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4-5: Risikerer bot på ti millioner
Falu kommune i Sverige risikerer å måtte betale en bot på 10 millioner kroner etter kjøp
av veivedlikehold.
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6: Ny Doffin-operatør velges i april
Delte meninger om
skjerpede regler
18–19

Fire leverandører er blitt kvalifisert til å levere tilbud på ny løsning og drift av kunngjøringsdatabasen Doffin. Valg av operatør skal etter planen skje i midten av april.

Mange benytter
«hotline» for innkjøpere
14

7: EU gjør det enklere for små bedrifter
EU-reglene om offentlige anskaffelser bør endres slik at det blir enklere for små bedrifter
å delta i konkurransene, mener Europaparlamentet.

10: Elektrisk motorvei til 250 millioner
Siemens inngikk nylig en avtale med Statnett som skal bidra til å forvandle strømnettet på
Nordvestlandet fra en smal fylkesvei til en robust elektrisk motorvei.

Offentlig Handel er et uavhengig fagblad
om offentlige anskaffelser og relaterte temaer. Bladet utgis av Glomma Media AS.

11-13: Mye å spare på elektronisk faktura
Private og offentlige virksomheter kan spare stort på elektronisk fakturering.

Ansvarlig redaktør:
Per-Kr. Aasen
Tlf: 916 20 304
pk@glommamedia.no

14: Vellykket hotline fra NHO
For et år siden lanserte NHO en egen «hotline» for offentlige anskaffelser til sine medlemmer. Tilbudet er et ledd i NHOs mål om å bidra til gode offentlige innkjøp, samt sikre
leverandørenes rettsstilling.

Annonser:
Henning Meyer-Woll
Tlf: 469 70 794
henning@glommamedia.no

15: YS ut mot Kystverket
YS reagerer sterkt på at Kystverket i årevis har kjøpt tjenester fra det privateide Redningsselskapet uten å legge tjenestene ut på anbud.

Abonnement:
Glomma Media AS
Madam Arnesens vei 43
1710 Sarpsborg
Tlf: 69 35 40 90
Faks: 69 14 90 71

16-17: Statlig samordning av innkjøp – skadelig og fordelaktig
Det er nødvendig med konkrete vurderinger av anskaffelsene for å ta stilling til om samordning er fornuftig og hvordan den skal skje.

18-19: Motbør og støtte til skjerpede regler

Abonnement kan også bestilles via våre
nettsider: www.offentlighandel.no

Regjeringen la nylig fram et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige
anskaffelser.

Pris: 690,- pr år

20-21: Nye kontrakttildelinger

Trykk: Møklegaards Trykkeri AS

Et utvalg av de viktigste kontrakttildelingene i januar.

Offentlig Handel tar ikke ansvar for
tilsendt stoff som ikke er bestilt. Eksterne
leverandører må meddele eventuelle forbehold mot å lagre tekst eller bilder, samt
publisering på våre nettsider.
Ved sitering av Offentlig Handels innhold
må kilde alltid oppgis. Glomma Media
AS har opphavsrett til stoff der ikke annet
er oppgitt.
ISSN: 1503-674X

TIPS OSS!
•
•
•

Jobber du med en stor anskaffelsessak?
Er virksomheten din i gang med et spennende prosjekt?
Har du forslag til en reportasje i Offentlig Handel?

Ring oss eller send oss en epost – tipset ditt hjelper oss med å lage et enda bedre blad!
Telefon: 69 35 40 90
Epost: tips@offentlighandel.no

Risikerer
på ti mill
Falu kommune i Sverige risikerer å
måtte betale en bot på 10 millioner kroner etter kjøp av veivedlikehold.
Det svenske konkurrensverket mener at att kommunen har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse
og bringer nå forholdet inn for retten.

KOFA tilbakebetaler
overtredelsesgebyr
Klagenemnda har besluttet å omgjøre et vedtak om overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner til Fredrikstad kommune.
Klagenemnda har på eget initiativ med
hjemmel i forvaltningsloven og klagenemndsforskriften besluttet å omgjøre et
vedtak fra 2010 der Fredrikstad kommune
fikk 1,6 millioner kroner i gebyr for innkjøp til barneverntjenesten.
Begrunnelsen er at klagenemnda i
nemndas etterfølgende saker 2010/364
og 2011/75 har fastslått at Forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006
nr. 402 ikke kommer til anvendelse når
det foretas enkeltkjøp av tiltakstjenester
for barn med hjemmel i barnevernloven
kapittel 4.
Mer om sakene
I sak 2010/364 gjaldt det enkeltkjøp av
institusjonsplasser for året 2009. I sak
2011/75 gjaldt det enkeltkjøp av tiltakstjenester i perioden 9. november 2008 til
9. november 2010. Sak 2010/105, som er
omgjort, omhandlet enkeltkjøp av tiltakstjenester i perioden 19. april 2008 til 19.

april 2010. Tiltakstjenestene som er kjøpt
er de samme i begge de sistnevnte sakene,
og innkjøpene er skjedd i delvis sammenfallende tidsperioder i 2008-2010.
Barnets beste
Begrunnelsen for at klagenemnda i sakene
2010/364 og 2011/75 fastslo at den norske
forskriften ikke kommer til anvendelse er
at den type avtale som de aktuelle saker
omhandler, ikke kan anses som en ”kontrakt” i anskaffelsesforskriftens forstand.
– Det er det overordnede hensynet til
barnets beste som her er et tungtveiende
og avgjørende moment. Når det ikke foreligger en kontrakt i forskriftens forstand,
er det ikke kunngjøringsplikt, og følgelig
foreligger det heller ikke noen ulovlig
direkte anskaffelse om denne type avtale
inngås uten forutgående kunngjøring i
samsvar med forskriften, sier seniorrådgiver Erlend Pedersen i KOFA.

161 millioner
Falu kommune forlenget en avtale med entreprenørselskapet PEAB om vedlikehold av gater og
veier uten at avtalen ble lagt ut på anbud. Sammenlagt verdi på anskaffelsen var på 161 millioner
kroner, og kontrakten hadde en gyldighet på syv
år. Rammen for bøter i slike saker er på minimum
10.000 kroner, maksimum 10 prosent av kontraktens verdi (men begrenset oppad til 10 millioner
kroner). Verdien på kontrakten og alvoret i denne
overtredelsen innebærer at Konkurrensverket
krever at kommunen skal betale maksimal bot – ti
millioner kroner.
Ber om rabatt
Falu kommune har overfor Konkurrensverket
forklart at avtalen ble inngått av en tjenestemann
som gikk utover sine fullmakter. Kommunen har
nå til hensikt å si opp avtalen med PEAB og legge
oppdraget ut på anbud. Kommunen mener at dette
bør ha formildende effekt og påvirke botens størrelse, noe Konkurrensverket ikke er enig i.
Undergraver respekten
– Om myndighetene skulle kunne gjemme seg bak
enkelte tjenestemenns påståtte misforståelser og
feil, ville det undergrave respekten for regelverket.
Det er alltid myndigheten, ikke den enkelte medarbeider, som har ansvar for at loven om offentlige
anskaffelser etterleves, understreker Konkurrensverkets generaldirektør Dan Sjöblom.
Kvalifiserer ikke
– At myndighetene forsøker å begrense skadevirkningene av sine overtredelser er selvfølgelig
prisverdig, men Falu kommune gjorde dette først
etter at vi innledet etterforskningen av saken. Jeg
kan ikke se at det kvalifiserer til noen rabatt, sier
Sjöblom.
Etter at det svenske regelverket for offentlige
anskaffelser ble skjerpet, er det nå mulig for Konkurrensverket å henvende seg til en domstol med
krav om at det deles ut bøter eller skadeerstatning.
Saken mot Falu er den niende saken som blir brakt
inn for domstolen.
Kilde: kkv.se
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seg bak enkelte tjenestemenns påståtte
misforståelser og feil, ville det undergrave
respekten for regelverket, sier Konkurrensverkets generaldirektør Dan Sjöblom.
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Ny Doffin-operatør velges i april

Dagens Doffin
•

Fire leverandører er blitt kvalifisert til å levere tilbud på ny løsning og drift
av kunngjøringsdatabasen Doffin. Valg av operatør skal etter planen skje i
midten av april.
Doffin er den norske nettbaserte databasen
for kunngjøringer av offentlige anskaffelser
og anskaffelser i forsyningssektoren som er
underlagt EØS-forskriftene. Navnet på tjenesten er en forkortelse for Database for offentlige innkjøp, og basen ble etablert i 1996
som et resultat av et program for offentlige
innkjøp som den daværende regjeringen
satte i gang i forbindelse med innføringen av
EØS-avtalen i 1994.
Papirbasert
Første versjon av Doffin var en rent papirbasert utfylling av skjema. Neste versjon som
kom på plass rundt 2002 gjorde det mulig
å sende inn elektroniske skjema. Dagens
versjon av Doffin, baseres på elektroniske
informasjonsfelt i stedet for skjema, noe som
har gjort tilgjengeligheten og søkbarheten
vesentlig bedre.
Nåværende leverandør
Nåværende Doffin driftes av Millstream
Associates Ltd på vegne av Fornyings- og
administrasjons- og kirkedepartementet.
Millstreams kontrakt går til 31. desember
2012, men kan forlenges med 12 måneder.
Enklere og bedre
Formålet med konkurransen er å videreføre
Doffin-tjenesten, men Direktoratet for for-
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•

valtning og IKT (DIFI) har klare ambisjoner
om at den nye tjenesten skal oppleves bedre
og enklere for alle brukere og andre interessenter.
– Det er en målsetting at ny Doffin-løsning
skal levere en stabil basistjeneste, i form av å
validere, publisere/tilgjengeliggjøre kunngjøringer, samt tilrettelegge for at det kan
tilknyttes andre tjenester som øker brukervennligheten for alle brukere av Doffin, heter
det i konkurransegrunnlaget.

