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Framtiden i våre henders avdeling Etikk og næringsliv setter søkelys på norsk
næringsliv i sør og undersøker norske bedrifters opptreden i utviklingsland. Spesielt
ser vi på menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, ytre miljø og standarder for helse,
miljø og sikkerhet. I tillegg ser vi på norsk investerings-, eksport- og importetikk og
etikk i offentlige anskaffelser.
Det oppfordres til å sitere og bruke opplysninger fra denne rapporten. Framtiden i
våre hender oppgis som kilde.
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«En rekke av varene vi kjøper inn over offentlige
budsjetter, blir dessverre produsert under
uakseptable forhold. Slik kan det selvsagt
ikke være.»

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa i 2009 1

1

http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/baerum_vil_handle_etisk
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1.

Sammendrag

Framtiden i våre hender har undersøkt om norske kommuner følger myndighetenes oppfordring om å stille etiske krav i
sine anskaffelser. Med anskaffelser for 144 milliarder kroner i 2010 står kommunesektoren for nærmere førti prosent av
anskaffelsene i offentlig sektor.
Utvalget som ligger til grunn for rapporten består av den største kommunen i hvert av landets fylker, i alt nitten kommuner.
Informasjonen som er innhentet bygger på intervjuer med innkjøpere og andre nøkkelpersoner i de undersøkte
kommunene, gjennomført høsten 2011 og våren 2012, og gir et bilde på hvor langt kommunesektoren er kommet i sitt
etikkarbeid og hva status er på lokalt plan i offentlig sektor. Rapporten inneholder også en gjennomgang av
myndighetenes retorikk og praksis rundt etikk i offentlige anskaffelser.
Stiller sjelden krav
Vår undersøkelse viser at:
 84 prosent av kommunene i utvalget har ved en eller flere anledninger stilt en eller annen form av etiske krav til sine
leverandører.
 Etiske krav stilles derimot bare unntaksvis, trolig i mindre enn fem prosent av anskaffelsene.
 Halvparten av de spurte kommunene (53 prosent) har stilt krav om ILOs kjernekonvensjoner i ett eller flere innkjøp.
 Kun én kommune, Ålesund, stiller systematisk krav om ILOs kjernekonvensjoner i alle anskaffelser.
 Mange kommunale innkjøpere kjenner til statens virkemidler, men få har tatt dem i bruk.
 Kun en tredjedel av kommunene som stiller etiske krav følger opp kravene overfor leverandør/underleverandør.
 Av de undersøkte kommunene har kun én kommune, Stavanger, og ved kun én anledning, gjennomført stedlig kontroll
i produksjonsleddet.
Til tross for at flertallet av innkjøperne har kjennskap til adgangen til å stille etiske krav, og til de verktøy og tiltak
myndighetene har utviklet – stilles det kun unntaksvis tilfredsstillende etiske krav i offentlige anskaffelser. Innkjøperne
forklarer dette først og fremst med ressursmangel, de pålegges stadig flere oppgaver, uten at det bevilges ekstra ressurser
til å følge opp.
Staten svikter
Undersøkelsen viser at myndighetene de siste årene har gjort lite for å øke utbredelsen av etiske anskaffelser og at de
tiltakene som er tatt i bruk har hatt begrenset effekt. Det er i tillegg mye som tyder på at myndighetene tidvis trenerer
arbeidet med etisk handel. Det fremkommer at:
 I løpet av tre år har Staten bevilget forsvinnende lite ressurser til å sikre etiske hensyn i offentlige anskaffelser; knapt
2,8 millioner kroner for å sikre etiske hensyn i anskaffelser verdt nærmere 1100 milliarder kroner (2009-2011).
 Ansvarshavende myndigheter har brukt fem og et halvt år på å vurdere lovpålegg av etiske krav, har
hemmeligstemplet det eneste faglige innspillet fra Difi, og dobbeltkommuniserer den potensielle nytten av et
forpliktende regelverk.
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 Staten oppfordrer offentlige virksomheter til å stille etiske krav, men gjør det ikke i egne anskaffelser. Dermed sender
de tvetydige signaler til offentlige virksomheter om viktigheten av å ta etiske hensyn.
 Myndighetene har valgt en overdrevet restriktiv og passiv linje i stedet for å utfordre det juridiske rammeverket og det
politiske handlingsrommet, å bygge på erfaringene fra domstolsavgjørelser og å utfordre EU-kommisjonen på viktige
områder.
 Intern uenighet og ”ballkasting” trenerer trolig myndighetenes arbeid med etiske krav i offentlige anskaffelser.
Resultatene som her er fremkommet viser at kommunale innkjøpere sjelden stiller etiske krav og at det er liten progresjon.
Verken staten eller kommunene benytter seg i noen særlig grad av eksisterende virkemidler for å styrke faglige rettigheter
i produksjonen.
Uprøvd virkemiddel: lovpålegg om etiske krav
Undersøkelsen viser at frivillige retningslinjer ikke er veien å gå hvis norske myndigheter ønsker å sikre at varene skal
produseres under anstendige arbeidsforhold. Til dét er progresjonen altfor treg.
Et virkemiddel er fortsatt uprøvd: lovpålegg om etiske krav. BLD og FAD har hatt et lovpålegg til vurdering i mer enn fem
år. En utredning ble først igangsatt tre år etter et mulig lovpålegg første gang ble varslet. Enda foreligger ingen
konklusjon.
I tillegg til at det sjelden stilles etiske krav i offentlig sektor og at økningen i antall kommuner og statlige virksomheter som
stiller slike krav er meget svak, er det flere andre forhold som nå taler for et bindende regelverk:
 Halvparten av de spurte offentlige innkjøperne er for et lovpålegg om etiske krav. De etterlyser et tydelig og
bindende regelverk, et regelverk som ikke undergraver leverandører som arbeider seriøst med etikk, slik dagens
praksis gjør, og som ikke gir etisk bevisste innkjøpere konkurransemessige ulemper i forhold til virksomheter som ikke
tar hensyn.
 Private leverandører som i dag jobber seriøst med etikk i leverandørkjeden etterlyser etiske krav fra offentlig sektor.
Slik systemet fungerer i dag skvises seriøse leverandører ut, hovedsakelig fordi leverandører som ikke tar etiske
hensyn angivelig kan prise seg lavere.
 Både Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har, på bakgrunn av at deres anskaffelser ble
koblet opp mot uverdige arbeidsforhold, funnet det nødvendig å pålegge sine virksomheter å stille etiske krav. Etter at
Framtiden i våre hender avdekket manglende etisk praksis blant helseforetakene besluttet Helse Sør-Øst å endre
praksis mot etiske anskaffelser. Forsvarsdepartementet brukte mindre enn et halvt år på å vurdere, vedta og
implementere en lovforskrift etter at det ble avslørt kritikkverdige forhold hos deres uniformsleverandører i Kina.
Statlig ubesluttsomhet rammer arbeiderne
Med dagens progresjonsrate lagt til grunn, vil det ta mange tiår, kanskje mer enn hundre år, før samtlige offentlige
virksomheter tar etiske hensyn i alle sine anskaffelser. Årlig kjøpes det inn varer og tjenester fo r mer enn 380 milliarder
kroner. Disse anskaffelsene representerer et enormt antall vareanskaffelser, og produksjonen av disse varene involverer
millioner av mennesker. For hver dag som går uten at offentlig sektor stiller grunnleggende etiske krav til s ine
8
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leverandører, bidrar staten til å undergrave arbeidernes mulighet til å bedre sine arbeidsforhold. Samtidig bifaller staten
brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i andre land.
Med dette som bakgrunn oppfordrer Framtiden i våre hender Staten til
- Å pålegge offentlige virksomheter å stille grunnleggende etiske krav (jfr. kravene i ”Veileder om etiske krav i offentlige
anskaffelser”) ved offentlige anskaffelser.
- Å øremerke betydelige midler for å sikre at arbeidet med etikk i offentlige anskaffelser fører til synlige resultater. Økte
budsjetter til offentlige innkjøpere skli at de får ressurser til å følge opp dette arbeidet. Myndighetene må ta på seg en
langt mer sentral rolle. også sette av midler til en langt større koordinering og arbeidsbesparende tiltak, for eks tiltak for
kontroll og oppfølging av leverandører og en leverandørdatabase.
- Å følge nøye med på og lære av de erfaringer og fremganger som myndigheter i andre europeiske land har gjort på
området etikk i offentlige anskaffelser. Norge bør være et foregangsland på området.
- Å invitere nøkkelinstitusjoner til å komme med innspill til den nye handlingsplanen og andre sentrale dokumenter og
møteplasser som legger føringer for etikk i offentlige anskaffelser.
Framtiden i våre hender oppfordrer norske kommuner til
- Å benytte det handlingsrommet som finnes, ikke minst etter at forpliktende regelverk foreligger.
- Å arbeide for en politisk forankring, det vil si å gjøre lokale vedtak i forhold til det å ta etisk ansvar i offentlige
anskaffelser.
- Å oppfordre norske myndigheter til å øremerke ressurser til kommunenes arbeid med etikk i offentlige anskaffelser og å
legge press på myndighetene for etableringen av et samordningsorgan.
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Forkortelser
BLD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BNP

Bruttonasjonalproduktet

CSR

Corporate social responsibility/Bedriftens samfunnsansvar

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT

DN

Dagens Næringsliv

Doffin

Database for offentlige innkjøp

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FAD

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FD

Forsvarsdepartementet

Fivh

Framtiden i våre hender

FN

De forente nasjoner

FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

GSL

Grønne og sosiale leveransekjeder

HINAS

Helseforetakenes innkjøpsservice

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HOD

Helse- og omsorgsdepartementet

IEH

Initiativ for etisk handel

ILO

International Labour Organization

KD

Kommunal- og regionaldepartementet

KS

Kommunesektorens organisasjon

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LOA

Lov om offentlige anskaffelser

MD

Miljøverndepartementet

NGO

Ikke-statlig organisasjon

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
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SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SSA

Statens standardavtaler

WTO

Verdens handelsorganisasjon
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

Norsk offentlig sektor gjør årlig anskaffelser for 380 milliarder kroner. Sektoren representerer en betydelig markedsandel
og en stor potensiell påvirkningskraft. Myndighetene har i flere år fremhevet at offentlig sektor skal benytte denne
markedsposisjonen til å være en pådriver og et foregangseksempel ved å etterspørre varer som er tilvirket etter høye
etiske og sosiale standarder. Mye tyder derimot på at det ikke er tilfellet og at det er et stort avvik mellom ord og
handling. Flere undersøkelser av hvorvidt offentlige virksomheter stiller etiske krav – fundert på internasjonalt anerkjente
faglige rettigheter og menneskerettigheter – til sine leverandører, har antydet at få faktisk gjør det. I 2008 undersøkte
Framtiden i våre hender etikkarbeidet til tre av de største offentlige virksomhetene. Undersøkelsen viste at de tre
ressurssterke virksomhetene, Politiet, Forsvaret og Helse Sør-Øst, hadde fullstendig neglisjert regjeringens gjentatte
oppfordringer om å ta etiske hensyn i sine anskaffelser.
Det er ikke tidligere gjennomført en tilsvarende undersøkelse av hvorvidt kommunesektoren stiller tilsvarende etiske krav til
sine leverandører. Sektoren utgjør den desidert største innkjøpsposten i statsbudsjettet, med nærmere ha lvparten av de
totale anskaffelsene. Landets 430 kommuner representerer stor diversitet, fra kommuner med noen fåtalls millioner i
anskaffelsesbudsjett, til de største kommunene som gjør anskaffelser for flere milliarder kroner. Det er begrenset
informasjon om hvordan offentlige virksomheter i Norge arbeider for å ta etiske hensyn i sine anskaffelser, og i hvilken
grad de gjør det. Denne rapporten vil se nærmere på hvordan et utvalg norske kommuner gjør sine anskaffelser. Stiller de
etiske krav til sine leverandører? Følger de eventuelt opp leverandørene de setter krav til?
For å underlette hver enkelt innkjøpers arbeid for mer etiske anskaffelser, har myndighetene de siste årene utarbeidet flere
verktøy og veiledere. Det har imidlertid rådet usikkerhet knyttet til hvorvidt disse har gitt ønskede resultater. Denne
statusundersøkelse av kommunesektoren vil gi en indikasjon om de statlige initiativene har vært tilstrekkelige. Har
virkemidlene fått gjennomslag? Går utviklingen i riktig vei, sett fra et arbeidsrettighetsperspektiv?

1.2

Metode

1.2.1 Utvalg
Med hensyn til tilgjengelige ressurser er denne utredningen avgrenset til kommunal sektor. Sektoren representerer den klart
største ”enkeltposten” på det offentlige innkjøpsbudsjettet, med rundt 144 milliarder kroner i 2011.2 Det finnes i dag begrenset
oversikt over hvorvidt kommunale virksomheter tar etiske hensyn i sine anskaffelser (vil diskuteres nærmere i avsnitt 1.5.4).
Kommunesektoren representerer 430 små og store kommuner, og forventes å gi et godt bilde på utviklingen i offentlig sektor
2

http://www.ssb.no/offinnkj/
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som helhet; utbredelse av etiske krav i anskaffelser og eventuelle hindringer og/eller flaskehalser i dette arbeidet.
Rapporten baserer seg på intervjuer av innkjøpere i nitten norske kommuner; vi har valgt den største kommunen i hvert av
landets nitten fylker (se appendiks 1 for en utførlig oversikt). Ettersom utvalget ikke er tilfeldig vil ikke resultatene dan ne et
statistisk grunnlag for, men utvalget vil likevel kunne tillate oss å gjøre viktige vurderinger av progresjonen i k ommunenes
etikkarbeid. Mye tyder på at det de aller største kommunene som har kommet best i gang med etikkarbeidet, og at få av
de små og mellomstore kommunene stiller etiske krav. Ved å fokusere på den største kommunen i hvert fylke vil vi få et
innblikk i hvor langt progresjonen er kommet hos dem som faktisk har startet. Det er ikke urimelig å forvente at den
største kommunen i fylket er blant de som er kommet lengst i dette arbeidet.
Variasjonen i utvalget, først og fremst med hensyn til størrelse og innkjøpsvolum, gir et godt utgangspunkt for å identifisere
potensielle flaskehalser i de ulike fasene av implementeringsarbeidet, ettersom det representerer kommuner i ulike faser.
Dette gjelder fremfor alt kommuner som så vidt er kommet i gang og kommuner som har mye ressurser, men som ikke
har kommet i gang enda. Den innsamlede informasjonen vil også gi grunnlag for å vurdere hvorvidt folketall – og
ressurstilgang – kan si noe om den enkelte kommunes etikkarbeid.
Mange av kommunene i utvalget inngår i innkjøpssamarbeid, og ettersom utvalget består av den største kommunen i hvert
fylke, så sammenfaller det med at mange av kommunene i utvalget er vertskommune 3 for det regionale innkjøpssamarbeid.
Mange virksomheter har i tillegg harmonisert kommunens egne innkjøpsmaler med innkjøpssamarbeidets maler. Følgelig vil
de retningslinjene som den undersøkte kommunen benytter seg av i praksis ofte være gjeldende for mer enn bare den
undersøkte kommunen; i enkelte tilfeller så mange som 20-30 kommuner (dette vil behandles ytterligere i kapittel 2).

1.2.2 Metode
For kommuneundersøkelsen (kapittel 2) er det gjennomført telefonintervjuer med innkjøpere i til sammen nitten kommuner.
Mange av kommunene i utvalget gjør store deler av sine anskaffelser gjennom såkalte innkjøpssamarbeid (for ytterligere
om organisering av innkjøp, se avsnitt 1.3.3). I slike tilfeller har vi også intervjuet ledelsen i innkjøpssamarbeidet. I enk elte
tilfeller går mer eller mindre samtlige anskaffelser igjennom innkjøpssamarbeidet, og da er kun innkjøpsledelsen i
samarbeidet som er intervjuet.
Innkjøperne i de respektive kommunene er stilt spørsmål om følgende:
 Stiller kommunen etiske krav4 til sine leverandører?
 Hvilke krav stilles og i hvilken utstrekning?
 Følges kravene opp med revisjon og stedlige kontroller?

3

Begrepet ”vertskommune” viser i denne sammenheng til vertskommunemodellen, hvor én kommune administrerer regionale fellesanskaffelser.
Virksomheter som inngår i samarbeidet betaler vertskommunen for samorganisering og administrative tjenester. Gjennom vertskom munemodellen sparer
kommunene ressurser mot det å gjøre anskaffelsen på egenhånd, i tillegg til at de kan oppnå ”stordriftsfordeler” ved å handle stort. For mer informasjon
om vertskommunemodellen, se: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/Vertskommunemodellen.pdf
4
Etiske krav slik det er definert i avsnitt 1.4.1.1
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 Hva er utfordringene med å stille krav? Hva hindrer kommunen fra å stille krav?
Innkjøperne er bedt om å dokumentere i hvilken grad de tar etiske hensyn ved å gi innsyn i etiske retningslinjer,
konkurransemaler (konkurransegrunnlag og kontraktsutkast) og innkjøpsstrategier. For de kommunene som er medlem av
rådgivningsorganet Initiativ for etisk handel (IEH) er det innhentet opplysninger fra deres årlige rapportering på
samfunnsansvar. Denne informasjonen er på forespørsel tilgjengelig via IEHs hjemmesider. I enkelte tilfeller har vi
innhentet konkurransedokumenter tilgjengelig på nettportalen Doffin.no, for å få bekreftet at de opplysningene kommunene
oppgir utøves i faktiske anskaffelser.
For å kunne vurdere statens rolle i arbeidet med å øke oppslutningen om etiske anskaffelser har vi innhentet tilgjengelig
informasjon om statlige strategier og mål for samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og offentlige uttalelser rundt
tematikken. Dette materialet er først vurdert opp mot iverksatte virkemidler – og deretter opp mot de resultatene som blant
annet er fremkommet i statusundersøkelsen om kommunene. I tillegg til rapporter, handlingsplaner, veiledere og andre
relevante kilder som er tilgjengelige på nettet, har vi innhentet opplysninger fra ansvarshavende myndigheter:
 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er bedt om å vise hvilke virkemidler og verktøy de har
utviklet/tatt i bruk for å styrke etikkarbeidet i offentlig sektor.
 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er bedt om å klargjøre hvorvidt det foreligger planer om
regelverksendringer.
 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er bedt om å vise hvor mye ressurser de disponerer for å forvalte regelverket
og gitte føringer i henhold til etiske anskaffelser. Vi har også bedt Difi om å vise hvilke tiltak som er iverksatt siden de
overtok det operasjonelle ansvaret for fagområdet i 2009.

