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Mål for standardisering

 Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både 
innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer 
og forenkler

 Standardisering innebærer utarbeiding av krav og spesifikasjoner til 
varer, tjenester og prosesser. Målet er å oppnå praktiske og 
økonomiske fordeler



Definisjoner

Integritet
«Konsekvent innretting av og etterlevelse av avtalte etiske verdier, 

prinsipper og normer» KILDE: OECDs anbefaling om offentlig integritet, 2017

Ansvarlighet
«Tilstand av å være ansvarlig for beslutninger og aktiviteter overfor 

oppdragsgivers styrende organer, juridiske myndigheter og mer 
generelt, overfor interessentene»  KILDE: ISO 26000:2020, Social Responsebility



Bakgrunn

FN, sammen med internasjonale organisasjoner som OECD, EU, 
internasjonale finansieringsinstitusjoner og frivillige organisasjoner
som Transparency International, har spilt ledende roller i å 
anerkjenne viktigheten av god styring og å utvikle god veiledning for 
å styrke integriteten i offentlige anskaffelser



Grunnleggende prinsipper

Integritet – Ansvarlighet – Åpenhet

 Unnlatelse av å forplikte seg til de grunnleggende prinsippene om integritet, 
ansvarlighet og åpenhet i offentlige anskaffelser kan skape rom for korrupsjon, 
undergrave effektiviteten til offentlige tjenester og ha en negativ innvirkning på 
kostnadseffektiviteten

 Som et indirekte resultat kan slike mangler skade allmennhetens interesser, 
undergrave offentlig tillit og ha en negativ innvirkning på innbyggerne

 Det er bare den som har noe å skjule som er redd for åpenhet



Standarens bærebjelker

Styring
Policy/strategi
Etisk adferd og samfunnsansvar
Lederskap



Hensikten med standarden

«Rikdommen brer sine rasende herjinger der 
det ikke er etablert hindringer eller forberedt 
motstand» «Fyrsten» 1513, Machiavelli

NS-EN 17687:2022 «Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser» 
etablerer hindringer og forbereder motstand mot brudd på 
menneskerettighetene, miljø- og klimaødeleggende adferd, samt uetisk 
adferd, og i verste fall korrupsjon. Standarden sikrer også en god 
kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør 



Standard for integritet og ansvarlighet

Oppfølging
 Standardisert 
Kontraktsoppfølging

 Standardisere 
Kontraktsinngåelse

Gjennomføring LOA & FOA
 Standardisere 

Kvalifikasjon
 Standardisert 

Tilbudsbehandling

Planlegging
 Standardisert 

Konkurransegrunnlag
 Standardisert

Kunngjøring

Standarder

 Standarder

KontraktskravMinimumskrav
kravspesifikasjon TildelingskriterierKvalifikasjonskrav

Den norske spesilkomiteen har diskutert:

Å utvikle og implementere sirkulær- og delingsøkonomi ved planlegging, gjennomføring og oppfølging
av anskaffelser 

1. Standard for behovsvurderinger/behovsverifiseringer
2. Standard anskaffelsesstrategi basert på anskaffelsens art, inkludert livssyklus betraktninger
3. Standard for avfallsminimering basert på anskaffelsens art
4. Standard for utfasing basert på anskaffelsens art

 StandarderStandarder Standarder

NS-EN 17687:2022 
Krav til integritet
Krav til ansvarlighet
Krav til transparens
Dokumentasjon av
• Hvem
• Hva        Organisere
• Hvor
Kvalitetsstyring
• Forebygge
• Avdekke      Akseptere feil
• Korrigere
Styringsdokumentasjon
Dokumentasjon av planverk
Oversikt over kontrakter
Dokumentasjon etterlevelse
Risikostyring
Miljøstyring
Antikorrupsjon
Kompetanseheving
Etiske retningslinjer
HMS
Informasjonssikkerhet
Samfunnsansvar
Åpenhet



Hva er integritet i offentlige anskaffelser?

Integritet refererer til konsekvent innretting av, og overholdelse av 
avtalte etiske verdier, prinsipper og normer. Det handler ikke bare 
om å være tro mot seg selv, men også om å være ansvarlig overfor 
nøkkelinteressenter og operere på en transparent måte, for 
eksempel dokumentere hvordan innkjøpsfunksjonen er organisert

Integritet og ansvarlighet er to grunnleggende forutsetninger for god 
offentlig styring, inkludert solid økonomisk ledelse, og er nært 
knyttet til hverandre



Organisere anskaffelsesfunksjonen

 Standardiserte roller og prosesser med tydelige fullmakter, ansvar og myndighet
 Involvere
 Informere
 Bygge kompetanse
 Følge opp
 Evaluere
 Rapportere
Organisering kommer av det greske ordet «organon» som betyr verktøy 



Regler og rammeverk reduserer risikoer

Risikoer knyttet til korrupsjon og svindel er viktige aspekter ved 
offentlige anskaffelser globalt. EU-regelverket, rammeverk for 
offentlige anskaffelser og gjeldende nasjonal lovgivning, gir et 
sterkt forebyggende tiltak mot forekomsten av 
uregelmessigheter

EUs rettssystem er basert på grunnleggende prinsipper om 
likebehandling, ikke-diskriminering, gjensidig anerkjennelse, 
proporsjonalitet og åpenhet, med klare regler for hvordan 
man skal gjennomføre offentlige anskaffelsesprosesser for å 
etterleve disse prinsippene



Ledelsens ansvar for å utvikle ønsket adferd

Oppdragsgiver skal sørge for at toppledelsen og andre lederstillinger:
a) sikrer at alle aktiviteter og atferd gjenspeiler oppdragsgivers ansvar, formål og verdier

b) viser effektivt og sammenhengende lederskap på høyeste nivå og i hele organisasjonen

c) sørger for å skaffe ressurser og fasiliteter som er nødvendige for å oppfylle oppdragsgivers 
forpliktelser

d) sikrer at personer som arbeider på vegne av oppdragsgiver blir behandlet rettferdig og etisk

e) sikrer at ulike organisatoriske mål samordnes og ikke stimulerer til uønsket oppførsel

f) setter felles mål og god adferd når det gjelder integritet, ansvarlighet og åpenhet og motiverer 
ansatte til å handle for å oppnå felles mål – utvikle ønsket adferd
h) viser forpliktelse til felles mål og god atferd for å motivere ansatte til å handle på ønsket måte



Oppsummert

Integritet og ansvarlighet

Policyer
Styring
Adferd og samfunnsansvar
 Lederskap

«Det eneste som kommer av seg selv 
er forfallet»



«Whatever you are, be a good one»
Abraham Lincoln
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