•

Ønskede effektmål
I tillegg til at Doffin skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale kunngjøringsforpliktelser, har oppdragsgiveren følgende ønskede
effektmål for den nye løsningen:

•

•

•
•
•
•

•
•

Nåværende Doffin driftes av Millstream
Associates Ltd på vegne av Fornyings- og
administrasjons- og kirkedepartementet.
Direktoratet for forvaltning og IKT
(Difi) er kontraktsforvalter og ansvarlig
for oppfølging av Millstream.
Tjenestetilbudet er tilgjengelig fra www.
doffin.no
Millstream har en kontrakt som går til
31. desember 2012 som kan forlenges
med 12 måneder.
Dagens kontraktsverdi er på 6 millioner
kroner pr år.
Tjenesten skal være tilgjengelig 24/7/365.
Normalt mellom 7.000 og 8.000 besøkende hver arbeidsdag.
Normalt mellom 50 og 100 kunngjøringer som publiseres hver arbeidsdag.
Rundt 5.000 registrerte oppdragsgivere
som har publisert kunngjøringer.
Rundt 50.000 leverandører registrerer
interesse for en eller flere kunngjøringer.
Rundt 5.000 av totalt rundt 14 000 årlige
kunngjøringer blir videreformidlet til
TED.

•

Enklere for oppdragsgivere å lage og
publisere kvalitativt gode kunngjøringer

•

Enklere for oppdragssøkere å finne
relevante oppdrag

•

Et kvalitativt bedre datagrunnlag og
økte muligheter for statistikkuttrekk

Disse konkurrerer om Doffin

•

Oppdragsgivere har bedre kontroll på
sine kunngjøringer og kunngjøringsaktiviteter

•

Bedre tilrettelegging for verdiøkende
tjenester og tredjepartstjenester som
kan bidra til bedre, enklere og sikrere
offentlige anskaffelser

•
•
•
•

Mercell Holding AS
EUS Holding Limited
Millstream Associates Lmtd
Visma Opic AB

Vil gi små bedrifter mulighet
til å vinne flere konkurranser
EU-reglene om offentlige anskaffelser bør endres slik at det blir enklere
for små bedrifter å delta i konkurransene, mener Europaparlamentet
I en resolusjon i forkant av forslaget til nytt
regelverk tar parlamentet til orde for at europeiske myndigheter ikke utelukkende skal
tildele offentlige kontrakter på grunnlag av laveste tilbud. Like viktig er det å gi oppdrag til
de mest innovative leverandørene, eller til de
som tilbyr den største miljømessige effekten
eller store sosiale goder.
Gjenskape stabilitet
– Offentlige anskaffelser står for om lag 17%
av EUs BNP. Riktig anvendelse av skattebetalernes penger er viktig for å gjenskape stabilitet i den europeiske økonomien og skape
arbeidsplasser, heter det i resolusjonen, som er
ført i pennen av Heide Rühle (Greens, DE).
Tungvint
Parlamentet mener at dagens regler for offentlige anskaffelser er både tungvinte og
kostbare. For å redusere den administrative
byrden, foreslås det blant annet å opprette et
felles europeisk ”elektronisk innkjøpspass”
som beviser at innehaveren oppfyller EUs
regler om offentlige anskaffelser.
Et annet foreslått tiltak er å legge opp til
større bruk av egenerklæringer i tidlige stadier
av en anskaffelse og heller stille krav om originaldokumentasjon senere i prosessen eller til
kvalifiserte tilbydere.
Mindre kontrakter
Små og mellomstore bedrifter (SMB) vinner
i dag bare mellom 31 og 38 prosent av de offentlige oppdragene. Dette er mye mindre enn
de forholdsmessig burde ha vunnet.
– Ved å dele opp store kontrakter i flere småkontrakter, vil små og mellomstore bedrifter
øke sjansene til å vinne offentlige oppdrag,
mener parlamentet.
Kvalitet framfor pris
– Laveste pris bør ikke lenger være den avgjørende faktor ved tildeling av kontrakter.
Laveste pris bør erstattes av ”det økonomisk
mest fordelaktige tilbudet” vurdert på grunnlag av økonomiske, sosiale og miljømessige
fordeler og livssykluskostnader, heter det i
resolusjonen. Parlamentsmedlemmene under-

streket at dette i særlig grad må gjelde for mat
til sykehus, helseinstitusjoner for eldre, skoler
og barnehager hvor kvalitet og produksjonsmetoder spille en viktig rolle.

vere å foreslå nye løsninger og dermed gjøre
offentlige anskaffelser til en reell driver for
innovasjon.
TEKST: KJELL ARNE NORDLI

Ved systematisk å godta alternative bud (eller
varianter) vil det også være mulig for budgi-
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Offentlig Handel er et prisbelønt fagblad for
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Et anerkjent fagblad
Attraktiv lesergruppe
Annonseplass etter avtale
Konkurransedyktige priser

Virker dette interessant, ta kontakt med vår salgsorganisasjon ved salgssjef
Henning Meyer-Woll:
14

18–19

Rokkansenteret i
Bergen skal produsere historieverk
Rokkansenteret AS, som eies av Universitetet i Bergen, har fått jobben med
å produsere et ettbinds historieverk
om likestillingshistorie. Boka skal ut i
forbindelse med stemmerettsjubileet
i 2013. Kontrakten har en verdi på 2,3
millioner kroner.
Bakgrunnen for kontrakten var at Regjeringen
besluttet å feire lokalt, nasjonalt og internasjonalt at det i 2013 er 100 år siden allmenn
stemmerett ble vedtatt av et enstemmig storting. I
den forbindelse oppnevnte Regjeringen en komité
som hadde ansvar for å foreslå og gjennomføre tiltak til feiringen av Stemmerettsjubileet.
Komiteen ledes av fylkesmann i Buskerud Kirsti
Kolle Grøndahl. Sekretariatsfunksjonen er lagt til
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
Ett av tiltakene er altså utgivelse av historieverket
om norsk likestillingshistorie ca 1850-2013.
Uni Rokkansenteret er en del av Uni Research AS
som driver forskning og utvikling innen helse,
modellering, marin molekylærbiologi, miljø,
klima, energi og samfunn. Uni Research er en av
Norges største forskningsorganisasjoner, og har
mer enn 500 ansatte fra over 50 nasjoner.
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•
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tlf.: 69 35 40 90
mobiltlf.: 469 70 794
epost: henning@glommamedia.no

Dovre Group er en global tilbyder av tjenester innen prosjektledelse
og forsyningsledelse. Dovre Group består av tre divisjoner: Project
Personnel, Consulting og Software. I 2010 hadde gruppen en omsetning
på EUR 71 millioner. Dovre Group har over 400 ansatte i 21 land.
Dovre Group er oppført på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: DOV1V)

Rådgiver-/Senior Rådgiver
Offentlige anskaffelser
Dovre Group er et av Norges største spesialistfirma innen anskaffelser
og prosjektledelse. Dovre Group har gjennom 25 år opparbeidet en
meget bred strategisk og operativ erfaring fra utvikling og gjennomføring av store, komplekse prosjekter og anskaffelser for de største
og mest krevende kundene innen privat og offentlig sektor i Norge
og internasjonalt.
Dovre Groups divisjon Management Consulting består av konsulenter
som yter bistand innen blant annet anskaffelser, prosjektledelse,
kvalitetssikring og tredjepartsanalyser. Vi opplever en økt etterspørsel
etter våre tjenester og ønsker derfor å øke vår stab av Rådgivere og
Senior Rådgivere med anskaffelsesfaglig kompetanse.
Vi søker konsulenter som har relevant høyere utdanning og noen års
praktisk erfaring fra offentlige anskaffelser til vårt kontor i Oslo.
Spørsmål om stillingene rettes til Anders Granum
på telefon 952 29 906 eller e-post
anders.granum@dovregroup.com.
Søknad med CV sendes til
samme e-post adresse.
Mer informasjon på www.dovregroup.com

Global reach - personal touch

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum,
Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Vår hovedoppgaver er sammen med kommunene å gjennomføre
anskaffelsesprosjekter innenfor en rekke vare og tjenesteområder, inkludert bygg og anleggsanskaffelser.
Kommunene kjøper samlet inn varer og tjenester til drift og investeringer for ca 1,25 mrd pr år.
Hovedformålet med Interkommunalt Innkjøpssamarbeid Øvre Romerike er å bidra til kostnadsmessige og
administrative besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av
kommunenes anskaffelsesfunksjon.
Vi har i dag 2 innkjøpskonsulenter, daglig leder og en 75% stilling på regnskap/administrasjon. Våre kontorer er
på Tunet, Sør-Gardermoen.
På grunn av økende oppdragsmengde ønskes en styrking av bemanningen med en operativ:

Innkjøpskonsulent
2. gangs utlysning

Hovedarbeidsoppgaver:
•

•

•

•
•

•

•

Lede og gjennomføre
anskaffelsesprosjekter
i samarbeid med de
deltakende kommunene.
Gjennomføre anbudsrunder
og forhandlinger med
leverandører.
Opprette rammeavtaler
og sørge for at disse
implementeres i
kommunene.
Oppfølging av eksisterende
rammeavtaler.
Bistå med anskaffelsesfaglig
rådgivning ovenfor
kommunene.
Bistå ved
informasjonsarbeid ovenfor
kommunene, blant annet via
vår web side.
Bistå ved videreutvikling
av innkjøpsfunksjonen og
reglement.