1.2.3 Sentrale begreper
Med begrepet offentlige anskaffelser henviser vi i denne rapporten til anskaffelser foretatt av offentlige virksomheter,
inkludert stat, fylkeskommune, kommune eller offentligrettslige organer. Selv om virksomhetene står for anskaffelser av
varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider, vil fokuset i rapporten ligge på vareanskaffelser, ettersom mange av varene
produseres utenlands, hvor risikoen for dårlige arbeidsforhold i produksjonen er stor.
Rapporten bygger på statusundersøkelsen av utvalgte deler av kommunal sektor. Generelt så inkluderer kommunal sektor
også fylkeskommunene, men ettersom denne undersøkelsen er begrenset til kommuner, vil vi i denne rapporten sikte til
landets 430 kommuner, når vi bruker betegnelsen kommunal sektor.
Begrepet etisk handel brukes om det arbeidet private og offentlige virksomheter gjør for å bidra til at varer som kjøpes inn
er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. 5 Difi besluttet i 2011 å erstatte
”etisk handel” med begrepet ”sosialt ansvar”. Det ble gjort blant annet for å unngå sammenblanding med foretningsetikk
og virksomhetenes interne retningslinjer om korrupsjon etc. 6 Den nye begrepsbruken fordrer at man tar sosiale

5
6

http://www.etiskhandel.no/Om_IEH/Hva_er_etisk_handel_/index.html
http://www.ofanet.no/AA/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=9BAEC089FF673D82C125782D002FDA71
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hensyn/sosialt ansvar, ved å stille sosiale krav.
I rapporten vil vi med sosiale og etiske krav sikte til internasjonalt anerkjente standarder for faglige rettigheter og
menneskerettigheter; deriblant International Labour Organizations (ILO) kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon art. 32,
FNs menneskerettigheter og nasjonal lovgivning i produksjonslandet. Dette er utførlig beskrevet i avsnitt 1.4.1.1. Begrepet
etiske krav slik det brukes i denne utredningen inkluderer ikke lovpålagte krav som eksempelvis helse-, miljø- og
sikkerhetsregelverket (HMS) og forskriften om sosial dumping.
Faglige rettigheter dreier seg om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Dette er krav som vi i dag betrakter som del av
de internasjonale menneskerettighetene. 7 De faglige rettighetene finner vi nedfelt i ILO sine konvensjoner om
grunnleggende prinsipper og rettigheter for ansatte i en virksomhet. 8 De åtte kjernekonvensjonene står helt sentralt (se
appendiks 2 for en fullstendig oversikt over kjernekonvensjonene).

1.3

Offentlige anskaffelser

Norsk offentlig sektor kjøpte i 2010 inn varer og tjenester for rundt 380 milliarder kroner 9, tilsvarende ca. 15 % av
bruttonasjonalproduktet (BNP).10 Av dette står stats11- og kommuneforvaltningen for nærmere 80 % av samlede innkjøp i
offentlig sektor. Kommunesektoren er i løpet av de siste årene tildelt ansvar for flere samfunnsoppgaver, blant annet
riksveinettet, som ble overført fra staten til kommunene. Anskaffelser i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner)
utgjorde 144 milliarder kroner i 2010, en økning på 50 % siden 2006. 12
Det overordnede ansvaret for offentlige anskaffelser ligger hos FAD. Ansvaret for etikk i offentlige innkj øp, som denne
rapporten omhandler, er derimot delt mellom to departementer: FAD har ansvaret for regelverket for offentlige anskaffelser,
mens BLD har det formelle og organisatoriske ansvaret for fagområdet. Miljøverndepartementet (MD) har det
organisatoriske ansvaret for miljømessige aspekter i offentlige anskaffelser. Siden 2009 har Difi, som er underlagt FAD,
vært forvaltende myndighet på fagområdet. Direktoratet har overfor innkjøpere i offentlig sektor, tilbudt informasjon om og
opplæring i etikk og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

1.3.1 Regulering av offentlige anskaffelser
De mest sentrale føringene om hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser finnes lov om offentlige
anskaffelser (LOA - 16. juli 1999 nr. 69)13 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA - 7. april 2006)14. Dette regelverket
omfatter alle offentlige virksomheter. Norge er i tillegg forpliktet til å følge internasjonalt vedtatte fremgangsmåter for

7

L. Tørres og A. Huitfeldt, ”Næringslivets samfunnsansvar: veldedighet eller rettighet?”, FAFO 2003.
For mer informasjon om faglige rettigheter se: http://www.framtiden.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=549
http://www.ssb.no/offinnkj/
10
http://www.ssb.no/offinnkj/tab-2011-12-06-01.html
11
Under statsforvaltningen finnes blant annet: de statlige helseforetakene, universiteter og høgskoler, Forsvaret, Statens Vegvesen og Jernbaneverket.
12
http://www.ssb.no/offinnkj/
13
http://www.lovdata.no/all/hl-19990716-069.html
14
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html
8
9
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anskaffelser over visse terskelverdier, gjennom EØS- og WTO avtalen.15
I tillegg til lovverket finnes det flere politiske føringer som skal være styrende for etikk og samfunnsansvar i offentlige
anskaffelser.16 Det mest sentrale av disse er Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007 2010).17 Handlingsplanen var ment å medvirke til at det offentlige skulle gå foran som et godt eksempel på etikkområdet,
ved å være ”… en ansvarlig forbruker og etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og
sosiale standarder”. Den gir en mer utførlig beskrivelse av hvordan miljø og sosiale aspekter skal innlemmes i forhold til
LOA og FOA. I St.meld. nr. 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar heter det dessuten at offentlige
virksomheter i sine anskaffelser bør stille krav til arbeidsmiljø og bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid. 18
I senere år er det også utarbeidet veiledere til det å stille etiske krav i offentlige vareanskaffelser. 19 Veilederen ”Etiske krav
i offentlige anskaffelser” ble utarbeidet av IEH på oppdrag av BLD i 2009.20 I forbindelse med veilederen ble det foretatt
en juridisk utredning av muligheten til å stille etiske krav i offentlige anskaffelser. 21 Med dette som utgangspunkt viste
veilederen hvilke krav som kunne stilles og hvordan kravene kan følges opp. Kort tid senere, våren 2011, lanserte Difi en
ny veileder: ”CSR-kompasset”.22 Dette var en operasjonell veileder og et nettbasert verktøy. Tanken var at dette skulle bli
et mer brukervennlig verktøy, som skulle gjøre det enklere å stille etiske krav i offentlige anskaffelser.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og EU-domstolen vil også bidra til å regulere bruk av etiske krav, da
avgjørelser i disse instansene gir føringer for hva som til enhver tid anses som lovlig praksis. I mai 2012 fal t eksempelvis
en dom i EU-domstolen at det er fullt mulig å bruke etiske krav som tildelingskriterium i offentlige anskaffelser, selv om
det ikke vedrører en spesifikk egenskap ved produktet. Samtidig slo domstolen fast at praksisen med å utelukkende
referere til kjente Fairtrade-merker innebar ulovlig diskriminering. I stedet bør offentlige virksomheter vise til hvilke
betingelser (teknisk spesifikasjon) som må oppfylles for å nå kriteriene. 23,24

1.3.2 Lovpålagte krav om miljø og etikk
Det har siden tidlig på 2000-tallet blitt et stadig sterkere fokus på at offentlige anskaffelser ikke bare skal handle om
økonomi, men også om såkalt bærekraftighet. Siden den gang er det kommet flere og flere krav om mer bindende føringer
i regelverket. Offentlige innkjøpere er i dag lovpålagt å stille visse sosiale krav og miljøkrav til sine leverandører. De mest
aktuelle lovpåleggene for denne utredningen er listet opp nedenfor.

15

For en fullstendig oversikt over gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser se:
http://www.anskaffelser.no/filearchive/enkel-veileder-i-offentlige-anskaffelser_2.pdf (s. 5)
16
I tillegg til handlingsplanen, som vil utdypes nedenfor, er det utarbeidet flere stortingsmeldinger: St. meld.nr.36 (2008-2009) Det gode innkjøp,
St.meld.nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr. 26 (2007-2008) “Regjeringens miljøpolitikk og rikes miljøtilstand”,
St.meld. nr. 10 (2008.2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi..
17
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rapporter_planer/planer/2007/t-1467-miljo--og-samfunnsansvar-i-offent.html
18
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-10-2008-2009-.html
19
Anskaffelser av tjenester er ikke omfattet av veilederen, hovedsakelig fordi tjenester er ”dekket” av forskriften om sosial dumping, et lovpålagt krav
basert på ILO konvensjon 94.
20
http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
21
http://www.anskaffelser.no/filearchive/juridisk-utredning-endelig-versjon.pdf
22
http://csr-kompasset.Difi.no/
23
PWC, ”Ny EU-dom bereder grunnen for etiske offentlige innkjøp”, http://www.pwc.no/no/nyheter/hollandsk-kaffe.jhtml
24
Fairtrade Foundation,”EU ruling opens way for fair trade criteria in public procurement”:
http://www.fairtrade.org.uk/press_office/press_releases_and_statements/may_2012/cocoa_farmers_struggle_while_we_brits_feast_o n_easter_eggs.aspx
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Miljøkrav
Siden 1999 har LOA pålagt innkjøperne å ta hensyn til miljø i sine anskaffelser (LOA § 6 ”Livssykluskostnader, universell
utforming og miljø”):

”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”
I LOA § 1 heter det videre at:

”Regelverket skal […] bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.”
I den tilhørende forskriften FOA § 17-3 (1), fra 2006, heter det videre at:

”Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon.”
HMS-krav
I overnevnte forskrift er det også trukket inn krav om HMS (§ 3-4. ”HMS-egenerklæring”):

”For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva., kreve
at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring […] om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge
innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).”
Sosial dumping (ILO 94)
Med mål om å redusere risikoen for sosial dumping i tjenestesektoren foreslo regjeringen i 2006 å stille krav om ordnede
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. 25 I mars 2008 kom lovforskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
tjenesteanskaffelser, basert på ILO-konvensjon nr. 94.26,27 Forskriften skal bidra til at det i offentlige kontrakter ikke skal
forekommer dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som er
normalt for vedkommende sted og yrke. Forskriften regulerer offentlige anskaffelser av tjenester, og bygg - og
anleggsarbeid over gjeldende terskelverdi (ikke vareanskaffelser), og inkluderer arbeid som er utført i utlandet. 28
Paradoksalt nok foreligger det i dag ingen lovpålagte krav om at offentlige innkjøpere ikke skal kjøpe varer som er
produsert av barn, ved tvangsarbeid eller under andre uverdige forhold.29 Norske myndigheter, ledet av regjeringspartiene
Ap, SV og Sp, har siden 2007 vurdert et pålegg om etiske krav, men er enda ikke kommet til en konklusjon. Dette temaet
vil behandles mer utførlig i avsnitt 3.4 ”Lovpålegg – veien å gå?”.

1.3.3 Organisering av offentlige anskaffelser
Offentlige anskaffelser er organisert på en rekke forskjellige måter ute i de offentlige virksomhetene. Som nevnt
innledningsvis er det vanlig at flere virksomheter går sammen og foretar utvalgte innkjøp i fellesskap, i såkalte
innkjøpssamarbeid. Enkelte virksomheter gjør største del av sine anskaffelser via slike felles innkjøpsenheter, mens andre

25

http://www.anskaffelser.no/filearchive/det-gode-innkjop-st.-melding-om-offentlige-anskaffelser.pdf
I november 2011 ble denne forskriften strammet noe inn, for mer informasjon om dette se her: http://www.anskaffelser.no/nyhet er/2011/11/endringi-forskrift-om-lonns-og-arbeidsvilkaar
27
Konvensjonen er ikke en del av ILOs kjernekonvensjoner.
28
Forskriften gjelder statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organ.
29
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Lov--importere-ulovlig-produserte-varer-6719676.html#.TzIxB-Sceqw
26
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eksempelvis kun gjør større anskaffelser (for eksempel flerårige rammeavtaler) via innkjøpssamarbeid.
En undersøkelse fra 2007, utført på oppdrag av FAD, viste at ca. 350 norske kommuner og samtlige fylkeskommuner
inngår i et eller flere typer av innkjøpsnettverk. 30 Undersøkelsen avdekket til sammen 83 slike nettverk, i kommunal eller
fylkeskommunal regi. En del samarbeid var formaliserte og avtalefestet, mens andre var mer uformelle og gjerne foregikk
på ad-hoc-basis. Enkelte av nettverkene inkluderte også statlige virksomheter. Kartleggingen viste også at nettverkene
varierer betydelig med hensyn til organisering, deltakelse, ressurser og kompetanse. Mens noen av nettverkene er
opprettet for operativt innkjøpssamarbeid, for eksempel etablering av fellesavtaler, rammeavtaler 31 eller gjennomføring av
konkrete innkjøpsprosjekt), er andre kun møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansedeling.
Til tross for at de fleste offentlige virksomheter gjør anskaffelser i innkjøpsnettverk, er en stor del av anskaffelsene
desentralisert innad i organisasjonen. 32 Mange større virksomheter har organisert innkjøpsfunksjonen i en sentral enhet,
som støtter opp underenheter og fagavdelinger i virksomheten. Enheten står normalt for planlegging,
konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av innkjøpene. I tillegg er den sentrale enheten i enkelte tilfeller en
ekspertenhet med kvalitetssikringsfunksjon, som har ansvaret for større og komplekse innkjøp, som for eksempel
rammeavtaler og store innkjøpssamarbeid. De underliggende fagavdelingene gjør i stor grad sine innkjøp basert på
fellesavtaler eller avrop33 på rammeavtaler (som den sentrale enheten har inngått). I følge myndighetene blir det stadig
mer vanlig å kvalitetssikre større og komplekse anskaffelser ved å bruke ekstern assistanse med teknisk, merkantil eller
juridisk spesialkompetanse på innkjøpsregelverk. 34
I kommunal sektor er det stor variasjon i typer av innkjøpsorganisering. FADs undersøkelse dokumenterte kommunale
innkjøpssamarbeid fra skarve to til så mye som 30 kommuner i ett nettverk. 35 De fleste av disse (56 %) er rene
kommunale samarbeid, mens samarbeid mellom fylkeskommune og kommune utgjør en mindre andel (18 %).
Gjennom nevnte kartlegging er det fremkommet at enkelte av de største kommunene (for eksempel Oslo) foretrekker å
gjøre sine anskaffelser på egenhånd, fordi de anser seg for store til at et slikt innkjøpssamarbeid vil lønne seg. Blir
størrelsesorden på anskaffelsene for store, vil det være en risiko for at få leverandører er i stand til å betjene oppdraget.
Konkurransen vil i slike tilfeller bli svekket.

1.4

Etiske hensyn i offentlige anskaffelser

Etisk handel – også kalt sosialt ansvar – handler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår i
produksjon og handel av varer.36 Det innebærer blant annet at leverandørene skal respektere ILOs kjernekonvensjoner og

30

http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Kartlegging_innkj%C3%B8psnettverk.pdf
En rammeavtale er en gjensidig forpliktende avtale der oppdragsgiver står fritt til å tildele kontrakt/foreta bestilling på r ammeavtalen (avrope) etter
behov i avtaleperioden. Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å avrope på avtalen, men forplikter seg til å benytte avtalen dersom avtaleproduktet skal
anskaffes. Rammeavtaler kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år. Kilde: http://www.anskaffelser.no/tema/2009/06/rammeavtaler.
32
http://www.anskaffelser.no/filearchive/det-gode-innkjop-st.-melding-om-offentlige-anskaffelser.pdf
33
Å gjøre avrop betyr å tildele kontrakt/foreta bestilling på rammeavtalen.
34
http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-36-2008-2009/7.html?id=559365
35
http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Kartlegging_innkj%C3%B8psnettverk.pdf
36
http://www.anskaffelser.no/tema/sosiale-og-etiske-krav
31
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ta hensyn til arbeiderne som produserer varene, deres levevilkår og behandling gjennom hele verdikjeden. En virksomhet
som arbeider med etisk handel, arbeider for å fremme disse rettighetene i sin leverandørkjede; en langsiktig prosess, med
kontinuerlig forbedringsfokus.
Etiske retningslinjer (eng. code of conduct), eller krav, kan defineres som minstestandarder for arbeidsforhold i
produksjonen.37 Etiske krav (av Difi omtalt som sosiale krav) er krav som fremmer menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden. Normalt bygger denne typen krav på internasjonale standarder,
slik som FNs menneskerettigheter og ILOs konvensjoner, da særlig kjernekonvensjonene. Gjennom å stille etiske krav
bidrar innkjøperne til at varene som kjøpes inn er produsert under anstendige arbeidsforhold og i henhold til nasjonal
lovgivning. Det handler ikke om å eksportere norske arbeids‐ og miljøstandarder til andre land, men om å respektere
internasjonalt anerkjente og grunnleggende krav til faglige rettigheter, menneskerettigheter og miljø.

