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ISO 20400
Afnor sitt initiativ
6 internasjonale arbeidsmøter
Flere nasjonale arbeidsmøter
Brukes over hele verden





Internasjonale organisasjoner og 
ISO standarder involvert i 
prosessen

Internnasjonale organisasjoner Andre ISO standarder

• ISO 26000 social 
responsibility

• ISO/TC 207 environmental 
management

• ISO/PC 278 anti-bribery 
management system

• ISO/TC 262 risk 
management



ISO 20400
Gir en forståelse av:
 hva bærekraftig innkjøp er
 hvilken påvirkning virksomhetene har på tvers av de ulike områdene 

av anskaffelsesaktivitetene: politikk, strategi, organisering, prosess; 
og hvordan å gjennomføre en bærekraftig anskaffelse.

Gjelder for:
 enhver organisasjon, uavhengig av sektor, størrelse og plassering.
 enhver interessent involvert i eller påvirket av innkjøpsbeslutninger 

og prosesser.
Erstatter ikke lovgivning, policy og etiske rammer som regulerer 
innkjøpsaktiviteter.



5. POLICY/STRATEGI

7. PROSESS

6. ORGANISERING

4. FORSTÅ 
GRUNNPRINNSIPPENE

3. TERMER og 
DEFINISJONER

2. NORMATIVE REF.

1. OMFANG

ISO 20400: Bærekraftig innkjøp



3. TERMER og DEFINISJONER



3.38 Bærekraftige innkjøp

innkjøp (3.18) som påvirker miljø, samfunn og 
økonomi mest mulig positivt gjennom hele 
livsløpet (3.12)

Begrepsmerknad 1: Bæ rekraftige innkjøp involverer 
bærekraftsaspekter (3.34) knyttet til varer (3.7) eller tjenester
(3.23) og til leverandørene (3.30) i leveransekjedene (3.32).
Begrepsmerknad 2: Bæ rekraftige innkjøp bidrar til at 
organisasjonen oppnår sine mål (3.15) for bæ rekraft og 
målsetninger for bærekraftig utvikling (3.37) generelt.



4.Forstå grunnprinsippene

Ansvarlighet Respekt for menneskerettigheter
Åpenhet Innovative løsninger
Etisk adferd Fokus på behov
Fullstendig og rettferdig mulighet Integrering
Respekt for interessenes interesser Analyse av alle kostnader
Respekt for rettssamfunnet og internasjonale 
atferdsnormer

Kontinuerlig forbedring





Dagens utfordringer



4.3 Kjerneområder for bærekraftige innkjøp

Organisasjonsstyring

Menneskerettigheter

Arbeidsforhold

Miljø

Hederlig virksomhet

Forbrukerspørsmål

Involvering og utvikling av lokalsamfunn



5. Integrere bærekraft i organisasjonens
innkjøpspolicy og -strategi



6. Organisering

6.1
Styre innkjøp 6.2

Opplæ ring

6.4
Foreta

prioriteringer for 
bæ rekraftig

innkjøp

6.5
Måle og 
forbedre

prestasjon

6.3
Identifisere og 

involvere
interessenter

6.6
Etablere en

klageordning



7. prosess



tillegg
 Annex A, viser hvordan bærekraftsforholdene i NS-ISO26000 står i 

forhold til mulige innkjøpstiltak.
 Annex B, gir en oversikt over NS-ISO26000:2010 og er, sammen 

med veiledningen nedenfor, ment å hjelpe organisasjoner med å 
forstå hvordan den skal brukes.
 Annex C, eksempler på en metode med bærekraftsforhold
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