Ønskede kvalifikasjoner:
•

•
•

•

•

•
•

Relevant
høyskoleutdanning, kan
eventuelt kompenseres med
faglige og erfaringsmessig
kompetanse.
Erfaring fra innkjøpsarbeid
i større organisasjoner.
Erfaring med anskaffelser
innenfor bygg og anlegg kan
være er fordel.
Erfaring fra
implementeringsprosesser
og prosjektarbeid.
Kunnskap om forskrifter
og regelverk for offentlige
anskaffelser er en fordel,
men ikke et krav da
opplæring vil bli gitt.
God muntlig og skriftlig
framstillingsevne.
Meget gode IT kunnskaper.

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•

Engasjert og motivert.
Evne til å bygge tillit og til å
ta initiativ og ansvar.
En sterk relasjonsbygger
både internt og eksternt
Analytisk og strukturert
Strategisk og
helhetstenkende
Proaktiv, initiativrik og
selvgående
Målrettet med god
gjennomføringsevne

Vi kan tilby utfordrende, selvstendige og interessante arbeidsoppgaver i et fagområde under sterk utvikling og
med stadig økende oppmerksomhet innen offentlig sektor. Store muligheter for egenutvikling. Lønn og øvrige
arbeidsvilkår etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Tor Kjærstad tlf 64 82 22 62 eller 91 57 85 83.
Søknad sendes på e-post til tor.kjaerstad@orik.no innen 29.02. 2012. Søknad kan også sendes til vår adresse:
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, Tunvegen Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, 2060 Gardermoen

Siemens og Statnett
bygger elektrisk motorvei
Siemens inngikk nylig en avtale
på en kvart milliard kroner med
Statnett. Avtalen skal bidra til å
forvandle strømnettet på Nordvestlandet fra en smal fylkesvei
til en robust elektrisk motorvei.
Avtalen omfatter en systemleveranse av
elektriske høyspenningsanlegg for den
nye 420 kV forbindelsen mellom Ørskog
og Fardal på Nordvestlandet.
– En ny forbindelse mellom Ørskog og
Sogndal er avgjørende for at vi skal få en
sikker forsyning av strøm til Nordvestlandet og Midt-Norge. Forbindelsen gjør
det også mulig å få realisert prosjekter
med fornybar kraftproduksjon som i
dag ligger på vent i Sogn og Fjordane og
på Sunnmøre. I tillegg vil den legge til
rette for nyetablering og vekst innen nærings- og industrivirksomhet i regionen,
sier konserndirektør i Statnett Håkon
Borgen i Statnett.
Verdi på en kvart milliard
Den nye kraftforbindelsen strekker seg
cirka 300 kilometer gjennom 15 kommuner på Nordvestlandet. På strekningen
skal det bygges seks nye transformatorstasjoner, samt en oppgradering og
utvidelse av en stasjon i Ørskog.
Leveransene fra Siemens inkluderer
høyspenningsanlegg for 420 kV og 132
kV i alle de sju store transformatorstasjoner på strekningen. Verdien på
avtalen cirka en kvart milliard kroner.
Siemens vil i tillegg inngå en egen avtale
med Statnett for levering av to store variable shuntreaktorer til to av stasjonene.
Viktig avtale
– Dette er en stor og viktig avtale for
Siemens. Ørskog-Fardal prosjektet er
et skritt på veien i Statnett's massive
oppgradering av hovedstrukturen i det
elektriske nettet i Norge, og inntil 50
milliarder kroner skal investeres i dette
sentralnettet frem til 2020. Avtalen vi
inngår i dag, viser at Siemens har utstyr,
kompetanse og leveringsevne for å være
en vesentlig bidragsyter i utviklingen av
framtidens sentralnett, sier divisjonsdirektør Nils Klippenberg i Siemens.
Mer grønn energi
På Sunnmøre og i Sogn- og Fjordane er
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Divisjonsdirektør Nils Klippenberg
i Siemens er fornøyd med kontrakten Siemens inngikk med Statnett
i januar.

Om Siemens
det i dag ikke kapasitet i nettet for å ta
inn ny kraftproduksjon. Dermed har
over hundre prosjekter innen småkraftverk og annen fornybar energiproduksjon blitt satt på vent. Den nye elektriske
motorveien mellom Ørskog og Fardal
gjør at disse prosjektene nå kan realiseres.
– En forutsetning for øke produksjonen
av fornybar energi, er å ha et nett som
tåler økt belastning. Vi er glad for å
kunne bidra til en ny elektrisk motorvei som gjør at flere av disse fornybare
prosjektene blir realisert, og mer grønn
energi når forbrukerne, sier Klippenberg.

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi
og helse. Selskapet er verdens største leverandør av
bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en
tredjedel av omsetningen på 73,5 milliarder euro
kommer fra virksomhetens grønne portefølje. I over
160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av
nye teknologiløsninger for hele verden, og med over
360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller
selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til
Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt på
12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder
kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Nå må du forberede deg på
elektronisk fakturahåndtering
Fra 1. juli 2012 skal alle fakturaer til offentlige virksomheter leveres i såkalt Elektronisk Handelsformat. Direktoratet for forvaltning og IKT arbeider samtidig aktivt for å etablere en helt ny digital infrastruktur for transport av
handelsdokumenter. Offentlige virksomheter vil trolig bli pålagt å bruke denne infrastrukturen ved forsendelse
og mottak av for eksempel fakturaer.

Les mer på de neste to sidene

Daglig leder Steinar O. Cook, salgssjef Espen
Pettersen Gjester og markedssjef Johanne
Vikdal i SendRegning har nok å henge fingrene i om dagen.

Difi ga kontrakten om programvare for aksesspunkt til SendRegning:

Mye penger å spare på
elektronisk faktura
Private og offentlige virksomheter kan spare store summer på elektronisk fakturering. For en større kommune som mottar rundt 50 000 fakturaer i året, er det snakk om store beløp. Pluss at det er tidsbesparende.
SendRegning ble i fjor valgt som leverandør
av programvare for aksesspunkt i den statlige
infrastrukturen for forsendelse av elektroniske
fakturaer og andre handelsdokumenter. Daglig leder Steinar O. Cook føler at det er en fjær
i hatten til det firmaet han etablerte for ni år
siden. Men han er mer opptatt av hva staten
kan spare i kroner og øre, enn den berømte
fjæra.
Bare fordeler
– Dette er en fantastisk mulighet for Norge
til å kunne spare store summer og å øke
produktiviteten. Det er flere fordeler med
elektronisk fakturering. For det første er det
papirløst, det er en klar miljøfordel og man får
en garanti for framsendelse. Dermed reduserer man muligheten for feil. Pluss at det øker
hindringene for svart økonomi, fordi det blir
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betydelig vanskeligere å svindle med fakturaer.
Dette blir en suksess for alle, tror jeg.

– Hvordan går man fram?
– Først må man koble seg til et aksesspunkt.
Dernest sørge for at økonomisystemet klarer å
lese inn EHF-formatet. Dermed er man i gang.
Vi tilbyr aksesspunkt til en fast lav pris. For en
kommune koster det bare 9100 kroner i året
å være tilkoblet. Leverandøraktivisering er
gratis for kommunen. Leverandørene betaler
selv kostnadene til forsendelse, akkurat som
når man sender et brev med posten i dag.
Åpner for muligheter
SendRegning brukte et halvt år på å bli
godkjent som et såkalt aksesspunkt, som er et
digitalt postkontor. Bakgrunnen er som følger:
EU-prosjektet PEPPOL (Pan-European Public

Procurement Online, www.peppol.eu) har
som mål å få elektronisk offentlig innkjøp til å
fungere over landegrensene i Europa. Elektroniske tilbud skal kunne mottas fra EU og EØS.
Dette er bare mulig dersom digitale signaturer
virker over landegrensene. Som et resultat
av PEPPOL har EHF-formatet (Elektronisk
Handelsformat) blitt skapt.
– Å bruke papirfakturaer er fryktelig tungvint. Derfor har vi lenge sittet og ventet på en
standard for elektronisk fakturering. Først
kom E2B- standarden. Problemet med den er
at den er veldig løs og krevende, og at man må
gjøre en avtale mellom utsteder og mottaker
først. Med den nye standarden trenger man
derimot ikke gjøre noen avtale med mottaker,
alt man trenger å vite er organisasjonsnummeret. Og dette gjelder i hele Europa. Og det
er ikke bare snakk om fakturaer. Teknisk sett

Fakta

Det offentlige er i ferd med å gå over
til elektroniske fakturaer, og har utarbeidet et nytt standardformat for
utforming av fakturaer, kalt Elektronisk Handelsformat (EHF).
Fra 1. juli 2012 skal alle fakturaer
til offentlige virksomheter leveres i
dette formatet. Staten ved Difi arbeider samtidig aktivt for å etablere
en helt ny digital infrastruktur for
transport av handelsdokumenter
som blant annet fakturaer. Offentlige virksomheter vil trolig bli pålagt
å bruke denne infrastrukturen ved
forsendelse og mottak av for eksempel fakturaer.
Ifølge Difi har det offentlige i dag
ca. 25 millioner fakturaer årlig som
vil kunne bli sendt elektronisk.
Dette betyr store miljøgevinster
i form av mindre papiravfall og
reduserte CO2-utslipp. I tillegg til
dette vil virksomhetene spare tid og
ressurser på å slippe manuell håndtering av dokumenter. Det er snakk
om forenkling av fakturahåndtering,
mindre tidsløsing på feilhåndtering
og enklere oversikt og kontroll.
Og målet er klart. Den nye fakturaen vil faktisk spare staten for 1,
1 milliard kroner over ti år. I tillegg
kommer besparelser i tilsvarende
størrelse for kommuner og fylkeskommuner samt private bedrifter.