1.4.1 Legitimt å stille etiske krav
Lenge hersket det usikkerhet knyttet til hvorvidt offentlige virksomheter hadde anledning til å stille etiske krav. Temaet har
i liten grad vært behandlet i det norske regelverket om offentlige anskaffelser, i EUs direktiver og i i nnkjøpsavtalen i
WTO.38 Samtidig viser vår rapport ”Offentlig etikkløshet” at norske myndigheter var sent ute med å ta problemstillingen på
alvor.39 Ansvarshavende myndigheter har nølt med å klargjøre regelverket, innhente kunnskap og gjøre seg kjent med
beste-praksis.40 To eksempler kan bidra til å illustrere dette:


Det svenske forsvaret vedtok å stille etiske krav allerede i 2001, hele åtte år før norske myndigheter i det hele tatt
hadde utredet det juridiske handlingsrommet for å stille etiske krav, og ni år før avsløringer av dårlige arbeidsforhold
fikk det norske forsvaret til å gjøre det samme.41



Kristiansand kommune gjorde et sentralt vedtak om å stille etiske krav til sine leverandører allerede i 2004, men
ettersom det var få eksempler å lære av og bistand fra sentrale myndigheter var ikke-eksisterende ble ikke
etikkpolicyen satt i praksis før mange år senere.

Siden 2007 har norske myndigheter blitt noe tydeligere i sin kommunikasjon til offentlige innkjøpere om at det er legitimt å
stille etiske krav. I handlingsplanen om miljø og samfunnsansvar i offentlige innkjøp, som ble sluppet det året, ble
offentlige virksomheter oppfordret nå til å ta etiske hensyn i sine anskaffelser. Samtidig er det mye som tyder på at
myndighetene fremdeles ikke er tydelige nok verken i sin kommunikasjon eller i praksis. Dette vil diskuteres utførlig i
avsnitt 3.3. Mangel på sentral politisk styring og manglende økonomisk støtte til virksomheter som prioriterer etiske hensyn
i sine anskaffelser er to klare trekk. Ansvaret er overlatt til respektive kommuner og innkjøpere: Hver enkelt må selv
vurdere om de vil ta oppfordringene om mer etisk produksjon og innkjøp på alvor; hvorvidt det skal stilles krav og hvorvidt
det skal prioriteres ressurser til dette arbeidet. Som denne rapporten vil vise bevilges det ikke ekstra ressurser til de
enkelte virksomhetene for å styrke arbeidet med sosiale hensyn i kommunale anskaffelser (se kapittel 2). Per dags dato
37

http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
http://www.framtiden.no/200807032324/rapporter/etikk-og-naringsliv/offentlig-etikkloshet.html
40
For mer informasjon rundt myndighetenes tilbakeholdenhet rundt etisk handel, se Fivh-rapporten ”Offentlig etikkløshet”:
http://www.framtiden.no/200807032324/rapporter/etikk-og-naringsliv/offentlig-etikkloshet.html
41
En avsløring av uanstendige arbeidsforhold i produksjon av uniformer til Forsvaret i Kina, som ble presentert på NRK Dagsrevyen, fikk
forsvarsministeren til å reagere og til å iverksette strakstiltak. Avsløringen ble gjort av Framtiden i våre hender/Norwatch under research i Kina.
38
39
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foreligger det heller ingen lovpålegg om at offentlige virksomheter skal stille etiske krav til sine leverandører. Det er med
andre ord fortsatt lovlig å kjøpe varer produsert av barn, under tvang eller fra fabrikker hvor arbeiderne ikke kan
organisere seg av frykt for å miste jobben.
Men er det noen form for risiko forbundet med det å stille etiske krav? Svaret er nok både ja og nei. Det finnes begrenset
rettspraksis og få klagesaker knyttet til etisk handel 42, følgelig vil det være en viss risiko forbundet med det å ”pløye ny
mark”. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er en instans som på bakgrunn av klager vurderer hvorvidt
offentlige anskaffelser skjer i henhold til regelverket. Skulle KOFA dømme i den offentlige virksomhets disfavør, risikerer
sistnevnte gebyr inntil 15 % av anskaffelsens verdi. Det er med andre ord en viss risiko forbundet med det å stille etiske
krav – først og fremst forbundet med hvorvidt man gjør det på riktig måte – men ved å følge veiledningene utarbeidet av
EU-kommisjonen og de enkelte myndigheter vil risikoen for å tråkke feil være ytterst små.

1.4.1.1 Hvilke krav kan stilles?
Det er i dag bred enighet om at det kan stilles grunnleggende etiske krav i offentlige anskaffelser. Oppfatningen om hvilke
krav som kan stilles varierer derimot. Praksisen med å stille etiske krav er spesielt utbredt i vårt nabola nd Sverige (se
avsnitt 1.5.5 for mer om dette), men også i Norge er det et økende antall offentlige virksomheter som har tatt i bruk denne
typen krav. Blant norske og svenske virksomheter som stiller krav er følgende ”standardkrav” – vurdert som grunnleggende
menneske- og arbeidstakerrettigheter – hyppigst forekommende43:


ILOs åtte kjernekonvensjoner44
o Konvensjon nummer 29 og 105 om forbud mot tvangsarbeid
o Konvensjon nummer 87 om retten til å organisere seg
o Konvensjon nummer 98 om retten til kollektive forhandlinger
o Konvensjon nummer 100 og 111 om forbud mot all forskjellsbehandling i arbeid og lønn
o Konvensjon nummer 138 om fastsettelse av minstealder for å hindre barnearbeid
o Konvensjon nummer 182 om forbud mot de verste former for barnearbeid



FNs barnekonvensjon, artikkel 32, om barns rett til beskyttelse fra økonomisk utnytting og dets rett til skolegang og
personlig utvikling



FNs verdenserklæring om menneskerettigheter



Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted

Det er i følge regelverket en forutsetning at etiske krav skal være relevante for anskaffelsen. 45 Flertallet av de virksomheter
som i dag stiller etiske krav anser de overnevnte standardkrav som relevante i alle vareanskaffelser. Det gjør også aktører
som IEH og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Difi har valgt en mer tilbakeholden linje ved å dele etiske krav inn i
to grupper: et sett med krav som bør brukes i samtlige kontrakter, og et sett med krav som kan brukes i enkelte
kontrakter. Sistnevnte krav mener direktoratet bør vurderes i forhold til hver enkelt anskaffelse (se appendiks 3). 46 I
kontrast til andre virksomheter inkluderer Difi ikke FNs barnekonvensjon art. 32, FNs menneskerettigheter og
42
43
44
45
46

De færreste leverandører vil ”kjempe for sin rett” til eksempelvis å bruke barnearbeid eller tvangsarbeid i produksjonen .
http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
www.etiskhandel.no/noop/file.php?id=2873&d=1
http://offentlig.csr-kompassen.se/systematisk-uppfoljning
http://www.anskaffelser.no/filearchive/kontraktsvilkaar-for-sosialt-ansvar-med-veiledning-mai-2011.pdf
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arbeidslovgivningen i produsentlandet i standard kontraktsvilkår. Tilsynelatende vurderer direktoratet det slik at disse tre
grunnleggende kravene bør overveies i forhold til hver enkelt anskaffelse. Det er i så fall i uoverensstemmelse med den
offentlige veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”, utviklet av BLD/IEH fra 2009 47. Det bryter også med de
konklusjoner juristene i institusjonen Svenska Kommuner och Landsting (SKL)48 kom frem til. På grunnlag av tett
kommunikasjon med EU-kommisjonen vurderte de samtlige av de listede momentene som legale krav. 49 Også IEH har
inkludert samtlige punkter i sin mal for offentlige medlemmer. 50
Vurderingen av hvilke krav som kan og bør stilles er under stadig utvikling. Vi vil i denne rapporten ikke gå nærmere inn
på hvilke krav, utover de som er listet opp ovenfor, som bør stilles og når de skal stilles.51 Derimot vil vi utover i
rapporten drøfte risiko-tilnærmingen som ofte legges til grunn for hvorvidt virksomhetene velger å stille krav eller ikke.
Dagens praksis er i høy grad fundert på risikovurdering, hvorpå risikoen for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter
vurderes opp mot anskaffelsens karakter og omfang. Med andre ord vil valg av relevante etiske krav – utover
standardkravene nevnt ovenfor – være en fleksibel prosess som må vurderes opp mot anskaffelsens karakter, risiko for
brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter, produksjonssted, størrelse på anskaffelse og andre forhold. Dette er
komplekse variabler som utfordrer offentlige innkjøpere og de verktøy som legges til grunn for deres risikovurdering. Dette
vil diskuteres mer omgående i kapittel 3.

1.4.1.2 I hvilken fase kan kravene stilles?
Det har lenge vært klart at etiske krav i offentlige anskaffelser av varer kan stilles som så kalte kontraktsvilkår .
Kontraktsvilkår er obligatoriske krav som skal oppfylles av leverandøren i løpet av kontraktsperioden. En betydelig ulempe
med å stille etiske krav som kontraktsvilkår er at man kan risikere å inngå kontrakt med en aktør som ved
kontraktinngåelse benytter seg av eksempelvis barnearbeid eller tvangsarbeid. Ettersom oppfølging og forb edring er en
prosess som tar tid, risikerer innkjøperne i verste fall å få varer produsert under uverdige arbeidsforhold i hele den normal t
fire år lange kontraktsperioden (for eksempel i rammeavtaler). For enkeltanskaffelser over et kortere tidsrom, vil d enne
typen krav kunne vise seg å være utjenlige.
Å stille krav i andre faser av anskaffelsen har inntil nylig vært ansett som utfordrende og vanskelig, hovedsakelig som
resultat av begrenset erfaringsgrunnlag. Dette er imidlertid i ferd med å forandre seg. IEH og SKL har i flere år hevdet at
kvalifikasjonskrav er mulig og nødvendig, og flere offentlige virksomheter er i ferd med å omsette dette i praksis. 52 Det
svenske forsvaret har brukt kvalifikasjonskrav siden etiske krav ble tatt i bruk i 2001. 53

47

http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
Tilsvarer den norske Kommunesektorens organisasjon (KS)
Se for eksempel:
http://brs.skl.se/cirkular/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=09%3A86&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1 og
http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
50
http://www.etiskhandel.no/Artikler/6549.html
51
Vi henviser i denne sammenheng til Framtiden i våre henders rapport, ”Offentlig etikkløshet” (2008), hvor dette ble drøftet m er inngående. Mye av
kritikken som her ble fremført, er fortsatt gjeldende i dag.
52
http://www.etiskhandel.no/Offentlig_sektor/IEH_og_offentlig_sektor/index.html
53
http://www.framtiden.no/download-document/238-offentlig-etikkloshet.html
48
49
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Å stille etiske krav som kvalifikasjonskrav har flere åpenbare fordeler utover det å bevisstgjøre leverandørmarkedet 54: Det
gir anledning til å ekskludere useriøse leverandører på et tidlig stadium i anskaffelsesprosessen. Samtidig kan det gjøre
oppfølgingsprosessen mindre ressurskrevende, ettersom leverandøren oppfyller bestemte krav allerede ved
kontraktinngåelse. Sist men ikke minst, i motsetning til kontraktsvilkår, som er lite egnede til enkeltanskaffelser, vil
kvalifikasjonskrav være langt bedre egnet for dette.
Helse Sør-Øst, Bergen kommune og Kristiansand kommune er noen av virksomhetene som i dag stiller etiske krav som
kvalifikasjonskrav. Sistnevnte stiller utelukkende etiske krav som kvalifikasjonskrav. Samtidig vil myndighetene
tilsynelatende ikke være med å utfordre dette handlingsrommet: Difi anbefaler i sin nyeste veileder, CSR-kompasset, at
etiske krav ikke brukes som kvalifikasjonskrav. 55 Dette vil diskuteres mer i detalj i avsnitt 3.3.3.

1.4.1.3 Oppfølging av etiske krav
Som offentlig innkjøper er man forpliktet til ”i rimelig grad” å følge opp de kravene man stiller. 56,57,58 Rettspraksis fra EUdomstolen har vist at det ikke er legitimt å stille etiske krav som man som innkjøper ikke har til hensikt eller mulighet til å
følge opp. Oppfølging av etiske krav er viktig og bidrar til å skape troverdighet. Uten oppfølging risikerer innkjøperne å
favorisere useriøse aktører, siden de som kanskje ikke oppfyller kravene kommer unna med det. Dette vil i så fall være i
strid med likebehandlingsprinsippet i EU og dermed konkurransevridende.59
Oppfølging av etiske krav kan foregå på flere måter; det vanligste er en trinnvis tilnærming:
1. Egenerklæring
2. Egenrapporteringsskjema
3. Oppfølgingssamtaler
4. Stedlige kontroller
Tanken bak denne modellen er at man vurderer typen av oppfølging opp mot risiko for brudd. Det er rimelig å begynne
med egenerklæring/egenrapportering fra leverandøren og bruke dette som grunnlag for oppfølgingssamtaler med
leverandørene. Videre er det nødvendig å vurdere behov for oppfølging opp mot dokumentasjon og sertifisering,
ufullstendig/uklar rapportering og erfaringsgrunnlag til leverandøren. For mer informasjon rundt oppfølging av etiske krav
henviser vi til Difi’s CSR-kompass og IEHs hjemmesider.60,61
Det vil i noen tilfeller vise seg å være behov for stedlige stikkprøvekontroller hos leverandør/underleverandør. For
eksempel vil det være relevant om produktet er av høy risiko og leverandøren ikke er åpen/transparent rundt oppfyllelse
av etiske retningslinjer og/eller viser liten evne/vilje til styring. For små og mellomstore offentlige virksomheter vil det
være spesielt fordelaktig å samordne denne oppfølgingen, men også større virksomheter vil kunne ha mye å spare på et

54
55
56
57
58
59
60
61

Ibid.
http://csr-kompasset.Difi.no/hvor-kan-kravene-stilles
www.fairtrade.se/cldocpart/1289.pdf
http://csr-kompasset.Difi.no/trinn-4-oppf%C3%B8lging
http://www.framtiden.no/download-document/238-offentlig-etikkloshet.html
http://csr-kompasset.Difi.no/trinn-4-oppf%C3%B8lging
http://csr-kompasset.Difi.no/trinn-4-oppf%C3%B8lging
http://www.etiskhandel.no/Artikler/6552.html
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slikt samarbeid. I Sverige finnes det eksempler på samarbeid, hvor opp til 40-50 virksomheter har gått sammen om
oppfølging av leverandører.62 Så vidt vi kjenner til, finnes det ikke tilsvarende samarbeid i Norge.

1.4.2 IIEH og offentlige medlemmer
Initiativ for etisk handel (IEH) åpnet i 2007 for å ta inn offentlige virksomheter som medlemmer.63 Stavanger kommune var
det første offentlige medlemmet, etter avsløringer om at stein til deres ”tusenårssted” var produsert under uverdige forhold i
India.64 I skrivende stund er 13 offentlige virksomheter medlemmer av IEH, hvorav to fylkeskommuner og åtte kommuner.65
IEH omtaler seg som et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Organisasjonens mål er å styrke medlemmenes
arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk
handel. Siden 2007 har IEH vært en sentral pådriver for etiske krav også skal være en del av offentlige anskaffelser.
Organisasjonen har de siste årene bidratt til utviklingen av verktøy og veiledere for offentlige innkjøpere, og med veilednin g
av offentlige virksomheter, både medlemmer og ikke-medlemmer. IEH har et uttalt mål om å ”utforske mulighetsrommet
(sic), juridisk og metodisk, utover myndighetenes minsteanbefalinger”.
Selv om IEH og Difi har enkelte overlappende arbeidsoppgaver, og formodentlig samme mål, så utfyller de to
institusjonene også ulike roller.66 I kontrast til Difi, som gjerne kan ses på som en ”tilrettelegger” i offentlig sektor, er IEH
mer en pådriver med forpliktelser overfor sine medlemmer. 67 Forpliktelsene innebærer blant annet å ta tak i utfordringer i
egen leverandørkjede, og å rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Åpen rapportering er viktig for at
utenforstående skal kunne danne seg et inntrykk av progresjonen i virksomhetens etikkarbeid og for å kunne vurdere
resultatoppnåelse. IEH-medlemskapet legger opp til et kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og
erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. 68
Siden etableringen i 2000 har IEH opparbeidet en betydelig kompetanse, kanskje spesielt på oppfølging av etiske krav og
leverandørkjedeproblematikk. Organisasjonen har et nettverk og tilbyr sine medlemmer relevante ressurser og verktøy i
oppfølgingsarbeidet. På oppfølgningsområdet utgjør organisasjonen et viktig komplement til Difi.
Selv om IEH arbeider for forbedringer sine medlemmers etikkarbeid, signaliserer organisasjonen at et medlemskap i seg
selv ikke er en garanti for gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. 69 Telenor-skandalen i Bangladesh i mai 2008 var et
tydelig eksempel på dette.70 Det til tross, et medlemskap tilrettelegger for kompetansebygging, omfatter krav om progresjon

62

http://www.sklkommentus.se/web/40_kommuner_forst_ut_att_skapa_ett_gemensamt_system_for_samordnad_uppfoljning_av_etiska_och_so ciala_krav_vi
d_upphandling.aspx
63
IEHs årsrapport 2007
64
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/article442186.ece#.TzkAjrSceqw
65
IEH medlemsoversikt, besøkt 13. feb. 2012: http://www.etiskhandel.no/Medlem/Medlemsoversikt/index.html
66
En illustrasjon av de viktigste forskjellene mellom IEH og Difi er utarbeidet av IEH-medarbeider Magne Paulsrud:
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00094/Foiler_fra_seminaret_94806a.pdf
67
http://www.etiskhandel.no/Om_IEH/index.html
68
Ibid.
69
Etisk handel, bilag 4, ”Etisk handel er samfunnsansvar i leverandørkjeden”.
70
Den danske journalisten Tom Heinemann avslørte livsfarlige arbeidsforhold hos Telenors underleverandører i Bangladesh. I etterkant ha r det også
fremkommet at flere mennesker har dødd i arbeidsulykker under produksjon for Telenor, som har vært IEH-medlem siden 2005. Til tross for at IEH ved
flere anledninger angivelig skal ha påpekt for Telenor at selskapets etiske rutiner var for svake, ble ikke dette fulgt opp i selskapet. Dette til tross ble
ikke Telenor kastet ut av IEHs medlemsrekker.
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i arbeidet71, og bidrar til større åpenhet og transparens rundt medlemmenes etikkarbeid. Offentlige virksomheter som
ønsker å bidra til å sikre grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i sin leverandørkjede kan ha mye å tjene på
et IEH-medlemskap, hvorav mange er fordeler som Difi i dag ikke kan bistå med.

