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Introduksjon
• Bakgrunn
• Bransjen tok kontakt for å høre om Standard Norge kunne fasilitere

• Økende behov, man har sett til andre næringer
• Mange ulike kontrakter
• Forsøk på standardisering har vært gjort tidligere

• Regjeringens politikk på området tilråder bruk av standarder gjennom både:
• St.meld Helsenæringen og smartere innkjøp.
• Forskrift om offentlige anskaffelser
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Metode
• Etablerte et prosjekt i to trinn 
• Trinn 1: Utredning av behov, skaffe kunnskap om bransjen, hva er utfordringer?
• Intervju

• 12 sentrale aktører ble kontaktet fra et representativt utvalg
• Rapporten bygger på intervjudeltakernes subjektive tilbakemeldinger

• Ingen kritisk analyse

• Informasjonsmøte
• Her vi er i dag!
• Nå ut bredere, gi tilbakemeldinger på funn fra intervjuene
• Fortsatt utrede behovet for en komite

• (Trinn 2): 
• Oppstart av komite
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Resultat/funn del 1- Innkjøpssiden

• Generelt
• Ser behov for balanserte og standardiserte kontrakter
• Brukes i dag flere variasjoner av kontrakter, også innen samme helseregion
• Klipp og lim fra SSAer- som ikke er laget for denne bransjen
• Ofte utformet fra oss- innkjøpssiden
• Standardisering kan skape bedre forutsigbarhet
• Scopet
• Det er en tilleggskostnad å kjøpe standarden i ettertid

• Spesielt
• Forslag til innhold som kan reguleres av en kontrakt

• Produktendring i avtaletiden som følge av innovasjon- kunne tilby den beste løsningen
• Valutajustering- Covid- 19 har aktualisert dette punktet
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Resultat/funn del 2-Leverandørsiden

• Generelt
• Få innkjøpere- sentralisering
• Maktbalansen avspeiles i kontraktene som ikke er balanserte
• Risikobildet er forskjøvet over til leverandørene
• Spesielt
• Forslag til innhold som kan reguleres av en kontrakt

• Prolongering- forlengelse
• Nasjonale kontrakter- Én kontra flere leverandører, bevare underskogen
• Prisjustering iht KPI
• Valuta- aktualisert nå ved Covid- 19- svingninger opp mot 22%
• Volum- forpliktelse til å kjøpe minimumskvantum 
• Force majeure- årsaker utenfor begge parters kontroll
• Miljøfaktor
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Resultat/funn del 3
• Organisasjoner som er forespurt

• Risiko bør fordeles jevnt
• Gode erfaringer med standardkontrakter innenfor andre miljøer- bygg, anlegg, IKT o.l.-

som også har lang erfaring.
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Oppsummering
Ståstedet er forskjellig men allikevel:
• felles ønske om dialog og samhandling
• felles vilje til å standardisere 
• enighet om at variasjonen av kontraktene er stor 
• standardisering vil øke forutsigbarhet og likhet mellom helseregioner og kommuner

• Refleksjoner



Andersen, Vegard
Foredragsholder: 

67 83 86 00
info@standard.no 
standard.no

Følg oss på
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