Det hele virker veldig enkelt. I løpet av ett par minutter kan man bli kunde hos SendRegning. Men bak teknologien ligger det atskillige timer med arbeid. Det var Steinar O. Cook som startet det hele for ni år siden.
Her er han omgitt av engelske Andrew Swift og polske Adam Mscisz.

kan man sende mange ting, som for eksempel
ordrer og bestillinger, via aksesspunktet. Og
det åpner for fantastiske muligheter.
Så et behov
SendRegning våknet til live etter at Cook i
lengre tid hadde ergret seg over hvor tungvint
det var med papirfakturaer. Dermed fikk han
en lys idé.
– Jeg tenkte at det må da finnes noe på nettet
for fakturaer. Men det fantes ingenting i hele
Skandinavia. Ettersom jeg er programmerer,
tenkte jeg som så at dette må jeg da klare å
lage selv. Idéen min var at det må være unødvendig å installere programvare for å sende
fakturaer, det må da kunne gjøres på nettet.
Og det hele skulle være enkelt. Jeg visste at
det var et behov der ute, mange firmaer skyr
jo regnskapsarbeid og setter bort regnskapet

til regnskapsfører – fakturering må man gjøre
selv. Etter et halvt år med forberedelser, startet
vi med én kunde i måneden. I dag har vi har
tretti nye brukere i døgnet. Foreløpig har vi
fått 32 000 registrerte brukere, og det vokser
hele tiden. Joda, vi traff blink, det er et behov
i markedet og det markedet er stort. Små
og mellomstore bedrifter, som er de typiske
kundene våre, er det hele 400 000 av i Norge,
forteller Cook som i dag driver et firma med
ni ansatte
Avhenger av staten
Nå har altså SendRegning i tillegg blitt valgt
som leverandør av nøkkelprogramvare i den
statlige infrastrukturen for forsendelse av elektroniske fakturaer og andre handelsdokumenter. Men det har ikke kommet gratis.
– Vi har jobbet lenge i forhold til Difi og

inntil de utlyste en konkurranse. SendRegning vant fordi vi hadde jobbet så mye og
lenge med dette. Vi har brukt mye penger og
tid på å kunne bli aksesspunkt. Målet vårt er
imidlertid flest mulig aksesspunkter. Jeg synes
dette er kjempespennende, og jeg føler at jeg
er med på å skrive IT-historie. Men for at
dette skal bli en suksess, kreves det at staten
setter i gang først. Hvis ikke de gjør det, er det
heller ingen andre som gjør det. DFØ (Direktoratet for økonomistyring) fører regnskap for
cirka 160 statlige virksomheter, blant annet
alle departementene. Det er viktig at DFØ
bruker det nye systemet, ellers levner jeg det
ingen sjanse, spår Steinar O. Cook.
TEKST OG FOTO: TERJE HANSTEEN
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Vellykket «hotline» fra NHO
For et år siden lanserte NHO en egen «hotline» for offentlige anskaffelser til sine medlemmer. Tilbudet er et ledd i
NHOs mål om å bidra til gode offentlige innkjøp, samt sikre leverandørenes rettsstilling.
– Det er svært mange som har benyttet seg
av «hotline», eller «NHOs team for offentlige
anskaffelser» som det egentlig heter. Vi har
hatt en strøm av spørsmål og vil karakterisere
tilbudet som meget vellykket, sier advokat
Arnhild D. Gjønnes, som leder teamet.

– Hvilke problemstillinger har dukket opp?
– En hel rekke. Begrunnelsesplikten er en
gjenganger, det samme gjelder evaluering av
kontrakter, bruk av kvalifikasjon og tildelingskriterier, og innsynsbegjæringer. Spørsmålene
relaterer seg til konkrete anbudskonkurranser.
Vi får også andre spørsmål, som for eksempel
innhold og utforming av konkurransegrunnlaget. Leverandører har i mange tilfeller
problemer med å forstå hva oppdragsgiver
etterspør. Det er viktig at konkurransegrunnlaget er slik utformet at leverandøren forstår
hva oppdragsgiver etterspør, og ikke minst at
oppdragsgiver får tilfredsstillende leveranser.
Garanterer kvalitet
Det er seks advokater i NHO-systemet som
svarer på henvendelser på telefon eller e-post
fra medlemsbedriftene. Målet til NHOs an-
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skaffelsesteam er å tilfredsstille medlemmenes
forventning til svar og oppfølging. NHO og
landsforeningene garanterer at kvaliteten på
tjenestene er på toppnivå, og at teamet skal
bestrebe seg på å kunne gi klare svar. Derfor
lyder serviceerklæringen som følger: «Du får
snakke med en ekspert på offentlige anskaffelser.»
Hva veiledes det i?
Veiledningen gjelder spørsmål knyttet til
lov og forskrift om offentlige anskaffelser,
spørsmål knyttet til konkrete anbudskonkurranser og spørsmål knyttet til håndhevelse
av regelverket. Forutsetningen er at svar på
spørsmål ikke gjør det nødvendig å oversende
dokumentasjon.
NHO-teamet for offentlige anskaffelser har
oppgaver ut over det å gi veiledning til organisasjonens medlemmer. Det skal blant annet:
•

bidra til kompetanse hos NHOs regionforeninger om regelverket for offentlige
anskaffelser

•

tilby kurs for leverandører: «Vil du selge

til det offentlige?»
•

bidra til utarbeidelse av verktøy til bruk i
anskaffelsesprosessen – mal for utarbeidelse av tilbud

•

bidra til oppfyllelse av NHOs handlingsplan for offentlige anskaffelser

Handlingsplan
I sin handlingsplan for offentlige anskaffelser
har NHO nærmere 40 forslag til tiltak. Disse
skal klargjøre utfordringer næringslivet og
offentlige innkjøpere står overfor når offentlige kontrakter skal tildeles og hvilke tiltak
NHO vil arbeide med på dette området. Blant
tiltakene er obligatorisk forenklet kunngjøring
under den nasjonale terskelverdien, veiledning
i å utestenge fra konkurranser ved korrupsjon
og endring av den nye forskriften mot «sosial
dumping». Konkurransetilsynet bør på banen,
mener NHO, når det gjelder ulovlige direkteanskaffelser. I dag håndterer KOFA slike saker.

Tekst: Terje Hansteen

YS ut mot Kystverket
YS reagerer sterkt på at Kystverket i årevis har kjøpt tjenester fra det privateide Redningsselskapet uten å legge tjenestene ut på anbud.
I 2011 kjøpte Kystverket losfrakt-tjenester
fra Redningsselskapet for rundt 10 millioner
kroner. Leder for Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS), Tore Eugen Kvalheim,
ser det som alvorlig at Fiskeri- og kystdepartementet ikke har gjort noe med manglende
anbudsrunder i Kystverket tidligere.
– Kystverket har brutt anbudsreglene over
flere år, hvilket er helt uholdbart. Denne
ukulturen må vi få satt en stopper for nå, sier
Kvalheim til Dagbladet.
Overrasket statsråd
Fisteri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen
er overrasket, og understreker at hun er
opptatt av dialog om viktige spørsmål som
berører Kystverkets virksomhet.
– Departementet har takket ja til en tidligere
henvendelse om et generelt møte med alle
arbeidstakerorganisasjonene i Kystverket. Jeg
ser det som naturlig at organisasjonene på
dette møtet tar opp det de mener er kritikkverdige forhold, og at de gir en nærmere begrunnelse for de påstandene som er fremsatt,
sier Berg-Hansen.
Bukk og havresekk
Ifølge tips Dagbladet har mottatt skal
båndene være for tette mellom Kystverket
og Redningsselskapet, et forhold referert til
som "bukken og havresekken". Nåværende
generalsekretær i Redningsselskapet, Øyvind
Stene, var kystdirektør i Kystverket til 2006.
Mot slutten av perioden jobbet han i ett år
som nærmeste overordnede til nåværende og
daværende avdelingsdirektør i Kystverket,
Arve Dimmen. Dimmen har det øverste ansvaret for innkjøp av tjenester fra blant annet
Redningsselskapet.
– Tilbud om kontrakter gjennom bekjentskap er strengt ulovlig. Dersom
det medfører riktighet at Dimmen
og Stene er venner, lukter det
svært dårlig av denne saken,
sier Kvalheim.