1.4.3 Fairtrade-kommuner
Det finnes i skrivende stund 30 norske Fairtrade-kommuner (av totalt 430 kommuner).72 Mange vil tenke på Fairtradeordningen når man snakker om etisk handel. Selv om begge begrepene omhandler ”etisk handel” i bokstavelig forstand, er
det i praksis en vesentlig forskjell mellom de to begrepene. Til forskjell fra etisk handel, som i praksis omfatter alle typer

handelsvarer, er Fairtrade en merkeordning som begrenser seg til mer enn hundre varer (hovedsakelig jordbruksprodukter)
som per dags dato faller inn under ordningen. 73 Blomster, kaffe og sukker utgjorde i 2009 mer enn 70 prosent av den
totale norske omsetningen av Fairtrade-produkter.74
Fairtrade bygger på mange av de samme grunnsteinene som etisk handel. Gjennom Fairtrade-ordningen kan importører
og forbrukere bidra til en mer rettferdig handel og til utvikling i fattige land. Ordningen har som mål å sikre bedre
arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en
bærekraftig framtid.75 Systemet er bygget opp om internasjonale standarder for organisering i kooperativer, trygge
arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og bærekraftig råvarebetaling. 76
Det er rimelig å anta at offentlige virksomheters interesse for Fairtrade-produkter vil vokse seg sterkere i årene som
kommer. I Fairtrade Norges produktregister er det registrert 133 produkter som bærer merket. Av disse er 74 ulike typer
kaffe, kakao og te. For offentlige virksomheter er det sannsynligvis disse tre produktkategoriene som vil være mest
aktuelle for innkjøp. Andre kategorier som, om enn i mindre omfang, vil kunne være aktuelle for offentlig sektor er frukt,
juice, sukker, krydder og bomull.
Bomull er kanskje den eneste eksisterende produktkategorien hvor det på sikt, og basert på anskaffelsesverdi, vil kunne
bli snakk om anskaffelser av et større omfang. På den andre siden er det på stiftelsens nettsider kun registrert to
leverandører av Fairtrade-bomull77, hvorpå begge har som siktemål å levere til offentlig sektor. Ett av selskapene ser dog
ut til å være i oppstartsfasen. 78 I Fairtrade Norges årsrapport fra 2009 er det listet opp fem selskaper som importerer og
selger Fairtrade-bomull, hvorpå et av selskapene, Nortekstil AS, er en storleverandør til offentlig sektor. 79,80 Likevel, så
langt vi kan bedømme – basert på antall og type leverandører/importører, samlet omsetning av sertifiserte
bomullsprodukter og antall Fairtrade-kommuner i Norge – er salget av denne typen produkter til offentlig sektor svært

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Progresjonskravene har tidligere ikke vært tidfestet, men dette skal være skjerpet i den siste rapporteringsmalen for offentlige virksomheter.
http://www.fairtrade.no/fairtrade-kommune/fairtrade-kommuner-i-norge/
For en grundigere behandling av forskjellene mellom de ordningene, se her: http://www.fairtradenorge.com/Presseomtaler.htm#rettferd
http://www.stord.kommune.no/Documents/om-stord/Fairtrade-aarsrapport-2009.pdf?epslanguage=no
http://www.fairtrade.no/om-fairtrade/slik-fungerer-fairtrade/
Ibid.
Fairtrade Norge, besøkt 14. februar 2012: http://fairtrade.no/produkter/soek-etter-produkter/
http://bedrehandel.no/bedre_handel/referanser.html
http://www.stord.kommune.no/Documents/om-stord/Fairtrade-aarsrapport-2009.pdf?epslanguage=no
NorTekstil arbeider for øvrig også aktivt med etisk handel og er IEH-medlem.

24

[Rapporttittel]

begrenset.
Basert på anskaffelses verdi vil Fairtrade-produkter utgjøre en svært liten del av de fleste kommuners innkjøpsbudsjett
også i årene som kommer. Trondheim kommune har eksempelvis anslått at Fairtrade-produkter utgjorde rundt én promille
av deres kolonialvareanskaffelse fra ASKO (engrosvirksomhet) på totalt 24 millioner kroner. 81 I teorien så er det ingen
begrensninger for hvilke eller hvor mange produkter som kan inngå i ordningen, og etter hvert som varekatalogen utvides
vil dette kunne bli mer aktuelt for offentlige anskaffelser i årene som kommer.

1.4.4 Kommunesektorens organisasjon (KS)
I forbindelse med at miljøkrav ble gjort til en obligatorisk del av offentlige anskaffelser, inngikk Regjeringen et samarbeid
med Kommunesektorens organisasjon (KS) for å få økt fokus på miljø- og samfunnsansvar i kommunale og
fylkeskommunale anskaffelser. 82 KS er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og
fylkeskommuner. I følge ”Handlingsplanen Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” skulle KS og Regjeringen
gjennom konsultasjonsordningen diskutere seg frem til hvordan kommunene skulle stimuleres til å stille miljøkrav i sine
anskaffelser:

”Regjeringen vil medvirke til at kommuner og fylkeskommuner også har økt fokus på miljø- og samfunnsansvar i
egne innkjøp, bl.a. gjennom samarbeid med Kommunesektorens organisasjon og gjennom kompetansetiltak” 83
I praksis har begrepet ”samfunnsansvar” dreid seg mest om miljøtiltak. KS opplyser selv at de ikke har inngått ett
samarbeid med myndighetene i forhold til etiske krav i offentlige anskaffelser. 84 Organisasjonen har likevel, på eget
initiativ, trukket inn etisk handel som en del av kursopplegget overfor egne medlemmer. På kurs om offentlige anskaffelser
får medlemmene en innføring i etisk handel – og utfordringer knyttet til dette. I følge Gunn-Lise Jacobsen, koordinator i
KS, oppfordres medlemmene her til å stille etiske krav i sine anskaffelser.
I 2006 utarbeidet KS en veileder i etikk og samfunnsansvar. Veilederen omhandlet i all hovedsak forhold som korrupsjon,
habilitet og varsling, og foruten ILO-konvensjon 94 som er lovpålagt, berørte den ikke etiske krav om anstendige
arbeidsforhold i leverandørkjeden. 85 Det kan for ordens skyld tillegges at etiske krav i offentlige anskaffelser var viet
begrenset oppmerksomhet her til lands før 2006.
KS ble i 2006 medlem i IEH og har i skrivende stund en vararepresentant i styret. Som en del av forpliktelsene i
medlemskapet har KS tatt i bruk etiske retningslinjer, basert på IEHs mal, for organisasjonens egne anskaffelser.
Koordinator Jacobsen tror at organisasjonens medlemskap har bidratt til å verve flere offentlige IEH-medlemmer, samt til å
skape en ”grobunn” for etisk handel i offentlige anskaffelser. KS har også, i likhet med Framtiden i våre hender og andre
organisasjoner med kompetanse på området, deltatt i Difi sin referansegruppe for etisk handel.
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http://www.trondheim.kommune.no/content/1117697034/Fairtrade-innkjop-i-kommunen
http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf
FAD, MD og BLD, Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser:
www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf
84
E-post koordinator i KS, Gunn-Lise Jacobsen, 23. februar 2012.
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http://www.ks.no/Global/Etikkveilederen.pdf
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1.5

Offentlig sektor tar ikke etiske hensyn

Som innkjøper med nesten fire hundre milliarder kroner å handle for har offentlig sektor en betydelig forbrukermakt. Hånd i
hånd kommer et ansvar for en forsvarlig forvaltning av våre skattepenger og fellesskapets ressurser. Regjeringen har i
handlingsplaner, stortingsmeldinger og taler gjentatte ganger uttrykt klare forventninger til offentlig sektor: offentlige
virksomheter skal gå foran og være ansvarlige forbrukere, som etterspør varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale
standarder. 86 I anskaffelsesregelverket slås det dessuten fast at det offentlige skal ”opptre med stor integritet” og at
offentlige anskaffelser skal skje på en ”samfunnstjenlig måte”. Likevel, nå og da konfronteres vi med avsløringer om
offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester produsert under uforsvarlige forhold.
De fleste av varene som kjøpes inn av offentlige virksomheter er helt eller delvis produsert utenlands. Om ikke hele
produktet er produsert i et annet land, så er ofte en eller flere komponenter det. Stadig mer av produktene er produsert i
lav- og mellominntektsland, hvor risikoen for brudd på grunnleggende faglige rettigheter og menneskerettigheter kan være
høy. Erfaring viser at det i enkelte bransjer er høyere risiko enn andre. Tekstiler og klær (for eksempel uniformer, fottøy og
hjemmetekstiler), steinprodukter, medisinsk teknisk utstyr, vann- og avløpsutstyr, vareleveranser knyttet til bygg- og
anleggskontrakter, møbler og inventar, leker og lekeapparater, verktøy, profileringsartikler og elektronikk er noen
produktgrupper hvor det ofte meldes om brudd på arbeidstakernes rettigheter i produksjonen – og som offentlig sektor er
storforbruker av.87 Undersøkelser har i disse bransjene avdekket forhold som ekstremt lave lønninger, mangelfull eller
uteblitt betaling, lange arbeidsdager, tvungen overtid, fravær av arbeidskontrakter, fagforeningsknusing, undertrykkelse,
fysisk og psykisk straff, trusler, ingen fødselspermisjon, sykdom og ulykker, diskriminering, barnearbeid, tvangsarbeid,
helsefarlige arbeidsforhold, sikkerhetsbrister, etc. 88

1.5.1 Undersøkelse avdekker svakt etikkarbeid i offentlig sektor
I 2008 avdekket Framtiden i våre hender svakt etikkarbeid og fravær av etiske retningslinjer i tre av Norges største
offentlige virksomheter: Helse Sør-Øst, Politiet og Forsvaret. Rapporten ”Offentlig etikkløshet” viste at de tre institusjonene
unnlot å stille krav til sine leverandører om anstendige arbeidsforhold og etikk. 89 Undersøkelsen var den første av sitt slag,
og vakte stor oppmerksomhet rundt fraværet av etiske hensyn i offentlige anskaffelser.
Søkelyset gav forskjellige utslag i de tre virksomhetene: Helse Sør-Øst og Politiet la seg umiddelbart flate for kritikken
som ble fremsatt og igangsatte konstruktive tiltak for å bedre forholdene. Begge institusjonene tok i bruk etiske
retningslinjer, fundert på ILOs kjernekonvensjoner. Politiet var først ute med etiske retningslinjer og startet implementerin g i
2008, men en oppfølgende undersøkelse viste at virksomheten ikke fulgte opp og kontrollerte sin leverandørkjede.90,91
86

FAD, MD og BLD, Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser:
www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf
87
På nettsidene www.framtiden.no, www.etiskhandel.no, og www.swedwatch.org finnes det artikler, linker og rapporter som dokumenterer uforsvarlige
brudd i produksjonen av de fleste av disse varegruppene.
88
Se for eksempel: http://www.framtiden.no/201203075534/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/den-skjulte-prisen-av-ipad3.html,
http://www.framtiden.no/201203295565/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/ofrer-livet-for-buksene-vare.html, og
http://www.framtiden.no/200912085076/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/forsvaret-uten-kontroll.html
89
”Offentlig etikkløshet”, Framtiden i våre hender, juli 2008. http://www.framtiden.no/200807032324/rapporter/etikk -og-naringsliv/offentligetikkloshet.html
90
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article509911.ece?showLast=true&status=showall
91
Oppfølging er essensielt for at etiske retningslinjer skal fungere i praksis og Politiet brøt da med føringer fra EU -kommisjonen som av
konkurransehensyn pålegger offentlige institusjoner å følge opp eventuelle etiske krav med kontroll/verifikasjon.
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Helse Sør-Øst gikk fra å være en organisasjon med total mangel på etikkhensyn i sine anskaffelser, til å bli et av
foregangseksemplene innen offentlig sektor. ”Fivh-rapporten var en vekker for oss”, uttalte viseadministrerende direktør
Kristin W. Wieland i Helse Sør-Øst til Aftenposten i 2009.92 Det regionale helseforetaket har i dag bygget seg opp god
kompetanse på området og fått mye ros for å ha tatt et syvmilssteg mot en troverdig, mer etisk innkjøpspraksis. 93
Forsvaret viste en noe mer tilbakeholden reaksjon på kritikken og foretok seg tilsynelatende lite i etterkant. 94 Det måtte
avsløringer til før Forsvaret bestemte seg for å vedta etiske retningslinjer: I desember 2009 avdekket Framtiden i våre
hender alvorlige brudd på kinesisk og internasjonal arbeidsmiljølovgivning ved fabrikker i Kina som produserer en stor del
av Forsvarets uniformer.95 Undersøkelsen avslørte at Forsvaret hadde liten innsikt i hvordan arbeidsforholdene er i deres
leverandørkjede. Ved fabrikkene ble det blant annet funnet ulovlig overtid, underbetaling, disiplinærreaksjoner i form av
trekk i lønn og farlige arbeidsforhold. Avsløringene satte fart på etikkarbeidet i Forsvaret. Konfrontert med opplysningene
lovet daværende forsvarsminister Grete Faremo at etiske retningslinjer ”skal på plass så fort som mulig”. 96 Knapt et halvt
år senere innførte Forsvarsdepartementet (FD) en lovforskrift som påla samtlige forsvarsenheter å stille etiske krav som
bygger på ILOs kjernekonvensjoner. 97 Forskriften trådte i kraft i mai 2010.

1.5.2 Skandaler og avsløringer
Opp igjennom årene har det også dukket opp en rekke rapporter og avsløringer om uforsvarlige arbeidsforhold i
produksjon av varer til offentlig sektor. Oppslagene som er gjort kjent gjennom media gjenspeiler tro lig bare toppen av
isfjellet ettersom uavhengige undersøkelser av arbeidsforhold i leverandørkjeden er fåtallige; de er tidkrevende og kostbare.
Det er samtidig få aktører som overvåker utviklingen på fagfeltet – ofte frivillige organisasjoner med meget begrensede
ressurser eller et fåtall spesielt interesserte journalister (gjerne trigget av sjeldne, håndfaste tips).
Nedenfor er det listet opp noen konkrete eksempler på hvordan manglende etiske hensyn i offentlige anskaffelser har
bidratt til å opprettholde uverdige arbeidsforhold i produksjonskjeden. Listen er på langt nær uttømmende, men basert på
de mest kjente sakene som er omtalt i norske medier de siste årene.
 Kirurgisk utstyr til norske sykehus produsert av barn
I 1995 avslørte daværende NRK-journalist Erling Borgen at kirurgiske instrumenter til norsk helsevesen ble produsert av
barn i frihandelssonen Sialkot i Pakistan.98
 Stavanger kommune betaler for barnearbeid
I 2007 påviste Erling Borgen barnearbeid i produksjonen av granitt til Oslo og Stavanger kommune.99 Dokumentarfilmen
”De fattiges plass” viste at steinen, som kom fra landsbyen Kuppam i India, ble produsert under uverdige og farlige
arbeidsforhold. Reportasjen førte til at både Stavanger kommune og steinimportøren Beer Sten meldte seg inn i IEH.
 Sykehusutstyr produsert under uverdige arbeidsforhold
I 2007 avslørte den svenske organisasjonen Swedwatch uverdige arbeidsforhold i produksjonen av sykehusutstyr til

