjøpssamarbeid?



Her kan du finne meir informasjon om kommunale innkjøp:

distriktssenteret.no
merkur-programmet.no

Kontaktinfo:
per.kjetil.jorgensen@kdu.no