– Dette er bare tull. Jeg jobbet sammen med
Stene i ett år i Kystverket. Han kjenner mange
der, men vi har ingen privat relasjon, sier
Dimmen til Dagbladet. Øystein Stene oppgir
også at det ikke er noen privat relasjon mellom ham og Dimmen.
På direkte spørsmål om Kystverket har brutt
anbudsreglene, svarer Dimmen:
– Det er litt uklart foreløpig. Vi må sjekke
dette nærmere før vi kan si det sikkert.
Selvkritikk
Årsaken til usikkerheten er at det kan være
unntak fra anbudsregelen dersom kun er
én aktør er tilbyder av den gitte
tjenesten. Denne vurderingen tok
Kystverket en gang på 1990-tallet,
og siden har Redningsselskapet
hatt en løpende avtale med
Kystverket.
– Vi burde løpende ha vurdert hvorvidt det var andre
tilbydere av disse tjenestene.
Her har vi et forbedringspotensial, sier Dimmen.
Lyser ut
Kystverket har nå
startet prosessen med
å lyse ut tjenestene
på de mest trafikkerte stedene.

Leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS),
Tore Eugen Kvalheim går
hardt ut mot Kystverket.
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Samordning av statlige innkjøp kan i prinsippet være både skadelig og fordelaktig.
Det gjør at det er nødvendig med konkrete vurderinger av de aktuelle anskaffelsene for å ta stilling
til om samordning er fornuftig og hvordan eventuell samordning skal skje.Det kommer fram av
den statlige utredningen om temaet.

Statlig samordning av innkjøp
kan være både
skadelig og fordelaktig
Utredningen er foretatt av Oslo Economics i
samarbeid med Firstventura og Oeconomica
på oppdrag fra Direktoratet for Forvaltning og
IKT (Difi). Her kan du lese et sammendrag av
konklusjonen i utredningen.
Mange hensyn
Når staten skal foreta innkjøp av varer og
tjenester, står den overfor tre hovedproblemstillinger: én privatøkonomisk (innkjøps- og
virksomhetsspesifikk), én samfunnsmessig og
én juridisk. Staten må for det første ta stilling
til hvordan inn-kjøpet skal gjennomføres for
å sikre at det som kjøpes inn er best mulig gitt
behovet og gitt økonomiske hensyn. Staten
har for det andre, i kraft av sin størrelse og
rolle i samfunnet, et ansvar for at innkjøpene
skjer i tråd med etablerte samfunnsstandarder
og på en måte som ikke skader konkurransen
i markedene. For det tredje må staten sikre
at innkjøpene skjer i overenstemmelse med
reglene om offentlige anskaffelse. Samordning
av statlig kjøp kan ha betydning for alle tre
problemstillingene.
Mulige fordeler
Samordning av statlig kjøp kan gi flere
privatøkonomiske(innkjøps- og virksomhets-spesifikke) fordeler. Det kan gi økt
kjøpermakt og lavere priser, mer effektiv anbudsorganisering og oppbygging av innkjøpskompetanse, koordineringsgevinster og økt
kompetanse om kontraktsstyring som kan gi
markedsgevinster.
På kostnadssiden kan samordning gi privatøkonomiske (innkjøps- og virksomhetsspesifikke) ulemper. Det kan gi for høy grad
av standardisering, øke behovet for kontraktsstyring og redusere innkjøpers kontroll over
leverandøren.
Uønskede konsekvenser
Samordning av statlig innkjøp kan få uønskede samfunnsmessige virkninger. Samordning
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kan medføre at staten får økt kjøpermakt som
blant annet motvirker skadelig markedsmakt
hos leverandører, det kan gjøre det enklere å
bruke statlig innkjøp som virkemiddel for å
nå ulike samfunnsmål og satsninger, og det
kan redusere uheldig favorisering av lokalt
næringsliv. På den annen side kan økt statlig
samordning medføre favorisering av store leverandører på bekostning av små leverandører
og i noen tilfeller også svekket konkurranse på
lang sikt.
Skadelig og fordelaktig
Samordning av statlig innkjøp kan også
påvirke hvordan staten forholder seg til og
tilpasser seg anskaffelsesregelverket. Samordning kan bidra til å redusere ressurs-innsatsen
knyttet til oppfølging av anskaffelsesreglene i
innkjøpsprosessene og det kan gi bedre etterlevelse av regelverket, gjennom bedre kompetanse hos inn-kjøperen. Det er nødvendig med
konkrete vurderinger av hver anskaffelse for å
fast-slå om samordning av innkjøp er fornuftig og hvordan eventuell samordning skal skje.
At samordning av innkjøp i prinsippet kan
være både skadelig og fordelaktig gjør at det
er nødvendig med konkrete vurderinger av de
aktuelle anskaffelsene for å ta stilling til om
samordning er fornuftig og hvordan eventuell
samordning skal skje.
Flere forhold avgjør
I hvilken grad statlige innkjøp er egnet for
samordning avhenger av bestemte forhold.
Det er særlig tre dimensjoner som er avgjørende:
1.

Hvorvidt produktene er standardiserte og
om det er behov for individuell tilpasning

2.

Om alle aspektene ved leveransene kan
kontraktsfestes på en sikker og god måte

3.

Om staten utgjør en dominerende kjøper
i markedet (mer enn 50 prosent av kjøpene)

Hvis det som skal anskaffes i stor grad er
standardisert med lite behov for individuell
tilpasning, er enkelt å kontraktsfeste og ikke
har staten som dominerende kjøper, er det
sannsynlig at samordning først og fremst har
positive virkninger.
Hvis produktet som skal anskaffes derimot
enten er ikke-standardisert, krever stor grad
av individuell tilpasning, er vanskelig å kontraktsfeste eller har staten som dominerende
kjøper, er det fare for at samordning også gir
negative virkninger. I slike tilfeller bør samordning skje med varsomhet.
Hvor store gevinster som kan oppnås ved
samordning av innkjøp avhenger også av
konkrete forhold ved produktet og markedet.
Generelt er samordning mer lønn-somt hvis
potensialet for økt konkurranse og reduserte
priser er stort.
Ikke noe nytt
Samordning av statlig kjøp har vært praktisert
lenge. I dag skjer samordning hoved-sakelig
innenfor sektorgrenser, blant annet i helsesektoren, politisektoren og universitetssektoren.
Det synes som om disse nettverkene i all hovedsak fungerer godt. Samordning på tvers av
hele staten skjer i liten grad etter at Statskjøp
ble lagt ned for snart 10 år siden. Nedleggelsen av Statskjøp ble begrunnet med at innkjøp
er en desentralisert oppgave og at sentrale
innkjøp medførte en fare for at staten kunne
utøve en innkjøpsmakt som reduserer konkurranse og effektivitet. Det eksisterer i dag
noen felles rammeavtaler for departementene.
Avtalene inngås og administreres av DepKjøp.
Det er vårt inntrykk at avtalene i liten grad
benyttes, og at aktivitetene i DepKjøp er lite
kjent.
Den samordningen vi ser, er i hovedsak
begrunnet i et ønske om å oppnå bedre
betingelser på de aktuelle innkjøpene, og å
styrke innkjøpskompetansen. Sam-ordning er

i mindre grad motivert ut fra at det reduserer
prosess- eller transaksjonskostnader. Samordning har også i liten grad blitt brukt som
virkemiddel for å nå bestemte samfunnsmål.
Statlige sektor i våre nordiske naboland
samordner i større grad innkjøp av varer og
tjenester enn den norske stat
Norge mot strømmen
I motsetning til Norge har Sverige, Danmark,
Finland og Island en statlig innkjøps-sentral
som fremforhandler felles rammeavtaler for
en rekke varer og tjenester. Det er flere varer
og tjenestetyper som går igjen, blant annet
PC-er og IKT-relaterte produkter samt kontormøbler. Sentralene er ulikt organisert og
har ulik forankring i det statlige systemet, fra
heleide AS til internt organiserte enheter.
Felles for sentrene er at statlige enheter er
forpliktet til å benytte rammeavtalene som
inngås, og at sentrene finansieres ved at leverandørene betaler
en avgift knyttet til avropene
på avtalene. Sentrene fungerer
i all hovedsak også som rådgivende miljøer. Erfaringene
er i all hovedsak positive.
Det er blant annet beregnet
økonomiske gevinster knyttet til lavere priser og lavere
transaksjonskostnader,
selv om det er diskusjoner
knyttet til hvor store disse
gevinstene er. Det er også
utfordringer knyttet til
avtalelojalitet, selv om
de statlige enhetene er
forpliktet til å benytte
avtalene. Samordning
av statlig innkjøp kan
skje på mangemåter
og avhenger hva
formålet er.
Samordning
av statlig
innkjøp innebærer
at to eller flere statlige aktører
koordinerer innkjøpene. Samordning kan organiseres på mange måter avhengig av hvilke
aktører som er med og hva som er formålet
med samordningen.
Fire modeller
Vi har studert fire hovedmodeller som tar utgangspunkt i ulike perspektiv for samordning
•

stordriftsperspektivet

•

styringsperspektivet

•

det geografiske perspektivet

•

behovsperspektivet

En modell etter stordriftsperspektivet innebærer at det foretas en sentral sam-ordning
av innkjøp i flest mulig statlige enheter. En
slik modell ligner på den de andre nordiske
landene har organisert gjennom statlige ram-