92
93
94
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Aftenposten, 3. mars 2009, ”Finanskrisen gir ikke etikkbrems”: http://e24.no/naeringsliv/article2958567.ece?service=print
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article509911.ece?showLast=true&status=showall
“Statlige etater spør ikke om etikk”, Aftenposten 3. juli 2008. http://e24.no/lov-og-rett/article2520796.ece#AF4.7
”Forsvaret uten kontroll”, 8. des. 2009, Norwatch, http://www.norwatch.no/200912081372/underleverandorer/tekstil/forsvaret-uten-kontroll.html
NRK Dagsrevyen 7. des. 2009: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/583322
http://www.framtiden.no/201004082846/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/forsvaret-far-etisk-regelverk-for-innkjop.html
http://www.nettavisen.no/innenriks/article984864.ece
http://no.wikipedia.org/wiki/Erling_Borgen
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offentlig sektor i Sverige.100 Rapporten ”Vita rockar och vassa saxar” dokumenterte forhold som helsefarlige og uverdige
arbeidsforhold, barnearbeid, lave lønninger, ekstrem overtid, etc. i produksjonen. Minst én av leverandørene som ble
undersøkt, tekstilprodusenten Almedahls, var også leverandør til offentlig sektor i Norge.101 Det er vanlig at leverandører til
offentlig sektor i Sverige også opererer på det norske markedet, og vice versa.
 Barnearbeid hos Telenors leverandør i Bangladesh
I 2008 avdekket den danske frilansjournalisten Tom Heinemann graverende arbeidsforhold i produksjonen av
mobiltelefonmaster til Telenor i Bangladesh.102 Barnearbeid, lave lønninger, dødsulykker og svært farlige arbeidsforhold var
noe av forholdene som ble avdekket hos selskapets underleverandører.103 Den norske stat har en eierandel på 54 % i
selskapet (pluss 4 % eierskap gjennom Statens Pensjonsfond).
 Forsvarets uniformer produseres under kritikkverdige forhold
Framtiden i våre hender undersøkte i 2009 arbeidsforholdene ved fabrikker som syr uniformer for Forsvaret.
Granskningen som ble foretatt i Kina avslørte en rekke kritikkverdige forhold i produksjonen, deriblant overtid i strid med
Kinesisk arbeidslovgivning, underbetaling, straffetiltak og disiplinærreaksjoner, brudd på HMS-forskrifter og ulovlig
prøvetid. Som en konsekvens av avsløringene innførte Forsvarsdepartementet i mai 2010 en lovforskrift som påla samtlige
forsvarsenheter å stille etiske krav i sine anskaffelser.104
 Helse Sør-Øst avdekker uregelmessigheter
Under en kontroll av arbeidsforhold hos en underleverandør fant Helse Sør-Øst i 2011 blant annet lovstridig overtid,
mangel på lovbestemt hviledag og utilstrekkelig sikkerhetsopplæring.105 Indiske arbeidere jobbet opp mot 100 timer i uken,
26 dager i strekk, for å lage arbeidsklær til norske helseforetak.106
Sistnevnte tilfelle fortjener en mer inngående redegjørelse. Helse Sør-Øst er av foregangseksemplene innen etisk handel i
offentlig sektor. Forholdene som er nevnt ovenfor kom etter at helseforetaket, basert på risikovurdering, foretok sin første
stedlige kontroll.107 Helse Sør-Øst startet med å utføre risikovurderinger og stille krav til en del av sine leverandører i
2009. Året etter gjennomførte foretaket flere kontroller av leverandørenes systemer for å ivareta gode arbeidsforhold i
produksjonskjeden. Oppfølgingen initierte en stedlig kontroll i India i februar 2011, og resultatet var at virksomheten
identifiserte flere avvik. Undersøkelsen er ikke bare selskapets første, men trolig også en av de første kontrollene foretatt
av en offentlig norsk virksomhet.
Selv om medieoppslagene fikk et negativt preg, skal Helse Sør-Øst ha ros for å ha valgt å være åpne om problemene
som fremkom. Arbeidet er prisverdig blant annet fordi det gjør det mulig for utenforstående å måle virksomhetens
progresjon i etikkarbeidet. Samtidig muliggjør tilstandsrapporten forbedring av problemene som er fremkommet.
Helseforetaket opplyser at de har planer om å kartlegge flere slike anskaffelser i tiden som kommer.

100

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/daliga-forhallanden-bakom-tillverkning-av-klader-och-kirurgiska-instrument
http://e24.no/lov-og-rett/statlige-etater-spoer-ikke-om-etikk/2520796?view=print
http://nrk.no/okonomi/barn-jobber-for-telenor-1.5657820.html
103
http://e24.no/lov-og-rett/statlige-etater-spoer-ikke-om-etikk/2520796?view=print
104
Lovforskriften pålegger samtlige forsvarsenheter å stille etiske krav til anskaffelser over gjeldende terskelverdi, i skriven de stund på 1 650 000 kr.
105
http://www.helse-sorost.no/omoss/avdelinger/innkjop-og-logistikk/Documents/Rapport%20fra%20Level%20Works%20-%20februar%202011.pdf
106
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4078471.ece
107
http://www.helse-sorost.no/aktuelt/nyheter/Sider/helse-sor-ost-folger-opp-etiske-krav.aspx
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At den første stedlige kontrollen av offentlig sektor i Norge avdekker brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter, kan
gi en indikasjon på omfanget av problemet. Etter hvert som offentlige virksomheter i fremtiden foretar flere stedlige
kontroller er det rimelig å tro at langt flere slike saker komme frem i dagslyset. Likeledes er det grunn til å tro at uverdige
arbeidsforhold i leverandørkjeden vil vedvare, så lenge offentlige virksomheter ikke stiller etiske krav til sine leverandører
og følger opp disse.
I tillegg til sakene som er listet opp ovenfor finnes det en rekke eksempler på uverdige arbeidsforhold innenfor ulike
industrisektorer. Det er eksempler som ikke nødvendigvis kan knyttes opp til konkrete norske anskaffelser, men det dreier
seg derimot om merkevarer som vi vet offentlig sektor gjør betydelige anskaffelser av og hvor det gjentatte ganger er
dokumentert brudd på internasjonale arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i produksjonen. Mobiltelefon- og PCbransjen er åpenbare eksempler på dette. 108,109,110

1.6

Rapportens målsetning

Det er mye som tyder på at mesteparten av offentlig virksomheter fortsatt ikke tar etiske hensyn i sine anskaffelser. 111 Det
er imidlertid ikke tidligere foretatt en grundig og helhetlig undersøkelse av utbredelsen av etiske krav i kommunale
anskaffelser.112 Kommunal sektor er interessant av flere årsaker: Målt i verdi står kommunesektoren (inklusive
fylkeskommunene) for nærmere førti prosent av de samlede offentlige anskaffelsene. Landets 430 kommuner representerer
samtidig et bredt spekter av virksomheter, fra de minste med noen millioner i innkjøpsbudsjett, til de største som kjøper
inn for flere milliarder kroner årlig. Sammen representerer de altså en betydelig kjøpekraft. En undersøkelse av utbredelsen
av etiske anskaffelser i kommunal sektor vil være et ”termometer” på utviklingen i offentlig sektor.
Denne undersøkelsen består av to deler; én del (kapittel 2) hvor vi vurderer status i kommunal sektor og én del (kapittel
3) hvor vi vurderer sentrale myndigheters innsats for å øke oppslutningen om etiske krav i offentlige anskaffelser. I
kommuneundersøkelsen har vi tatt for oss følgende problemstillinger:
 Hvor mange av landets største kommuner stiller i dag etiske krav til sine leverandører?
 Hvilke etiske krav stiller de?
 I hvilken utstrekning stiller de etiske krav?
 Hva hindrer enkelte virksomheter fra å stille krav?
I undersøkelsen av sentrale myndigheters rolle (BLD/FAD/Difi) ser vi nærmere på myndighetens innsats i forhold til etiske
krav i offentlige anskaffelser de siste fem årene. Vi vurderer hvorvidt det er samsvar mellom retorikk og handling, og
hvorvidt eksisterende verktøy og virkemidler har gitt ønskede resultater. Vi søker også å identifisere potensielle
suksesskriterier. Følgende problemstillinger vil bli drøftet:
 Hva gjør norske myndigheter for å øke utbredelsen av etiske krav?
108
109
110
111
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http://somo.nl/publications-en/Publication_1841
http://www.germanwatch.org/corp/it-lab09.pdf
http://makeitfair.org/en/the-facts/reports
Se f.eks.: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article509030.ece og http://www.etiskhandel.no/Artikler/4382.html
Difi gjennomførte i 2010 en statusundersøkelse i offentlig sektor; en mangelfull undersøkelse som de selv vurderte som metodisk svak.
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 Gir eksisterende virkemidler resultater?

 Bør etiske krav lovpålegges? Hva er argumentene for og mot et lovpålegg?
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2

Kommuneundersøkelse

Denne rapporten bygger på intervjuer med innkjøpere i 19 kommuner; den største kommunen i hvert fylke. Utvalget av
kommuner representerer de kommunene i hvert fylke som antas å ha ressursmessig de beste forutsetningene for å jobbe
for mer etiske anskaffelser. Resultatene viser at variasjonen i etikkarbeidet er stor. De fleste kommunene har stilt en eller
annen form for etiske krav, men omfanget, det vil si antall anskaffelser som skjer i henhold til etiske kriterier, er svært
begrenset. Kun én kommune stiller tilfredsstillende krav i samtlige av sine anskaffelser.
Det råder stor usikkerhet blant norske innkjøpere i forhold til det å stille etiske krav. Mange vegrer seg for å stille slike
krav, hovedsakelig fordi de, i følge eget utsagn, ikke har økonomiske ressurser eller tilstrekkelig kompetanse til å følge
opp kravene. Samtidig oppfordrer myndighetene offentlige virksomheter til å begynne i det små.

2.1

Mange stiller krav – men hvilke?

Informasjonen som er fremkommet i intervjuer med de kommunale innkjøperne viser at det er svært stor variasjon i

hvordan de ulike kommunene arbeider med etikk i sine anskaffelser:


84 prosent av alle kommunene i utvalget har ved en eller flere anledninger stilt en eller annen form av etiske krav
til sine leverandører.



53 prosent av de spurte kommunene har stilt krav om ILOs kjernekonvensjoner i ett eller flere innkjøp.



En fjerdedel av kommunene stiller utelukkende krav om at barnearbeid ikke skal forekomme.

Mens flertallet har tatt grep for å unngå barnearbeid i produksjonen (16 stk), er det bare halvparten av kommunene som
stiller krav om samtlige av ILOs kjernekonvensjoner (10 stk) (Figur 1). Den andre halvparten stiller ikke tilfredsstillende
etiske krav i sine anskaffelser. Tre av de undersøkte kommunene, Fredrikstad, Bodø og Gjøvik, stiller ikke eti ske krav til
sine leverandører.
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Figur 1. Oversikt over andel kommuner som stiller hvilken type krav.

Årsaken til at langt flere kommuner stiller krav om å unngå barnearbeid, sammenlignet med de andre kjernekonvensjonene
som omhandler tvangsarbeid, faglige rettigheter og diskriminering, er trolig at barnearbeid er et symboltungt problem som
vekker sterke følelser blant folk. Det er en problemstilling som har fått mye medial oppmerksomhet og som de færreste
ønsker å assosiere seg med.
Men selv om det skal være av høyeste prioritet å avskaffe barnearbeid, reiser det ensidige fokuset nye spørsmål: Hva gjør
barna om foreldrene eksempelvis er låst i tvangsarbeid? Hva er foreldrenes muligheter for å skjerme barna fra arbeid så
lenge de voksne ikke tjener en lønn de kan leve av? Hva gjør barna når foreldrene tvinges til å jobbe overtid? Ettersom
de faglige rettighetene ofte ikke kan håndheves står arbeiderne svakt i forhandlinger med sin arbeidsgiver om lønn og
arbeidstakerrettigheter. Resultatet er i mange tilfeller at de tvinges til å jobbe ulovlig lange dager (ofte uten betaling), noen
ganger ukevis, uten stopp. I en slik situasjon blir ofte barna de mest skadelidende (se appendiks 4). Arbeidernes
utfordringer er med andre ord vevd tett sammen, noe som avspeiles i ILOs åtte kjernekonvensjoner. De utgjør et
grunnleggende sett av rettigheter som hver enkelt bidrar til å bygge opp under hverandre.
Opplysningene som her er fremkommet viser at når innlemmelse av denne typen krav i offentlige anskaffelser overlates til
innkjøpernes skjønnsvurdering, er risikoen for at fundamentale rettigheter faller bort. Rent juridisk er det ikke noen forskj ell
mellom det å stille krav om etterlevelse av de åtte kjernekonvensjonene og det å kun stille krav i forhold til barnearbeid;
de kan og bør brukes samlet fordi frafall av én konvensjon undergraver de andre.
Ettersom hver av kommunene i utvalget er den største i sitt fylke (folketall), sammenfaller det i flere av tilfellene også med
at den er vertskommune for innkjøpssamarbeid. De kommunene som har en innkjøpspolicy basert på etiske krav – og som
er vertskommuner – legger ofte føringer for de andre kommunene i samarbeidet. I noen tilfeller gjelder det kun for de
anskaffelsene som går via samarbeidet, i andre tilfeller så ”adopterer” de andre kommunene de samme
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konkurransemalene også i anskaffelser de gjør på egenhånd.113 Det betyr at i tillegg til kommunene i utvalget stiller i
overkant av hundre samarbeidende kommuner etiske krav til sine leverandører når de gjør anskaffelser igjennom det
regionale innkjøpssamarbeidet.114
Tidligere undersøkelser av utbredelsen av etiske krav i offentlige anskaffelser
 Få kommuner har regelverk mot barnearbeid: Høsten 2008 gjennomførte LOs ungdomsforbund Framfylkingen en
undersøkelse blant samtlige norske kommuner, om hvorvidt de har retningslinjer i forhold til barnearbeid. Kun 26 av 118
kommuner (22 %) stilte denne typen krav overfor sine leverandører (svarprosent 27 %).1 I rapporten het det at: ”Det er god
grunn til å anta at mange av de som ikke har svart heller ikke har utviklet retningslinjer for barnearbeid. […] det [kan] i
verste fall være slik at 3,9 % av landets kommuner har retningslinjer for barnearbeid.”1
 Få offentlige IEH-medlemmer: IEH åpnet i 2006 for å ta inn offentlige virksomheter som medlemmer. Antallet offentlige IEHmedlemmer kan gi en indikasjon på utbredelsen av etiske krav i offentlige anskaffelser: 13 offentlige virksomheter er
medlemmer og har forpliktet seg til implementering av etiske retningslinjer.1, Åtte av disse er kommuner. Av totalt 430
norske kommuner utgjør andelen IEH-medlemmer mindre enn 2 %.
 Flertallet av offentlige virksomheter neglisjerer etikk: I juni 2010 viste en undersøkelse utført av IEH at to av tre offentlige
virksomheter neglisjerte etikk i sine innkjøp. 1 Bare en av fire virksomheter stilte tilfredsstillende krav til etisk handel.
Undersøkelsen var basert på en gjennomgang av anbudsdokumenter på portalen Doffin.no. Til sammen 21 offentlige
virksomheter ble undersøkt.
 Bare 2 av 17 departementer stiller etiske krav: I kjølvannet av IEH-undersøkelsen ba Difi samtlige sytten departementer om å
rapportere på om og hvordan de tar i bruk etiske krav i sine anskaffelser. Undersøkelsen fra september 2010 viste at bare to
av departementene hadde tatt grep for å unngå useriøse leverandører som benytter seg av barnearbeid og tvangsarbeid. 1
 Statusundersøkelse offentlig sektor: I perioden mars-september 2010 gjennomførte Difi en spørreundersøkelse blant offentlige
virksomheter om deres arbeid med etisk handel. I alt 46 % av kommunene og fylkeskommunene oppga at de hadde vedtatt
retningslinjer og/eller mål for etisk handel i hele eller deler av virksomheten. Undersøkelsen var imidlertid forbundet med
metodiske svakheter, blant annet fordi respondentene ikke forstod begrepet etisk handel. Resultatene bør følgelig tolkes med
forsiktighet.
 Riksrevisjonens rapport om statlige selskaper: I november 2010 undersøkte Riksrevisjonen hvorvidt statlige selskaper hadde
utarbeidet standardkrav om samfunnsansvar i kontrakter med selskapets leveransekjede. 24 av 70 (34 %) selskaper oppga at
de stilte denne typen krav.1 En betydelig svakhet med undersøkelsen var imidlertid at ”standardkrav om samfunnsansvar” ikke
ble definert i intervjuet, men ble overlatt til selskapets egen tolkning.1

113

Det finnes også eksempler på at kommuner ”bringer” etiske retningslinjer inn i innkjøpssamarbeidet. Hver gang Løten kommune t ar del av
innkjøpssamarbeidet i Hamarregionen legges Løten kommunes etiske retningslinjer inn som en del av konkurransemalene.
114
Blant de 16 kommunene som stiller en eller annen form av etiske krav, inngår ti av disse i innkjøpssamarbeid. Gjennom disse samarbeidende er det
altså ytterligere 106 kommuner som ”passivt” stiller etiske krav.
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Resultatene er i utgangspunktet oppløftende og viser at flertallet av kommunene i utvalget har tatt opp og/eller vurdert
problemstillingen i sin organisasjon. Flertallet har også – om enn noe usystematisk – stilt en eller annen form av etiske
krav til sine leverandører. Likevel, til tross for at flertallet har berørt problematikken utelukker dessverre halvparten av
virksomhetene å ta tilfredsstillende etiske hensyn i sine anskaffelser. Det neste spørsmålet er da hvor ofte kommunene
stiller krav til sine leverandører?

2.2

Unntakvise krav

Ser man på omfanget av anskaffelser hvor det er stilt etiske krav er bildet annerledes. Av de ti kommunene i utvalget som
stiller krav om ILOs kjernekonvensjoner, stiller de fleste av dem kun krav ved et fåtall tilfeller, som oftest basert på en
risikovurdering. Vår undersøkelse viser at:


Kun fire av 19 kommuner stiller etiske krav i samtlige relevante anskaffelser.115



Tre av disse fire stiller kun krav om forbud mot barnearbeid116.



Kun én kommune, stiller krav om ILOs kjernekonvensjoner i samtlige anskaffelser.

Den eneste kommunen som systematisk stiller krav om at samtlige leverandører skal etterleve ILOs kjernekonvensjoner er
Ålesund kommune. I tillegg til kjernekonvensjonene stiller kommunen krav om FNs barnekonvensjon, FNs
menneskerettigheter og produsentlandets arbeidslovgivning, slik det er anbefalt og beskrevet innledningsvis (1.4.1.1).
Ålesund gjør en stor del av sine anskaffelser via det regionale innkjøpssamarbeidet ”Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre”,
hvor til sammen 12 kommuner deltar.117 Leverandørene til innkjøpssamarbeidet må tilfredsstille de samme etiske kravene
som leverandørene til Ålesund kommune.
Tre av de fire kommunene som stiller etiske krav i samtlige av sine anskaffelser stiller kun krav om at barnearbeid ikke
skal forekomme.118 Innkjøperne i disse kommunene har tilsynelatende vurdert dette kravet som ”allmenngyldig” og relevant
for samtlige anskaffelser, mens ILOs kjernekonvensjoner og FNs menneskerettigheter ikke anses som sentrale nok. Det er
i den sammenheng verdt å nevne at norske myndigheter har understreket at samtlige av de åtte kjernekonvensjoner kan
og bør stilles, uavhengig av hvilket produkt som skal anskaffes. 119
Ni av de ti kommunene som stiller krav om ILOs kjernekonvensjoner gjør det bare av og til. Flertallet av disse har ikke
noen god oversikt over hvor ofte de stiller etiske krav. Noen innkjøpere oppgir at de bare unntaksvis stiller etiske krav,
mens andre oppgir at de gjør det oftere – da spesielt i innkjøpssamarbeid. IEH-medlemmer fra offentlig sektor er, på lik
linje med private aktører, forpliktet til å rapportere om sitt arbeid med etisk handel. 120 I rapporteringsskjemaet bes
medlemmene om å oppgi hvor ofte/i hvor mange anskaffelser de stiller etiske krav. Rapportene kan gi en viss pekepinn
115

Alta og Ringsaker stiller alltid krav om forbud mot barnearbeid. Arendal stiller alltid krav om oppfyllelse av ILOs kjernekonvensjoner.
Alta, Ringsaker og Arendal.
Kommunene i samarbeidet er: Ålesund, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Sula, Stranda, Stordal, Skodje, Sandøy, Norddal, Haram og Giske.
118
De fire kommunene representerer både små og store kommuner.
119
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2006/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html?id=437022
120
”IEH medlemmers årsrapportering for 2011”, www.etiskhandel.no, besøkt 16. april 2012.
http://www.etiskhandel.no/Medlem/_rsrapportering_til_IEH_2011/index.html
116
117

34

[Rapporttittel]

på hvor ofte kommuner som har en etisk anskaffelsespolicy faktisk stiller etiske krav. En gjennomgang av rapportene fra
2010 viser at selv offentlige medlemmer, de som trolig er kommet lengst i arbeidet innen offentlig sektor, kun unntaksvis
stiller etiske krav121:


Bærum kommune stilte etiske krav i kun tre anskaffelser i 2010 og tre i 2011. Kommunen har flere tusen registrerte
leverandører og har inngått mer enn 150 rammeavtaler.



Kristiansand kommune stilte etiske krav i tre anskaffelser i 2010; verdt ca. 45 millioner kroner. Det utgjorde ca.
4,5 prosent av kommunens totale driftsanskaffelser.



Stavanger kommune stilte etiske krav ved inngåelse av syv rammeavtaler og 12 enkeltanskaffelser, verdt 53,4
millioner kroner. Det utgjør 1,6 % av kommunens samlede anskaffelser (drift og investeringer 122).

De tre kommunene har vært IEH-medlemmer siden henholdsvis 2009 (Bærum og Kristiansand) og 2007 (Stavanger). Det
skal tillegges at det ikke i alle anskaffelser det vil være relevant å stille denne typen krav, for eksempel i entreprenør - og
tjenesteanskaffelser og enkelte anskaffelser innen bygg- og anlegg. Likevel, eksemplene ovenfor antyder at selv de
kommunene som har etiske retningslinjer og som har begynt å stille etiske krav, gjør det i et svært begrenset omfang.

2.3

Hva er avgjørende for at det stilles etiske krav?

Våre undersøkelser viser at mange av de kommunene som i dag i ett eller flere innkjøp har stilt etiske krav om at
leverandørene skal etterleve ILOs kjernekonvensjoner, har en forsiktig tilnærming til det å stille denne typen krav. Det er
flere faktorer som er med på å avgjøre hvorvidt en kommune legger til grunn etiske krav i sine anbud:


Risikovurdering (7 av 10 kommuner)



Skjønnsvurdering (2 av 10 kommuner)



Terskelverdi



Innkjøpssamarbeid



Rammeavtale eller enkelt anskaffelse



Sentralt eller desentralisert innkjøp



Aktuell anskaffelsesmal

Syv av ti spurte kommuner trekker inn krav på bakgrunn av en risikovurdering. De fleste av disse innkjøperne baserer
seg på risikovurderingsverktøy utviklet av IEH (tilgjengelig for både medlemmer og ikke-medlemmer) eller Difi. To av de ti
kommunene oppgir at de tar en beslutning basert på en skjønnsmessig vurdering av risiko for brudd på arbeidstaker- og
menneskerettigheter og hvorvidt etiske krav er relevant for anskaffelsen. Det bør tillegges at disse kategoriene gjenspeiler
den viktigste bakgrunnen til hvorfor kommunene stiller etiske krav og at kategoriene ikke er gjensidig utelukkende. Flere av
faktorene listet opp ovenfor kan ha vært medvirkende for beslutningen om å stille etiske krav.

121
122

Bærum, Kristiansand og Stavanger kommunes IEH-rapportering for 2010, lastet ned fra www.ieh.no.
Beløpet inkluderer også anskaffelser hvor det ikke vil være relevant å stille etiske krav, eks. tjenesteanskaffelser.
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Enkelte kommuner har besluttet å stille krav kun dersom anskaffelsen er over en bestemt kunngjørings- eller
terskelverdi. Et problem i denne sammenheng er at mindre anskaffelser, for eksempel innkjøp under
kunngjøringsgrensene på 100.000 eller 500.000 kr 123, kan utgjøre en betydelig del av kommunale anskaffelser.
En eldre undersøkelse av kommunale anskaffelser anslo at anskaffelser under daværende terskelverdi i snitt utgjorde 90 %
av kommunenes samlede anskaffelser. 124 Størrelsesorden har trolig endret seg en del siden den gang, da Norge har blitt
mer integrert med resten av EU blant annet gjennom EØS-samarbeidet. Én av kommunene i utvalget, Stjørdal kommune,
oppgir at av samlede driftinvesteringer på 201 millioner kroner i 2011, utgjorde 24 millioner kroner kontrakter til en verdi
under 100.000 kr. Det tilsvarer mer enn ti prosent av kommunens anskaffelser. Selv om variasjonen er stor viser de to
eksemplene at en betydelig del av kommunenes anskaffelser faller under gjeldende terskel- og protokollverdier. Det
innebærer at når en kommune ikke stiller etiske krav til anskaffelser under disse grenseverdiene, blir troligvis en rekke
anskaffelser, til betydelige verdier, gjennomført uten at etiske hensyn ivaretas.
Mange kommuner operer med forskjellige retningslinjer når de gjør anskaffelser via regionale innkjøpssamarbeid,
sammenlignet med hva de gjør på egenhånd. Da er det ofte innkjøpsenheten og/eller vertskommunen som utarbeider
felles maler. Systemet fungerer som oftest på den måte at hver enkelt av de deltakende kommunene ”spleiser” på
administrasjonsutgifter til en innkjøpsenhet. Innkjøpsenheten har følgelig mer midler til rådighet, til å bygge innkjøpsfaglig
kompetanse, organisere anskaffelser og utarbeide maler, enn det kommunene ville hatt på egen hånd. Denne
undersøkelsen har vist at vertskommunen ofte legger til grunn samme anbudsmaler i egne anskaffelser, som i
innkjøpssamarbeid. Samtidig er det mye som tyder på at de fleste andre kommunene – som ikke er vertskommune – ikke
bruker de samme malene i egne innkjøp. Det vil med andre ord si at de heller ikke stiller etiske krav i anskaffelser som de
gjør på egen hånd. Dette bryter følgelig med anbefalingene fra statlig hold.
Med hensyn til tilgjengelige ressurser oppgir flere kommuner at de bare stiller etiske krav i større anskaffelser.
Motivasjonen bak prioriteringen er generelt at det, i følge respondentene, er her kommunen vil ha størst påvirkningskraft.
Følgelig er det langt vanligere at det stilles etiske krav til såkalte rammeavtaler, enn til enkeltanskaffelser. En annen
viktig forklaring til at det hovedsakelig stilles etiske krav i denne typen anskaffelser er dagens etablerte praksis med å stille
etiske krav som kontraktskrav. Leverandøren som er tildelt kontrakt forplikter seg hovedsakelig til å oppfylle kravene i løpe t
av kontraktsperioden (for ytterligere informasjon, se 1.4.1.2). Dette gir innkjøper anledning til å følge opp kravene overfor
leverandør og eventuelle underleverandører over tid. I enkeltanskaffelser, som altså utgjør en betydelig del av kommunale
anskaffelser, vil dette være vanskelig fordi de ofte er små. Som nevnt innledningsvis vil kvalifikasjonskrav være langt mer
egnet i slike tilfeller.
Som beskrevet i avsnitt 1.3.3 er det vanlig praksis at den sentrale innkjøpsenheten i kommunen (og i innkjøpssamarbeidet)
har et overordnet ansvar for kommunens anskaffelser. Dette gjelder blant annet anbudsutlysning, kontraktsgjennomføring
og avtaleoppfølging. Større rammeavtaler organiseres også normalt av denne enheten. Samtidig er det en rekke små og

123
124
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Anskaffelser under 100.000 kr trenger ikke kunngjøres, mens anskaffelser opp til 500.000 kr kun trengs å kunngjøres nasjonalt .
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/nou-er/1997/nou-1997-21/4.html?id=141011
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mellomstore anskaffelser, samt særegne anskaffelser, som er desentraliserte, det vil si gjennom kommunens ulike
virksomheter. Mange av de intervjuede innkjøperne oppgir at mens etiske hensyn til dels er ivaretatt for de anskaffelsene
som går via innkjøpsenheten (og/eller innkjøpssamarbeidet), så er virkeligheten en annen i de innkjøpene som gjøres
desentralisert.
Offentlige innkjøpere har utarbeidet innkjøpsmaler som de bruker i sine anskaffelser, deriblant konkurransegrunnlag,
kontraktsutkast og egenerklæringer. Malene er hovedsakelig utarbeidet av kommunen selv, av innkjøpssamarbeidet eller av
Difi. Det fremkommer av våre undersøkelser at det i noen tilfeller vil avhenge av hvilke maler som legges til grunn, for
hvorvidt kommunene stiller etiske krav eller ikke. Ett eksempel er Statens standardavtaler (SSA) for IT og
konsulenttjenester, som brukes av mange offentlige virksomheter. De skal dekke anskaffelser av IT og konsulenttjenester,
men også av IT-utstyr som datamaskiner, skrivere og mobiltelefoner. Paradoksalt nok inneholder denne Difi-malen ingen
etiske krav, til tross for at den er utviklet av den myndighet som har ansvaret for å styrke etikkarbeidet i offentlig sektor.
To av kommunene opplyste at de normalt stilte etiske krav i sine anskaffelser, med unntak av IT -anskaffelser, hvor de
brukte SSA.

2.4

Laber oppfølging

Svært få av virksomhetene som er intervjuet i forbindelse med denne rapporten, har et system for oppfølging av de
kravene som stilles. Litt over en tredjedel (37 %) av kommunene som har brukt/eller bruker etiske krav, oppgir å ha
systematisk oppfølging av kravene. I all hovedsak dreier oppfølgingen seg om egenerklæringer som leverandøren må
fylle ut, og/eller leverandørsamtaler. Innkjøperne følger med andre ord kun opp de leverandørene de har direkte kontakt
med, og ikke leverandørene nedover i produksjonskjeden. Systemet baserer seg dessuten på en høy grad av tillit. Vår
inntrykk er at leverandørenes opplysninger og erklæringer ikke følges opp og sannhetsverdien i dem kontrolleres heller
ikke.
Ingen av kommunene i utvalget har etablert et system for revisjon og stedlige (stikkprøve) kontroller. Kun én kommune
har gjennomført en stedlig kontroll, og det dreier seg altså om én eneste kontroll. Det var da representanter fra Stavanger
kommune dro til India i forbindelse med den tidligere omtalte steinskandalen i 2010. Det er verdt å notere at den eneste
kommunen som har erfaring med stedlige kontroller også er den som i sin rapport til IEH (2010) poengterer at ”oppfølging
i forbindelse med eventuelle avvik vil kreve personalressurser”.
Den svake oppfølgingen av krav strider mot EU-kommisjonens føringer, som ettertrykkelig understreker at
”implementeringen av etiske krav i rimelig grad må kontrolleres” (se også avsnitt 1.4.1.3). 125

2.4.1 Alle krav skal følges opp! Eller?
Kravet om oppfølging av etiske krav virker avskrekkende på mange offentlige virksomheter, ettersom det kan være både
kostbart, tidkrevende og utfordrer egen kompetanse på området. For de aller fleste innkjøperne var oppfølgingen et av de
Europa Kommisjonen, GD indre marked og tjenester, Offentlige anskaffelser II ved Jari Kallio. Brev datert
22/4-2007.
125
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første og største ankepunktene som kom opp under intervjuet: ”Det er lett å stille krav, men svært krevende å følge opp”.
Mange offentlige innkjøpere har begrensede midler til sin disposisjon, og mange strever med å oppfylle de pålagte
anskaffelseskravene som allerede foreligger. I tillegg har mange innkjøpere lite kompetanse på området, og behovet for
kompetanseheving er stort og utfordrende. Det er imidlertid ikke slik at en liten kommune må gjennomføre stedlige
kontroller (for eksempel fabrikkinspeksjon), i hvert produksjonsledd, for hver enkelt anskaffelse. Derimot understrekes det i
føringer fra EU-kommisjonen at man må ha et system og rutiner som viser at man har mulighet og til hensikt å følge opp.
I all hovedsak vil oppfølgingen foregå gjennom egenerklæringer, sertifiseringer, dokumentasjon fra lever andør, og
leverandørsamtaler. En tredjedel av kommunene har så vidt kommet i gang med dette. Slik oppfølging krever ressurser,
kanskje aller mest for leverandøren som må tilfredsstille dokumentasjonskravene. Samtidig så er den mindre
ressurskrevende enn organiseringen av revisjoner og stedlige stikkprøver. Det er nok rimelig å forvente at oppfølgingen vil
kreve mer ressurser i en tidlig fase, inntil leverandørmarkedet har ”modnet”. Når leverandørene har kartlagt
leverandørkjeden og implementert dokumentasjons- og sertifiseringskravene vil dette, på sikt, være en langt mindre
ressurskrevende prosess.
Det fremkommer av intervjuene med de kommunale innkjøperne at flertallet mener det er en oppgave for sentrale
myndigheter å tilrettelegge for revisjon og stedlige kontroller.126 Innkjøperne etterlyser i den sammenheng systemer for
samorganisering (inkl. fellesanskaffelser) av inspeksjoner, gode leverandørdatabaser (for å kunne utelukke useriøse
leverandører), ressurser til oppfølging, sammenstilling og oppdatering av beste-praksis og metodeutvikling.
I Sverige har særlig samorganisering av revisjoner vært en nøkkel i oppfølgingsarbeidet. Først var dette arbeidet ledet av
SKL, som tilsvarer norske KS. Nylig har imidlertid Miljöstyrningsrådet, som eies av den svenske staten, SKL og svensk
næringsliv, overtatt samorganiseringen. 127 Miljøstyrningsrådet er fullfinansiert gjennom statlige midler.
Norske myndigheter har hittil gjort lite for å imøtekomme de kommunale virksomhetene i henhold til disse behovene; det
tilbys ikke ekstra ressurser for oppfølging av krav og det er heller ikke etablert et sentralt system for samorganisering av
revisjon. Begge disse sentrale tiltakene var klare anbefalinger til myndighetene i Framtiden i våre henders rapport
”Offentlig etikkløshet” (2009). Difi utarbeidet riktignok en veileder i 2011 for oppfølging av etiske krav, tillegg til at dette er
behandlet i det tidligere omtalte CSR-kompasset. Direktoratet har også utviklet skjemaet ”Grønne og sosiale
leveransekjeder (GSL)”, et verktøy som i følge utvikleren ”… skal underlette kartlegging av leverandørkjeden og tilrettelegge
for egnede forbedringstiltak”. Dette er dog bare en marginal del av det kommunene etterspør; og dessuten adresserer det i
liten grad hovedproblemet: manglende ressurser (se avsnitt 2.5).
Sentrale myndigheters rolle i oppfølgingsarbeidet vil diskuteres mer utførlig i kapittel 3.