meavtalesenter. Modellen gir gjennom store
innkjøp/høye volumer mulighet for svært
gode kommersielle betingelser og oppdragsgivervennlige kontraktsbestemmelser. Lokal
forankring og fleksibilitet kan være begrenset,
og lokale og geografiske behov kan være utfordrende å ivareta. Mulighet for standardisering
gir ytterligere økt potensial for effektivisering
(internt og gjennom kommersielle betingelser). Transaksjonskostnader fordelt på mange
oppdragsgivere er lave. Modellen forutsetter
høy innkjøps- og markedskompetanse. Kontraktsoppfølging vil kunne ivaretas på en profesjonell måte. Utrulling av e-handel kan få et
stort løft. En sterk oppdragsgiver kan trolig

påvirke samfunnsansvar positivt både med
hensyn til krav-stilling og oppfølging. Innovasjon vil kunne ivaretas på en god måte, men
høyt fokus på standardisering vil kunne virke
begrensende. Modellen gir stor kundemakt og
det er risiko for å påvirke markedet negativt
på sikt ved at antall leverandører reduseres og
dermed øker konsentrasjonen i markedet.
En modell etter styringsperspektivet tar utgangspunkt i samordning av innkjøp i enheter
i samme styringslinje. Modellen antas særlig
å ha positive virkninger for muligheten til å
stille krav og oppfølging av samfunnsansvar.
Andre modeller
En modell etter et geografisk perspektiv tar utgangspunkt i samordning av innkjøp i enheter
som geografisk er lokalisert i samme område.
Lokal forankring og fleksibilitet, og geografis-

ke behov kan ivaretas godt. En god geografisk
forankring gjør at lokale små og mellomstore
leverandører kan ivaretas godt. Ellers utpeker
ikke modellen seg som særlig effektiviserende.
En modell etter behovsperspektivet tar
utgangspunkt i samordning av like innkjøp
eller innkjøp i enheter med like behov. Modellen gir mulighet for gode kommer-sielle
betingelser. Modellen kan for gitte anskaffelser ha mye til felles med en modell etter
stordriftsperspektivet. Mulighet for lokal
forankring og fleksibilitet er godt ivaretatt.
Mulighet for standardisering gir ytterligere
økt potensial for effektivisering. Modellen
muliggjør lave transaksjonskostnader, styrket
innkjøps-kompetanse og –strategi samt gir
økt mulighet for profesjonell kontraktsstyring
og oppfølging. Utrulling av e-handel kan få et
stort løft. En større oppdragsgiver kan trolig
påvirke samfunnsansvar positivt både med
hensyn til kravstilling og oppfølging.
Modellen gir gode muligheter for
å stimulere og bidra til innovasjon. Likevel er det risiko for å
påvirke markedet negativt på
sikt dersom sammen-fallende
behov gjør at oppdragsgiver
blir for stor.
Krever spisskompetanse
Den komparative gjennomgangen av samordningsmodellene viser at det ikke på
generelt grunnlag er mulig å
peke ut en modell
som den beste.
Det er styrker og
svakheter ved alle
modellene for samordning av innkjøp. Ut i
fra et effektiviseringsperspektiv framstår modeller etter stordrifts- og
behovsperspektivet som
mest nærliggende for
produkter som egner seg
for samordning. Kompetanse er
en suksessfaktor for vellykket samordning
av statlig innkjøp
Staten kjøper inn varer og tjenester for store
beløp og det er grunn til å tro at gevinstpotensialet ved effektiv samordning er betydelig.
For at gevinstene skal utløses er det i tillegg
til momentene over, avgjørende at enhetene
som har/får ansvaret for samordningen har
nødvendig kompetanse og ressurser. Vellykket
samordning krever spisskompetanse på ulike
områder (innkjøpsfag, samfunnsøkonomi og
jus) og det er viktig at bemanningen er riktig.
Uten den nødvendige kompetansen risikerer
man både at gevinstpotensialet ikke realiseres og at samordningen påfører samfunnet
kostnader.
Redigering: Per-Kr. Aasen
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– Regjeringen tar feil når de tror at det blir lettere for leverandører
å håndheve sine rettigheter, når de må gjøre det i domstolen, sier
NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Direktør for næringspolitikk i NHO, Petter
Haas Brubakk, betegner forslaget som et
alvorlig tilbakeskritt.
– Regjeringens forslag undergraver det gode
arbeidet som er gjort i Norge for å få bukt
med ulovlige offentlige innkjøp. Regjeringen
tar feil når de tror at det blir lettere for leverandører å håndheve sine rettigheter, når de
må gjøre det i domstolen, sier Brubakk.
Mens Hovedorganisasjonen Virke mener at
KOFA vingeklippes, og frykter at forslaget vil
føre til at det blir mer tid- og ressurskrevende
for bedriftene å nå frem.
Sterke argumenter
– Klagenemnda har siden 2007 hatt myndighet til å ilegge oppdragsgivere gebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Kompetansen gjelder
uavhengig av om anskaffelsen ligger over EØS/
EU-terskelverdien (anskaffelsesforskriftens
del III) eller under denne (forskriftens del II).
Jeg mener at klagenemndas gebyrmyndighet
har hatt en viktig preventiv funksjon. Fordelen
med nemnda som klageinstans i gebyrsakene
er at saksbehandlingen blir relativt rask, og at
partenes omkostninger blir lave. Dermed har
også terskelen for å bringe sakene inn for klagenemnda vært lav. Dette er sterke argumenter
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for fortsatt å beholde gebyrmyndigheten i
KOFA, sier leder for KOFA, Georg Fredrik
Rieber-Mohn, til Offentlig Handel. Men
situasjonen endres når EUs håndhevelsesdirektiv skal implementeres, og det skal innføres
en sanksjon ved direkteanskaffelser over EØS/
EUs terskelverdi som fastslår at inngåtte
kontrakter blir «uten virkning», poengterer
Rieber-Mohn.
– Det synes å være utbredt enighet om at en
så inngripende sanksjon bør ilegges av domstolene, eventuelt i en kombinasjon med gebyrmyndigheten. Sterke rettssikkerhetshensyn
taler da for at den samlede sanksjonsileggelse
skjer i regi av domstolene, med de prosessuelle
garantier om muntlig forhandling, bevisumiddelbarhet mv. som gjelder for domstolenes
virksomhet.
– Jeg vil tilføye at en slik løsning ikke er til
hinder for at Klagenemnda beholder gebyrmyndigheten for ulovlige direkteanskaffelser
under terskelverdi – sakene som går etter
anskaffelsesforskriftens del II, selv om det kan
bli krevende å samordne nemndas gebyrpraksis med den praksis domstolene eventuelt vil
legge seg på for anskaffelser over terskelverdien, sier lederen av KOFA.

Økt åpenhet og kontroll
Kommunenes Sentralforbund (KS) er enig
med regjeringens forslag om at håndhevelse
av regelverket skal legges til domstolene. Bruk
av domstolsmodellen er den løsning som best
ivaretar rettsikkerheten og den løsning som
best kan ivareta kompleksiteten i saker knyttet
håndhevelse av offentlige anskaffelser. Den
nye sanksjonsformen ”uten virkning” er inngripende og kan få store konsekvenser for alle
involverte parter. En avgjørelse om å kjenne
en kontrakt uten virkning reiser kompliserte
rettslige spørsmål knyttet til etteroppgjør og
erstatning, og bør vurderes av en domstol.
KS` vurdering er at det er viktig at alle rettslige forhold relatert til anskaffelsesprosessen
kan behandles i samme sak og av samme
organ. Dette ivaretas best i det ordinære
domstolsapparatet. KS mener dessuten at den
preventive effekten av innføringen av de nye
sanksjonene vil være betydelig, og at det nye
systemet med intensjonskunngjøring vil føre
til økt åpenhet og kontroll vedrørende direkte
anskaffelser. Riks- og kommunerevisjonenes
kontroll av offentlige anskaffelser har også
særlig tatt opp ulovlige direkte anskaffelser og
dårlig internkontroll. KS tror derfor at det nye
håndhevingsregimet totalt sett vil være like ef-

Både motbør og støtte

til skjerpede regler
Regjeringen la nylig fram et forslag til skjerpede
regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Nå
skal det bli lettere for leverandører som ikke har nådd
opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Samtidig
som reglene skal bekjempe grove brudd på regelverket. Forslaget møter både støtte og motbør.

fektivt som dagens system, sier KS i en høring
i Stortingets næringskomite 9.januar i år.
KOFA som rådgivende organ
KS er også enig i at Kofa videreføres som et
rent rådgivende organ slik det opprinnelig ble
etablert. Et slikt rådgivende tilbud fra Kofa vil
ikke være mulig å opprettholde, dersom Kofa
opprettes som en domstolsliknende nemnd.
KS tiltrer regjeringens forslag om at de regler
som følger av dir 2007/66/EF kun innføres i
den utstrekning EØS-avtalen pålegger Norge
dette. Videre sier KS at de vil påpeke viktigheten av å se at regelverkets hovedformål
primært skal ivareta felles offentlige hensyn - verdiskapning ved mest mulig effektiv
ressursbruk. KS ser gjennom rådgivning og i
øvrig kontakt med medlemmene at en i mange
enkeltsaker mister dette perspektivet, og at
hovedfokus ligger på private parters rettigheter. Regelverks- og klagehåndtering går på
bekostning av tid og ressurser som kunne vært
benyttet nettopp til å sikre bedre anskaffelsesfaglige kost/nytte vurderinger samt kontraktsoppfølgning. Både for de endringer som nå
gjøres i forbindelse med implementeringen av
håndhevingsdirektivet og i forbindelse med
den pågående revisjonen av selve anskaffelses-

regelverket, må dette formålet være førende.
Nei til innsyn
KS tiltrer regjeringens forslag om endring i
begrunnelsesplikten. De er enige i at en slik
løsning best harmonerer med de nye håndhevelsesreglene, samt anskaffelseslovens formål
om kosteffektivitet. KS er derimot uenig i lovforslaget vedørende en videreføring av dagens
regler om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll. Etter ikrafttredelse av offentleglova har
KS sett flere enkeltsaker hvor innsyn i tilbud
før kontraktsinngåelse har vanskeliggjort
gjennomføring av ny konkurranse, når forutgående konkurranse har vært mislykket eller
av annen årsak må avlyses. Dette er en situasjon verken oppdragsgivere eller leverandørene
er tjent med. KS ønsker derfor at tilbudene
først skal være offentlige etter at kontrakten
er inngått. KS ser at klageadgangen på dette
området er tilstrekkelig ivaretatt i lov og
forskrift om offentlige anskaffelser. KS mener
likevel det er betenkelig å frata folkevalgte
mulighet for kontroll.

regjeringen i realiteten parkert muligheten for
leverandørenes oppfølging av det offentliges
overtredelser, sier Brubakk i NHO. I dag lever
oppdragsgivere som tildeler kontrakter uten
konkurranse i frykt for å få store bøter av Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.
– Dette har vist seg å ha en oppdragende
effekt for offentlige oppdragsgivere. NHO
frykter et tilbakeslag på dette feltet.
– Ingen leverandør har tid og råd til å føre
slike saker til topps i rettssystemet, når heller
ikke en seier fører til annet enn en moralsk
seier på vegne av samfunnet. Med dette fører
regjeringen risiko og ansvar for et ryddig marked over på leverandøren, for noe som absolutt ligger hos det offentlige. For næringslivet
som jevnt og trutt arbeider for ryddige forhold
og mot korrupsjon, er dette svært nedslående,
uttaler Brubakk.
TEKST: TERJE HANSTEEN

NHO frykter tilbakeslag
Ved å foreslå å overføre håndhevelse av ulovlige direkteanskaffelser til domstolen, har
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Rokkansenteret i
Bergen skal produsere historieverk
Rokkansenteret AS, som eies av Universitetet i Bergen, har fått jobben med å
produsere et ettbinds historieverk om
likestillingshistorie. Boka skal ut i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013.
Kontrakten har en verdi på 2,3 millioner
kroner.
Bakgrunnen for kontrakten var at Regjeringen besluttet å feire lokalt, nasjonalt
og internasjonalt at det i 2013 er 100 år
siden allmenn stemmerett ble vedtatt av
et enstemmig storting. I den forbindelse
oppnevnte Regjeringen en komité som
hadde ansvar for å foreslå og gjennomføre tiltak til feiringen av Stemmerettsjubileet. Komiteen ledes av fylkesmann
i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl.
Sekretariatsfunksjonen er lagt til Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
Ett av tiltakene er altså utgivelse av historieverket om norsk likestillingshistorie
ca 1850-2013.
Uni Rokkansenteret er en del av Uni
Research AS som driver forskning og
utvikling innen helse, modellering,
marin molekylærbiologi, miljø, klima,
energi og samfunn. Uni Research er en
av Norges største forskningsorganisasjoner, og har mer enn 500 ansatte fra over
50 nasjoner.

Norconsult vant stor kontrakt
Norconsult i Bergen vant kontrakten med Utdanningsdirektoratet om drift av
rådgivingstjenesten for barnehage- og skoleanlegg. Kontrakten gjelder i 3 år
med opsjon på en fjerde.
Utdanningsdirektoratet opprettet i 2003 på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en rådgivningstjeneste for skoleanlegg. Rådgivningstjenesten består av tre hovedelementer:
•
•
•

nettside
svartjeneste
en årlig nasjonal konferanse om skoleanlegg

Tre år
Utdanningsdirektoratet kjøper kompetanse
fra eksterne fagmiljøer som bistår direktoratet
med utvikling og drift av rådgivningstjenesten. Direktoratet ønsket å inngå avtale med en
oppdragstaker som kan levere slike rådgivningstjenester i en treårsperiode, med opsjon
for ytterligere 1 år, start fra januar 2012.

økt kompetanse
Rådgivningstjenesten for barnehage- og
skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere. Hensikten er å øke barnehage- og skoleeiers bestillerkompetanse. Det er viktig at
barnehage- og skoleeier som bruker, forvalter
og byggherre har kunnskap om bygningsmessig utforming, arealdisponering, materialvalg
og praktiske forhold som både er tidsmessige
og holdbare over tid, slik barnehage- og skoleeier ikke bruker unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine
barnehager og skoler. Rådgivningstjenesten
for barnehage- og skoleanlegg skal imidlertid
også være for andre som søker informasjon
om skoleanlegg.

Aga leverer gass til Osloskoler
Undervisningsbygg har gitt Aga rammeavtale på leveranser av biogass til skolebygninger.
Rammeavtalen gjelder levering til forvaltningsobjekter som skoler, barnehager osv., hvor
Undervisningsbygg ønsker å benytte biogass som brensel. Rammeavtalen er områdemessig
begrenset til Undervisningsbyggs eiendommer. Per i dag gjelder dette kun Ris skole.
Basert på erfaringstall og planer vil vi anslå at årlig behov for biogass vil være omtrent 80
000 Nm3/år.

Svenske Incit Ab skal levere FDVU-system
Det ble Incit Ab i Mølndal utenfor Gøteborg som fikk kontrakten med å levere nytt FDVU-system for ivaretakelse av eiendomsforvaltning ved universitetet i Oslo.
Dagens system for ivaretakelse av eiendomsforvaltning hos Universitet i Oslo
fordeler seg på flere ulike tekniske løsninger, plattformer og programmer som
ikke nødvendigvis spiller sammen. Dette
vanskeliggjør samhandling internt og med
leverandører, gir mye dobbeltarbeid og
dobbeltregistrering, gir tung gjenfinning av
informasjon og usikkerhet om datakvalitet.
Det antas at det ligger et potensial til å
skape en bedre hverdag for den enkelte
medarbeider gjennom å tilby helhetlige
verktøy for mer effektivt å kunne levere ar-

beid av en høyere kvalitet. Det skal derfor
anskaffes et nytt helhetlig FDVU-system.
Tilfører merverdi
Det settes et overordnet mål om at flest
mulig av dem systemet er utarbeidet for,
faktisk benytter det og at det tilfører Universitet i Oslo merverdi i form av redusert
ressursbruk. Brukervennlighet vil derfor
være en viktig del av FDVU-systemet.
Et FDVU-system vil inneholde mye informasjon om virksomhetens kjerneaktiviteter slik at løsningen må være tilgjengelig

for innsyn for et stort antall medarbeidere.
De fleste brukere er lokalisert på Blindern
i Oslo, men både interne og eksterne
medarbeidere vil ha behov for informasjon
og tilgang til FDVU-systemet mens de oppholder seg i eiendomsmassen eller andre
steder. En løsning for effektivt samspill
og datautveksling mellom eksisterende
systemer og FDVU-systemet vil utgjøre en
vesentlig del av leveransen.
Det skal også leveres bistand i implementering hos UiO og support og vedlikehold av
tilbudt løsning.
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Ny brannbil til
Nedre Romerike
Egenes Brannteknikk AS er valgt som leverandør av ny spesialutrustet kommando/røykdykkerbil til Nedre Romerike
Brann- og redningsvesen. Kontrakten
lyder på 518 000 kroner netto.
Egenes Brannteknikk er Rosenbauers
offisielle representant i Norge. I tillegg
representerer de Metz (maskinstiger og
lifter), Weber Hydraulik (Redningsverktøy), Sthamer (Skumvæske), Bostrom
(Røykdykkerstoler) og AWG (Brannarmatur) på det norske markedet. Egenes
er et norsk aksjeselskap med 27 ansatte
som holder til utenfor Flekkefjord i VestAgder.
Egenes har en omsetning på cirka 80
millioner kroner, og leverer cirka 40
brann- og redningsbiler per år.

Asplan Viak AS
utreder støy
På oppdrag fra Statens Vegvesen skal Asplan
Viak S utrede støynivået ved opplistede eiendommer langs riksveiene i Sør-Rogaland for å
avdekke hvor en videre vurdering av innendørs støynivå er påkrevd og – ved overskridelse av tiltaksgrensen- en beskrivelse av fasadeisolerende tiltak og balansert ventilasjon.
Kontrakten har en verdi på snaut 1,5 millioner
kroner og er oppdraget er delt i to deler:
Trinn 1: å utrede utendørs støynivå ved
opplistede eiendommer for å avdekke hvor
en videre vurdering av innendørs støynivå er
påkrevd.
Trinn 2: innendørs befaring med detaljert
støyvurdering av gjennomsnittlig innendørs
støynivå.

Tre skal dele på drift
avIKT-anlegg i Indre
Østfold
Sarpsborg-firmaet NiSec og de to oslobaserte
leverandørene ATEA og EDB ErgoGroup har
fått rammeavtaler med Smaalensveven IKT
(SMIKT) om drifting av IKT-systemene.
Utgangspunktet for utlysningen i fjor var at
SMIKT følte behov for å supplere selskapets
kompetanse og kapasitet. I utlysningen het det
at de ønsker å etablere rammeavtale med en
eller flere leverandører for levering av konsulenttjenester. Oppdragsgiver ønsker primært
en leverandør som dekker alle grupper, men
forbeholder seg retten til å velge.