126

Som nevnt innledningsvis har SKL (tilsvarende KS) i Sverige hatt en svært aktiv rolle i oppfølgingsarbeidet blant svenske kommuner og län, og mer
enn 40 virksomheter samarbeider nå om revisjoner i leverandørkjedene.
127
E-post Mathias Sylwan, SKL, 2012.
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2.5

Flaskehalser og suksesskriterier

Til tross for at en stor andel av kommunene i utvalget på et eller flere tidspunkt har stilt en eller annen form for etiske
krav, er altså omfanget svært begrenset. Når så mange virksomheter kjenner til problematikken, hva er da årsaken til at
omfanget av etiske krav (antallet anskaffelser og bredden av krav) er så begrenset? Hvor ligger flaskehalsen?
Difi anbefaler offentlige virksomheter å begynne forsiktig - at det stilles etiske krav i et fåtall anskaffelser. 128 Direktoratet
anbefaler denne tilnærmingen ut i fra argumentasjonen om at anskaffelsen skal følges opp – og at det er ressurskrevende.
Videre har Difi et sterkt fokus på at ressursene skal legges der det er størst risiko for brudd.
De kommunale innkjøperne ble i løpet av intervjuet spurt om hva som er hindringene for å stille etisk krav, og hva som
skal til for at de i større grad vil anvende denne typen krav. Fem faktorer gikk igjen blant svarene:
 Ressursmangel
 Begrenset kompetanse (tett knyttet til ressursbehovet)
 Manglende bistand fra sentrale myndigheter
 Liten politisk vilje lokalt
 Utfordringer med å forankre etikkarbeidet i virksomheten
De fleste innkjøperne oppgir ressursmangel som den viktigste årsaken til at de ikke, eller bare i liten grad, stiller etiske
krav. Innkjøperne ønsker, i tråd med myndighetenes anbefalinger, ikke å stille krav de ikke har kapasitet til å følge opp.
De færreste sier de har problemer med å stille etiske krav, men gir samtidig uttrykk for at de ikke har ressurser til selve
oppfølgingen. Selv de kommunene som har et system for oppfølging (det vil si egenrapportering, dokumentasjonskrav og
sertifiseringer), oppgir at de ikke har ressurser til å gå lenger ned i leverandørkjeden, til underleverandører, for revisjoner
og stedlige kontroller. Selv om myndighetene gjentatte ganger har oppmanet offentlige virksomheter til å stille etiske krav,
er det ikke bevilget ekstra ressurser til dette arbeidet, herunder oppfølging av kravene. Dette står i sterk kontrast til hva
svenske myndigheter har gjort. Som nevnt ovenfor har svenske myndigheter, gjennom fullfinansiering av
Miljöstyrningsrådet, tatt et stort ansvar for det omfattende oppfølgingsarbeidet som er kommet i gang i Sverige. Den
norske statens manglende prioritering av ressurser til dette arbeidet vil behandles mer utførlig i kapittel 3.
En annen forklaring til at det sjelden stilles etiske krav, er at de fleste kommunene har begrenset kompetanse i forhold til
det å stille etiske krav og å drive oppfølgingsarbeid. De kommunene som i dag arbeider systematisk med etiske krav anser
at de i stor grad besitter kompetanse (spesielt gjelder dette de kommunene som er medlemmer i IEH), også i fo rhold til
oppfølging av leverandører i første ledd. Derimot, ser det ut til at ingen har kompetanse på oppfølging lenger nedover i
leverandørkjeden. Kompetansebehovet henger tett sammen med tilgjengelige ressurser. Mange av innkjøpssjefene føler at
de ikke har råd til å prioritere kompetansebygging rundt etiske krav i anskaffelser.

128

CSR-kompasset, ”Sosial risiko og kartlegging”, http://csr-kompasset.difi.no/risiko-og-kartlegging
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Innkjøperne etterlyser ikke bare mer ressurser fra sentrale myndigheter men også innkjøpsfaglig- og logistisk bistand.
Som tidligere nevnt gjelder dette spesielt behovskartlegging, risikovurdering og oppfølging av krav. Flere innkjøpere foreslo
at det burde opprettes en felles kontrollfunksjon, at etisk handel må koordineres og organiseres sentralt, og at det burde
opprettes felles leverandørdatabaser.
Enkelte innkjøpere opplyser at det har vært vanskelig å ”selge ideen” om etikk i offentlige anskaffelser internt i kommunen,
spesielt med tanke på at oppfølging av kravene vil kreve ekstra ressurser. Enkelte innkjøpsenheter hadde riktignok trukket
inn krav på eget initiativ. Lokal politisk forankring ligger til grunn for de fleste kommunene som i dag arbeider seriøst
med etisk handel. Foruten den politiske forankringen så melder enkelte innkjøpere om utfordringer med å forankre
arbeidet i innkjøpsorganisasjonen. Det finnes en del eksempler hvor etikkarbeidet drives av en eller to ildsjeler, mens
resten av innkjøpsapparatet viser begrenset entusiasme for mål og virkemidler.
Flertallet av offentlige innkjøpskontorer bedriver en eller annen form for rapportering om årlige økonomiske b esparelser, og
i praksis utgjør økonomiske besparelser selve eksistensberettigelsen til innkjøpskontorene. Innkjøpskontorene måles i all
hovedsak etter hvor mye de sparer kommunene for i løpet av et år. Dermed kan det være en direkte interessekonflikt
mellom det de måles på (og som dermed er med på å prege rammevilkår som antall ansatte, lederens lønn etc.), og
incentivene for etisk handel, ettersom det potensielt medfører lavere økonomiske besparelser. I et slikt klima kan det være
vanskelig å forankre arbeidet med etisk handel i organisasjonen, og man ser ofte at dette arbeidet blir enkeltstående stunt
på siden av den daglige driften.

2.5.1 IEH-medlemskap er god drahjelp
Det fremkommer av undersøkelsen at de tre IEH-medlemmene i utvalget, Kristiansand, Bærum og Stavanger, generelt
arbeider mer systematisk med etikk i offentlige anskaffelser, enn de kommunene som ikke er medlemmer. IEH medlemmene har forpliktet seg til: 1) å vedta etiske retningslinjer som er minst like omfattende som IEH sine, 2) å arbeide
for stadig forbedring av miljø- og arbeidsforhold hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden, og 3) å
rapportere årlig om progresjon og status i sitt etikkarbeid. I disse forpliktelsene ligger også et kontinuerlig ”press” på
kommunen, og som bidrar til å dytte virksomheten litt fremover.
IEH-medlemmene har tilsynelatende en mer strukturell tilnærming til tematikken, blant annet gjennom utarbeidelse av
etiske handlingsplaner.129 Gjennom IEH-medlemskap har kommunene dessuten tilgang til rådgivning, kurs og en rekke
gode verktøy; deriblant individuell rådgivning, leverandørkjedeinformasjon, maler, sjekklister, risikokartleggings - og
identifikasjonsverktøy, medlemsnettverk, kurs og seminarer, leverandørseminarer, leverandørhåndbøker og et visst nettverk
av rådgivere og eksperter i produksjonslandene. Også kommuner som ikke er IEH-medlemmer har fått bistand fra
etikkrådgiveren, deriblant Bergen kommune, som oppgir at de har hatt god hjelp fra organisasjonen.

Difi har også utarbeidet maler for politisk forankring og handlingsplaner, men det ser ut til at få kommuner (som ikke er IEH -medlemmer) har tatt
disse i bruk.
129
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2.5.2 Store kommuner, mer ressurser
Datamaterialet som er samlet inn gir ikke grunnlag for å vurdere etikkarbeidet opp mot innbyggertall rent statistisk. Likevel
er det enkelte tendenser i datagrunnlaget som indikerer hvordan størrelsen på virksomheten spiller inn.
Vår undersøkelse viser at de små kommunene stiller krav om barnearbeid, men ikke i like stor grad anvender
kjernekonvensjonene. Alle de fem største kommunene i utvalget stilte etiske krav (en eller annen form), og det gjorde også
fire av de fem minste kommunene. Ser vi derimot på ILOs kjernekonvensjoner er bildet annerledes: 4 av de 5 største
kommunene stiller krav om kjernekonvensjonene, mens bare én av de fem minste stiller denne typen krav. Mye tyder på
at dess mer komplisert og ressurskrevende etikkarbeidet blir, dess færre småkommuner følger opp. Tilsvarende var det
bare én av de seks minste kommunene i utvalget som hadde system for oppfølging av krav, mot 4 av de 6 største.
Selv om utvalget som her er lagt til grunn ikke gir grunnlag for entydige sluttsatser, så underbygger opplysningene som
her er fremkommet at mer ressurssterke kommuner er kommet lengre i arbeidet med å ta etiske hensyn i sine
anskaffelser. De har naturligvis også bedre ressursmessige forutsetninger for å arbeide med problemstillingene
(”stordriftsfordeler”) og det er følgelig rimelig å forvente at de er kommet lengre enn mindre kommuner. Det er dog ikke
alltid slik i praksis. Mange av kommunemedlemmene i IEH er eksempelvis små kommuner, som til tross for begrensede
ressurser har kommet langt bedre i gang enn sine søsterkommuner som ikke er medlemmer. Innkjøpssjefen i Kristiansand
kommune satte ord på hva mange tenker om arbeidsfordelingen: Utprøving av nye verktøy overlater vi til ”Store bukken
Bruse”, det vil si virksomheter slik som Bergen, Bærum og Helse Sør-Øst.
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3

Etiske anskaffelser – myndighetenes rolle

Vi vil i dette kapittelet gå igjennom de tiltakene som myndighetene har tatt i bruk for å øke oppslutningen om etisk handel.
Har myndighetene nådd ut til landets innkjøpere med sine virkemidler? Tiltakene vil vurderes opp mot resultatene som er
fremkommet i kapittel 2. Til slutt vil vi drøfte det eneste virkemiddelet som har vært til vurdering i fem år, men som enda
ikke er tatt i bruk: lovpålegg om etiske krav i offentlige anskaffelser.

3.1

Virkemidler

Det økte fokuset på etikk i offentlige anskaffelser i Europa de siste årene, har etter hvert fått ballen til å rulle også hos
norske myndigheter. BLD og FAD startet utviklingen av ulike virkemidler for å øke omslutningen rundt etiske hensyn i
offentlige anskaffelser (Tabell 1). Både Difi og IEH har vært sentrale i dette arbeidet.

Tabell 1. Et utvalg virkemidler og verktøy utviklet og tatt i bruk siden 2008.
Juni 2007

Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser lanseres

Januar 2009

Veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” lanseres

Høsten 2009

BLD, FAD og KD sender veilederen til alle statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner, med
oppfordring om å ta den i bruk

August 2009

Difi får oppdraget med å videreføre arbeidet med sosialt ansvar i offentlig sektor

Oktober 2009

Første regionale knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar tas i bruk

Mai 2010

CSR-kompasset lanseres

Mars 2012

Difi starter opp et nettverk for offentlige innkjøpere som ønsker å stille etiske krav

Handlingsplanen fra 2007 var kanskje det første signalet fra sentrale myndigheter om at etiske hensyn i offentlige
anskaffelser skulle flyttes høyere opp på dagsorden:

”Etiske/sosiale hensyn ved innkjøp er et tema som også blir mer og mer aktuelt. Vi vil medvirke til at
offentlige virksomheter får nødvendig kompetanse til å følge opp dette.” 130
I handlingsplanen ble det lansert flere tiltak med fokus på etiske hensyn: 131

130
131
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Samarbeid med KS og kompetansebyggende tiltak



Legge til rette for økt kompetanse, gi veiledning og utarbeide verktøy for innkjøperne



Kartlegging av juridisk handlingsrom



Kartlegging av hvordan etiske og sosiale krav best kan fremmes i offentlig sektor

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/samfansvar_off_ansk.pdf
Ibid.
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Utarbeidelse av en veileder for å fremme etiske krav



Etablering av opplærings- og rådgivningstilbud for innkjøpere i offentlig sektor



Internasjonalt samarbeid

Det var også i denne handlingsplanen at myndighetene første gang varslet et mulig lovpålegg av sosiale og etiske krav i
offentlige anskaffelser. Et lovpålegg som skulle vurderes dersom de andre tiltakene ikke gav resultater.132 Det varslede
pålegget gjaldt på det tidspunktet statlige virksomheter – ikke kommunale virksomheter. Senere uttalelser har vist at det
omtalte lovpålegget som (fortsatt) er til vurdering også omfatter kommunal sektor (fylkeskommuner og kommuner).
Gjentatte uttalelser om et mulig lovpålegg om etiske krav vil diskuteres utførlig i avsnitt 3.4.
I januar 2009 lanserte BLD en veileder for ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”, utarbeidet av IEH i samarbeid med en
referansegruppe.133 Veilederen var ment å være et praktisk etikkverktøy for offentlige innkjøpere, og bygget på en juridisk
kartlegging av handlingsrommet for å stille etiske krav. 134 Høsten samme år besluttet BLD, FAD og Kommunal- og
regionaldepartementet (KD) å sende ut et brev, sammen med veilederen, til alle statlige virksomheter, kommuner og
fylkeskommuner, med oppfordring om å ta veilederen i bruk. 135 Det fantes dem som på forhånd fryktet at veilederen ville
ende opp med å støve ned i offentlige skuffer, rundt om på landets innkjøpskontorer. Vår undersøkelse tyder på at det
også var tilfellet.136 Dette er beskrevet mer inngående i neste avsnitt.
Difi ble opprettet i 2008 og fikk som tidligere nevnt det operative, faglige ansvaret for miljø- og samfunnsansvar i
offentlige anskaffelser året etter. Det har underveis rådet en viss usikkerhet knyttet til rollefordelingen mellom BLD, FAD
og Difi, men sistnevnte har etter hvert overtatt det operasjonelle ansvaret fra BLD. BLD har riktignok beholdt det

overordnede faglige ansvaret, mens FAD har ansvar for regelverket rundt etiske krav i offentlige anskaffelser. Difi skal
være et forvaltningsorgan og ressurssenter for offentlig sektor vedrørende miljø- og etikkhensyn i offentlige anskaffelser.
Hittil har imidlertid direktoratet jobbet mest med miljøkrav. Etiske krav – nå omdøpt av Difi til sosiale krav – har kommet
høyere på direktoratets agenda først de siste årene.
I mai 2011 fant myndighetene det nødvendig å lansere en ny veileder; det såkalte CSR-kompasset. Det er et nettbasert
hjelpemiddel utviklet av Difi, og som er ment å gjøre det lettere for offentlige innkjøpere å ta etiske/sosiale hensyn i
anskaffelsesprosessen. CSR-kompasset inneholder flere verktøy som skal gjøre det lettere for offentlige innkjøpere å stille
etiske krav; deriblant prioriteringsverktøy for å identifisere sosial risiko; kontraktsvilkår; egenrapporteringsskjema for grønne
og sosiale leveransekjeder; samt maler som handlingsplan og implementeringsplan.
Parallelt med den nye veilederen ble det også opprettet et forsøksprosjekt med regionale knutepunkter, en slags
støttetjeneste for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. I all hovedsak er knutepunktene lagt til
fylkeskommunen i de respektive fylkene. Det første knutepunktet var i drift i 2009, og forsøksperio den strekker seg ut
132
133
134
135
136

http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf
http://www.anskaffelser.no/filearchive/etiske-krav-i-offentlige-anskaffelser.pdf
http://www.anskaffelser.no/dokumenter/juridisk-utredning-etiske-og-sosiale-krav-ved-offentlige-anskaffelser
http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=3574
http://www.framtiden.no/200807032325/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/offentlig-mangel-pa-etikk.html
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2012. Oppdragsgiver er MD, mens Difi er faglig rådgiver.
Med mål om å styrke kunnskapene og kompetansen blant offentlige innkjøpere har Difi de siste årene holdt flere seminarer
og vært arrangør av konferanser, hvor sosiale krav var et hovedtema. I mars 2012 starter Difi opp et nettverk for
offentlige innkjøpere som er interessert i å stille etiske krav. Intensjonen bak er i følge direktoratet å skape en møteplass
for ”inspirasjon og erfaringsutveksling”.

3.2

Når virkemidlene frem?

Norske myndigheter har ved en rekke anledninger understreket viktigheten av at offentlig sektor fremstår som et godt
eksempel og handler etisk forsvarlig. Gjentatte ganger har departementene BLD og FAD oppfordret offentlige virksomheter
til å stille etiske krav i sine anskaffelser. Parallelt, for å underlette arbeidet, har myndighetene utviklet veiledninger og
verktøy, arrangert konferanser og seminarer og sendt brev til kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner. Gir
arbeidet resultater?