Retriever Norge
skal overvåke media for Patentstyret
Bakgrunnen for kontrakten var blant
annet at engasjement og tilgjengelighet er
blant Patentstyrets grunnverdier. De ønsker å være synlige i media og engasjere
seg i mediesaker som omhandler industrielle rettigheter og innovasjon spesielt
og næringsutvikling generelt.
De følte derfor behovet for å følge med
på sine fagområder i media, for å komme
med tilsvar der det er naturlig. Videre
ønsket de en oversikt over hvor ofte de
omtales i media for å undersøke om
mediestrategien fungerer som tilsiktet.
Patentstyret ønsker også å teste ut om
medieovervåkingssystemet de har inngått
avtale om kan egne seg som et verktøy
i saksbehandlingen. Overvåkingen skal
dekke alle dager i kalenderåret, også
helger og høytidsdager.

Neue Design Studio vant UDI-kontrakt
Neue Design Studio i Oslo er tildelt kontrakten med å utforme ny visuell profil for
Utlendingsdirektoratet (UDI). Kontrakten har en verdi på 1,1 millioner kroner inklusiv
merverdiavgift.
Neue har kompetanse innenfor rådgivning, strategi og tekst, grafisk design, illustrasjon og
foto, web- og interaksjon, interiør- og møbeldesign.
Neue Design Studio sier de jobber etter prinsippet om at design og innsikt er gjensidig
avhengig av hverandre, og at det er i krysningspunktet mellom innsikt om markedet,
målgruppen og leken kreativitet at det kan skapes noe nytt.

Reinertsen skal
fikse plattformer
Trondhiemselskapet Reinertsen AS
er valgt til å bygge om plattformer på
Trondheim sentralstasjon.
Prosjektet omfatter i hovedsak følgende
tiltak:
•

Nye atkomster til plattformene
med 3 stk. nye heiser.

•

Eksisterende gangramper fjernes,
og erstattes med trapper.

•

Heving av plattformene til 76 cm.

•

Lengden på mellomplattformen 1
og 2 reduseres fra 350m til 250m.

•

125 m av hovedplattform oppgraderes.

•

Eksisterende plattformtak rives.

•

Nye lukkede lehus i glass.

•

Ny møblering, belysning, snøsmelteanlegg og publikumsinformasjonsanlegg.

•

Universell utforming - spesielle
tiltak for funksjonshemmede.

•

Nytt el-teknisk bygg.

•

En ny teknisk kulvert og en ny
teknisk føringsvei på tvers av
plattformene.

•

Fundamentering, spunt og pelearbeider for overliggende bygningsmasse.

Rambøll skal
analysere betalingssystemer i Østfold
Rambøll AS i Tønsberg har fått jobben med
å analysere trafikantbetalingssystemer og
finansielt grunnlag for bypakke i Nedre Glommaregionen.
Analysene skal danne grunnlag for behandlingen hos lokale og regionale myndigheter,
og for utarbeidelse av stortingsproposisjon.
Avtalen om slik bistand vil være en rammeavtale som vil bli inngått med én leverandør,
og skal i utgangspunktet gjelde for to år fra
kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver vil kunne
forlenge avtalen med inntil to år, men i så
tilfelle vil forlengelse av avtalen skje med ett år
av gangen. Maksimal varighet av rammeavtalen vil dermed være fire år.
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For oppføring i guiden, kontakt: Glomma Media, tlf. 69 35 40 90

Bemanning

Grafisk produksjon
DESIGN
WEBUTVIKLING
GRAFISK PRODUKSJON

rekruttering
& utvelgelse
Kontakt oss på 04321
adecco.no/select

07 gruppen as
07 GRUPPEN AS
Peter Møllers vei 8-12, 0585 Oslo
Peter Møllers vei 8, 0585 Oslo
Tlf.: 22 79 95 00 • post@07.no
www.07.no
www.07.no

Bygg og anlegg
Helikopterdrift A/S
Postboks 265 - Forselvv. 1
8504 Narvik
Tlf. 76 96 10 40
Epost: narvik@helikopter.no
www.helikopter.no
Lufttransport, helikopterdrift, linjebefaring, termografering

Molab er en av Norges største kommersielle
laboratoriebedrifter. Vi betjener kunder
fra industri og offentlig virksomhet i hele
landet, innen materialteknologi, indre og
ytre miljø og kjemisk analyse.
Kontaktpersoner:
Mo i Rana: Arnt Lauritsen, 906 76 146
arnt.lauritsen@molab.no
Oslo: Tove Kristin Torstensen, 957 51 309
tkt@molab.no

Molab as

8607 Mo i Rana
P.b. 114 Kjelsås, 0411 Oslo
www.molab.no

Postboks 283
Nabbetorpveien 89
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 35 87 77

Møbler og inventer
Kinnarps AS
Grinidammen 4
Postboks 93
1332 Østerås
Tlf. 67 16 71 00
www.kinnarps.no

Næringsmidler
ASKO ØST AS
Postboks 164
1541 Vestby
Tlf. 02425

innen grøntvedlikehold, klipping, snørydding,
ugressbekjempelse etc.

Renhold
Lilleborg profesjonell
Sandakerveien 56
0477 Oslo
Tlf. 815 36 000
profesjonell@lilleborg.no
www.lilleborgprofesjonell.no

Postboks 65 Økern
0508 Oslo
Tlf. 22 88 05 00
www.bama.no

Myhre & Co. Advokatfirma
Rådhusgt. 9
0151 Oslo
Tlf: 22 41 12 11
E-post: post@mcadvokat.no
www.mcadvokat.no

Kurs og konferanser

Reklame og profilering
IDÉ AS - House of brands
Postboks 24
Dyrløkkevn. 19
1441 Drøbak
Tlf. 64 90 51 60
www.ide.no

Besøksadresse:
Syretårnet 3, 3048 Drammen

Antall:
1000 stk (sort)
Vi leverer
proffutstyr
Pris: 1250,- ex mva

www.tnmedia.no

Rådgivning og
konsulenter

www.offentligeanskaffelser.no

Tlf: 32 89 66 66
Epost: salg@pkm.no
Nettsted: www.pkm.no
Visittkort 50x70

Stenholtsvei 15a
1738 Borgenhaugen
92 80 63 22

Juridisk bistand

Forum for offentlige
anskaffelser
Tlf. 23 18 09 39

Postadresse:
Pb. 4086 Gulskogen, 3005 Drammen

Fototjenester
Internettløsninger
Profilmateriell i storformat

Media og
kommunikasjon
Glomma Media AS
Madam Arnesensvei 43
1710 Sarpsborg
Tlf: 69 35 40 90
www.glommamedia.no

Madam Arnesensvei 43
1710 Sarpsborg
Tlf. 69 35 40 90
informasjonsavdelingen.no

Anbudsgjennomføringer
Rådgivning
Kurs
www.ia.no
tlf.: 76 95 01 80
mail: ia@ia.no fax.: 76 95 01 85

Leverandør
til offentlig
sektor?
Ta kontakt for mer
informasjon og
bestilling av oppføring i
guiden!
Glomma Media AS
Tlf: 69 35 40 90

Safety-Quality-Knowledge
RWN er et entreprenørfirma som tilbyr
bygging og vedlikehold av jernbanenettet
for tog, trikk og t-bane, med spesialfelt
innenfor skinnesveising.
Vi har egen sveisesansvarlig (IWS) og tilbyr sluttkontroll
av utførte sveis med NDT (ikke destruktiv testing) med
Nivå 2 ultralydsoperatører.
Blant våre oppdragsgivere finner vi Jernbaneverket, KTP
(sporveien i Oslo) samt andre entreprenører.
Selv om RWN er et nystartet firma, er vi allerede markedsledende på feltet innenfor skinnesveising og vedlikeholdsoppgaver. Siden oppstarten høsten 2010 har omsetning økt fra 4,5 millioner kroner til hele 60 millioner
estimerte kroner for 2011. Bedriften har nå over tjue
ansatte og øker stadig antallet.
Flere gode samarbeidspartnere gjør oss mer fleksible i
forhold til markedets behov og vi blir mindre sårbare i
vinterhalvåret.

Rail Weld Institute (RWI) er sveiseskolen
som utdanner og sertifiserer sveisere i
henhold til Jernbaneverkets tekniske
regelverk og med FORCE Technology
som godkjent 3. part.
RWI tilbyr grunnutdanning, re-sertifisering og sertifisering av skinnesveisere innenfor alle sveise metoder.
Formålet er å sikre at Jernbaneverket og andre kunder
til enhver tid har tilgang til ressurser med rette kvalifikasjoner. Så langt har 150 personer vært gjennom skolen
siden oppstarten i 2010.
Supply & Maintenance Division server
markedet med verktøy, utsyr og
forbruksmateriell til bransjen gjennom
agenturer som Elektro Thermit, BDSMaschinen, Karnasch, Stanley, Cembre,
Gantrex, Safetrack, Husqvarna

Hvor befinner vi oss?
For mer informasjon, kontakt:
Jon Jessesen: Tel: +47 90183762
E-post: jon@rwn.no
Døgnbemannet vakttelefon: 966 22 333

RWN/RWI holder til i Ørje i kommunen Marker i Østfold.
Med vår tilstedeværelse har det jernbaneløse tettstedet
fått sitt eget jernbanespor.
Velkommen til Storgata 86 og Rødenesveien 2