3.2.1 Mange kjenner til virkemidlene, få bruker dem
De fleste kommunale innkjøperne som er intervjuet i forbindelse med denne utredningen oppga å ha kjennskap til
myndighetenes virkemidler. Hele 84 prosent av de spurte ”kjente til” veilederen fra 2009 og/eller CSR -kompasset. Men
selv om mange kjente til virkemidlene var det langt færre som faktisk hadde tatt de i bruk: kun 42 prosent av utvalget
oppga at de brukte (eller hadde brukt) en eller flere av virkemidlene aktivt. Det bør presiseres at tallene bygger på et
utvalg av de mest ressurssterke kommunene i hvert fylke. Sannsynligvis er det de kommunene som har best forutsetninger
for å tilegne seg ny kunnskap og informasjon. Det er følgelig rimelig å anta at tallet ville vært en god del lavere dersom
samtlige norske kommuner hadde blitt spurt.
Samtlige kommunale virksomheter skal ha blitt tilsendt veilederen om etikk i offentlige anskaffelser fra 2009, med
oppfordring om å ta den i bruk. Likevel viser våre undersøkelser at flertallet har latt veilederne (også CSR -kompasset)
ligge ubrukt. Det er flere årsaker til hvorfor mange innkjøpere har nedprioritert disse oppgavene, men ressursknapphet er
et nøkkelord. Det store flertallet av kommunene viser til at de har nok med å oppfylle lovpålagte oppgaver, og at ikke obligatorisek føringer gitt i veiledninger og lignende derfor faller langt ned ”i bunken”. Følgelig blir heller ikke verktøyene
tatt i bruk i den utstrekning som myndighetene hadde håpet på.
Andre forklaringer til hvorfor innkjøperne i begrenset utstrekning har tatt i bruk virkemidlene er at enkelte anser at mange
av disse oppgavene, eksempelvis leverandøroppfølging, utvikling av maler, kontroll og verifikasjonsordninger, og så videre,
er et ansvar for sentrale myndigheter. Mange innkjøpere ønsker seg nasjonale standariserte verktøy/virkemidler/
retningslinjer for å inkludere etisk handel, fordi man ser at det vil være til hjelp for leverandørsiden gjennom økt
forutsigbarhet (og dermed igjen gjøre at flere tilbydere etterhvert vil kunne oppfylle kravene). Difi bruker også dett e som
argumentasjon for hvorfor man så langt mulig bør bruke deres miljøkriterier fremfor å utarbeide egne miljøkrav. Videre
mener flere av de intervjuede innkjøperne at departementene og direktoratet bør koordinere og organisere arbeidet, drive
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metodeutvikling, opprette leverandørdatabaser og samorganisere oppfølgingsarbeidet. Noen av disse oppgavene har
myndighetene allerede i dag, men flere av innkjøperne mener altså at staten i langt større grad må på banen. Enkelte
innkjøpere mente at CSR-kompasset er for avansert og omfattende, til at det var til hjelp. Andre innkjøpere sa at de av
ulike årsaker ikke ville ta etiske hensyn, før det eventuelt ble lovpålagt. Dette vil diskuteres nærmere i avsnitt 3.4.

3.2.2 Knutepunkt og KS
Norske myndigheter har signalisert at det regionale knutepunktet for miljø- og samfunnsansvar også var tiltenkt en rolle
for å styrke arbeidet med etiske hensyn i offentlige anskaffelser. 137 For å kunne vurdere hvorvidt knutepunktene har fulgt
opp en slik tiltenkt oppgave, spurte vi om kommunene hadde hatt bistand fra det regionale knutepunktet vedrørende det å
stille etiske krav. Kun en håndfull kommuner (3 eller 4) hadde hatt oppfølging fra knutepunktet i henhold til det å ta etiske
hensyn i sine anskaffelser. Av disse var det én kommune, Skien, som hadde hatt særlig bistand fra knutepunktet i forhold
til det å stille etiske krav.
Selv om knutepunktene, som ble opprettet i 2008, på papiret skulle arbeide med samfunnsansvar i ordets vide forstand,
så viser opplysningene som her er fremkommet at de regionale ressurssentrene hovedsakelig har arbeidet med miljøkrav.
Det er verdt å nevne at knutepunktsatsningen opprinnelig var tiltenkt en rekke fokusområder, som leverandørutvikling,
universell utforming og etisk handel, i tillegg til miljø. Difi har imidlertid, gjennom sine tildelingsbrev til knutepunktene, gjort
det klart at fokuset skal ligge på miljø i offentlige anskaffelser, og at det er dette knutepunktene måles på. Sistnevnte er
nok også en viktig forklaring på hvorfor arbeidet med etisk handel har blitt marginalisert blant knutepunktene, ettersom
områdene de måles på prioriteres fremfor andre områder som ikke "gir uttelling". Det faktum at knutepunktsatsningen er
finansiert gjennom MD, som også er oppdragsgiver, og at miljøkrav er pålagt, har nok også hatt betydning for at dette
feltet er prioritert blant knutepunktene. 138
Et annet ”virkemiddel” som var varslet i handlingsplanen om miljø- og samfunnsansvar men som kun ble brukt i forhold til
miljøkrav var et samarbeid med KS. Som nevnt innledningsvis (avsnitt 1.4.4) så opplyste regjeringen at de skulle bidra til
at kommuner og fylkeskommuner satte økt fokus på miljø og samfunnsansvar i egne innkjøp, gjennom samarbeid med
KS.139 Dette virkemidlet ble nylig gjentatt i en e-post fra BLD, hvor det ble hevdet at dette er et av tiltakene for å øke
oppslutningen om etiske krav i offentlige anskaffelser. KS avviser derimot at de har gjort en slik avtale med Regjeringen,
og i realiteten har samarbeidet tilsynelatende kun omhandlet miljøkrav. 140

3.3

Resultatene uteblir – hvorfor?

Selv om mange offentlige innkjøpere er kjent med adgangen til å stille etiske krav i offentlige anskaffelser, stiller de
sjelden slike krav. Samtidig er det mange innkjøpere som kjenner til de statlige virkemidlene, men få bruker de akt ivt.
Informasjonen og virkemidlene når altså frem til mottakerne, men hvorfor settes det ikke ut i praksis?

137
138
139
140

http://ffk.no/docs/41429319-6d85-4573-a1bc-cea0ca1a4a95.pdf
http://www.difi.no/artikkel/2009/11/satsning-for-mer-miljovennlige-offentlige-innkjop
Brev fra BLD, datert 22. mars 2012, der departementet bes om å redegjøre for hvilke virkemidler de har for å øke oppslutningen om etisk handel.
E-post Gunn-Lise Jacobsen i KS, datert 23. februar 2012.
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Norske myndigheter har tidligere blitt kritisert for sprik mellom ord og handling, dobbeltkommunikasjon, ansvarsfraskrivelse
og sendrektighet i forhold til etiske hensyn i offentlige anskaffelser. Særlig er det noen forhold som har utmerket seg:


Myndighetene fremhever sitt eget arbeid for å øke oppslutningen om etikkhensyn i offentlige anskaffelser – men
bevilger samtidig ”smuler” til kompetansebygging og oppfølging



Myndighetene kommer med sterke oppfordringer til offentlige virksomheter om å stille etiske krav i sine anskaffelser
– men gjør det ikke selv



Myndighetene har brukt fem år på å vurdere lovpålegg; enda foreligger ingen konklusjon. Samtidig er det eneste
faglige innspillet til utredningen unndratt offentlig innsyn



BLD og FAD har gjentatte ganger uttalt seg både i favør og disfavør av lovpålegg



Difi oppfordret offentlige virksomheter til å ikke bruke bevilginger til andre institusjoners tjenester (for eksempel IEH),
til kurs/seminarer/konferanser om etikk i offentlige anskaffelser, men i stedet benytte Difis tjenester (gratis).

Det er mye som tyder på at myndighetene ikke har prioritert etiske hensyn i offentlige anskaffelser like høyt som d e har
intensjoner om å gjøre. Vi skal her ta for oss noen av de signalene som peker i denne retningen.

3.3.1 Laber satsning
Kanskje et av de tydeligste signalene på at myndighetene ikke har prioritert etisk handel særlig høyt, er bevilgningene fra
departementene til direktoratet. I løpet av de tre årene DIFI har hatt ansvar for etisk handel har de fått tildelt marginale
2,8 millioner kroner fra BLD, tilsvarende ca. ett knapt årsverk, til å øke oppslutningen om etisk handel i hele offentlig
sektor.141 Til sammenligning fikk Difi atten ganger mer - 18 millioner kroner - av Miljøverndepartementet i 2011, for å øke
bruken av miljøkrav.142 I tildelingsbrevet fra BLD heter det at midlene skal benyttes til ”veilednings-, opplærings-, og
rådgivningstiltak rettet mot offentlige innkjøpere”, i tillegg til at det skal rekke til ”faglig utvikling av arbeidet med sosiale
krav i offentlige anskaffelser”. Det vil med andre ord si at i underkant av én million kroner årlig skal brukes for å sikre
ivaretakelse av etiske hensyn i offentlige anskaffelser tilsvarende nærmere 400 milliarder kroner. 143 Og for disse pengene
skal Difi drive opplæring og heve kompetansen blant flere tusen offentlige innkjøpere.
Arbeidet med etiske krav i offentlige anskaffelser er i en innledende og spesielt ressurskrevende fase; hvorpå det vil kreve
betydelige ressurser å bygge opp innkjøpernes etikkfaglige kompetanse. Deres behov for rådgivning, metodeutvikling og
oppfølging er størst i denne fasen, inntil de har opparbeidet seg et visst kompetansenivå. Sett i dette lyset er det spesielt
overraskende at departementene ikke har bevilget mer penger de første tre årene.
Hver enkelt kommune får, utover tilbud om Difi-kurs og rådgivning, ingen øremerkede bevilgninger for å kjøpe mer etiske
varer. Det de trenger for å bygge sin kompetanse, ta i bruk etiske krav og følge disse opp, må de hente fra eksisterende
og svært stramme rammebevilgninger. Innkjøperne som er intervjuet i denne utredningen, forteller om en svært presset
hverdag, hvor de har nok med å klare å følge opp eksisterende lovpålagte forpliktelser. Opp gjennom årene har
innkjøperne opplevd at det stilles stadig flere krav og forventninger til hvert enkelt innkjøp, uten at de har fått mer midle r til
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BLD tildelingsbrev DIFI, 2012.

http://www.difi.no/filearchive/aarsrapport-difi-2011-med-vedlegg.pdf

Avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes, bekrefter i en telefonsamtale at disse overføringene i prinsippet utgjør de eneste midlene direktoratet har til
å jobbe med etiske krav i offentlige anskaffelser.
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å følge dette opp. For en kommune uten egen innkjøpsenhet vil denne utfordringen naturligvis være ekstra stor. Flere av
innkjøperne som her er intervjuet, uttrykker stor frustrasjon og til dels irritasjon over dette motsetningsforholdet.

3.3.2 Sprik mellom ord og handling
Ulike representanter fra ansvarshavende myndigheter har som nevnt innledningsvis i dette kapittelet gjentatte ganger
understreket sine forventninger om at landets offentlige virksomheter stiller etiske krav til sine leverandører. Paradoksalt
var det derfor da IEH i 2010 undersøkte status blant landets 17 departementer, og fant at bare to departementer faktisk
stilte denne typen krav. Når selv ikke sentrale myndigheter ”feier for egen dør”, så sender dette åpenbart uheldige signaler
til resten av offentlig sektor. Slike eksempler kan ha bidratt til å skape usikkerhet rundt problemstillingen blant offentlige
virksomheter; Er etikkhensyn så viktig som myndighetene hevder? Og i så fall, hvorfor sørger de ikke for å ha gå foran på
etikkområdet – i praksis?
Resultatene som her er fremkommet føyer seg inn i rekken av eksempler som viser at det i svært liten utstrekning tas
etiske hensyn i offentlige anskaffelser. Dette gjelder så vel statlige virksomheter, som kommunale virksomheter. Sentrale
myndigheter har ikke vist seg villige til å gå foran som et godt eksempel; erfaringsmessig er de i all hovedsak på linje
med resten av offentlig sektor. Det er to unntak i denne sammenheng, og det er FD og Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD). De to departementene har, etter press utenfra – hvor virksomhetenes anskaffelser ble koblet direkte opp mot brudd
på grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter – pålagt sine underenheter å stille etiske krav. Mer om
dette i avsnitt 3.4.3.

3.3.3 Restriktiv linje
Myndighetene har lenge hatt en forsiktig og til dels restriktiv tilnærming til etisk handel. Allerede i 2008 ble BLD kritisert
for sin tilbakeholdenhet på området. 144 Departementet fikk kritikk for å sette i gang en utredning av en problemstilling som
EU-kommisjonen hadde avklart syv år tidligere. I tillegg fikk myndigheten kritikk for ikke å utfordre kommisjonen i forhold
til det å stille etiske krav.
Difi har på lik linje med sine oppdragsgivere BLD og FAD vært forsiktige i sine anbefalinger til offentlige virksomheter.
Direktoratet oppfordrer eksempelvis fortsatt ikke innkjøperne å stille etiske krav som kvalifikasjonskrav (kun som
kontraktskrav), til tross for at mange virksomheter praktiserer dette i dag (eks. Kristiansand kommune, Helse Sør -Øst,
Bergen kommune m.fl.). Det svenske forsvaret har stilt etiske krav som kvalifikasjonskrav i mer enn ti år. Som beskrevet i
avsnitt 1.4.1.2 er dagens praksis med kontraktskrav lite egnet for engangsleveranser, blant annet ettersom det ikke tillater
utelukkelse av useriøse aktører i en tidlig fase, og fordi det er mer ressurskrevende enn kvalifikasjonskrav. Til tross for
disse ulempene tviholder Difi på sin restriktive linje.

144

Framtiden i våre hender, Rapport 2/2008 ”Offentlig etikkløshet”: http://www.framtiden.no/download-document/238-offentlig-etikkloshet.html
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Difi har også en tilbakeholden linje med tanke på hvilke krav som kan stilles. I direktoratets mal over kontraktsvilkår for
etiske anskaffelser heter det at:

”Kontraktsvilkår som stilles utover ILOs kjernekonvensjoner kan innebære at det stilles ulovlige krav
til produksjonsprosessen eller arbeidsmiljøet i andre land. Disse kan være i strid med forbudet mot
diskriminering”

145

I motsetning til det som er vanlig praksis på området fastholder Difi at det er kun kjernekonvensjonene som kan brukes
som krav i alle anskaffelser uten at det utfordrer forbudet mot diskriminering. De anbefaler samtidig at virksomhetene
vurderer nøye om også disse kravene er relevant i hvert enkelt tilfelle. Andre aktører som IEH, SKL og mange offentlige
virksomheter som har tatt i bruk etiske krav, har også tatt med henvisninger til FNs barnekonvensjon, produsentlandets
arbeidslovgivning og FNs menneskerettigheter i sine standardmaler. Difi’s kontraktsvilkår inneholder også en del krav som
går lenger enn det som er vanlig praksis (med henvisning til bl.a. flere andre ILO konvensjoner, FNs
menneskerettserklæring, OECD og Norad), men disse anbefaler direktoratet at innkjøperne vurderer i hvert enkelt tilfelle.
Norske myndigheter kan sies å ha en overdreven forsiktig tilnærmingen til det å stille etiske krav og hvor budskapet er:
”avstå fra å stille krav om du ikke er sikker!”. Dette bidrar meget sannsynlig til å skape usikkerhet blant landets
innkjøpere.

3.3.4 Knutepunktsatsningen - prioritering av ressurser
Knutepunktssatsningen finansieres gjennom overføringer fra MD. Mandatet knutepunktene har fått fra departementet er å
arbeide med miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Samtidig er det åpnet for å jobbe med etisk handel, så sant det ikke går
utover miljøarbeidet og så sant det er ”penger til overs”. Trolig som følge av denne klare prioriteringen har kun en håndfull
knutepunkt arbeidet med etiske krav. Skillet mellom etikk og miljø ble understreket i et eget rundskriv fra Difi til
knutepunktene i 2010.146
I samme brev ble det presisert at knutepunktene ikke har mandat til å ta del av IEHs kurser og ressurser, i de tilfellene
hvor Difi kan tilby (eventuelt i fremtiden) komplementerende ressurser. Difi skriver også at de har planer om å gjennomføre
kurs året etter, som ligner på den typen kurs IEH nå tilbyr. Implisitt kan det tolkes som at virksomhetene oppfordres til å i
noen tilfeller avvente til Difi kan tilby de samme tjenestene.
I rundskrivet ble det lagt vekt på at knutepunktene kunne få mange av de samme tjenestene som IEH tilbyr, gratis hos
Difi. Difi hadde på dette tidspunktet arbeidet med tematikken i et knapt år. Til sammenligning hadde IEH rundt ti års
erfaring med fagområdet etikk i leverandørkjeden.
Som en direkte følge av denne kommunikasjonen besluttet Skien kommune og Grenlandssamarbeidet å melde seg ut av
IEH, etter et to år langt medlemskap som de for øvrig skal ha hatt stort utbytte av. 147 Det er uklart om andre virksomheter
har gjort det samme som følge av de signalene Difi har sendt ut, og det er vanskelig å bedømme hvorvidt det er
145
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virksomheter som har avstått fra å melde seg inn på bakgrunn av denne kommunikasjonen. Det framstår som om Difi
ønsker å ta på seg mange av de oppgavene IEH i dag tilbyr offentlige virksomheter.
Som nevnt innledningsvis, så kan IEH bistå med en rekke tjenester og verktøy som Difi per dags dato ikke har kapasitet
og/eller kompetanse til. Den kanskje viktigste forskjellen mellom de to virksomhetene er forpliktelsene et IEH-medlemskap
innbefatter, herunder årlig rapportering. Difi stiller ingen tilsvarende forpliktelser overfor offentlige virksomheter. I til legg har
IEH en langt bredere kompetanse, erfaring og nettverk når det gjelder leverandørkjedeproblematikk og oppfølging. Vi
henviser til avsnitt 1.4.2 for en mer inngående beskrivelse av forskjellene mellom Difi og IEH.

3.3.5 Uklar ansvarsfordeling?
Det er ikke uvanlig at ansvaret for ulike fagfelt er delt mellom flere departementer. Slik er situasjonen og så for etikk i
offentlige anskaffelser. Som nevnt innledningsvis har FAD hatt ansvaret for regelverket, og frem til 2009 hadde BLD det
operasjonelle ansvaret. Dét året overtok Difi det operasjonelle ansvaret, mens BLD beholdt det overordnede faglige
ansvaret.
Fremdriften i etikkarbeidet i offentlig sektor har gått langsomt; og kanskje spesielt før Difi fikk det operasjonelle ansvare t i
2009. En utredning om lovpålegg, varslet allerede i 2007 (og ”utklekt” som idé i 2006), ble eksempelvis ikke igangsatt
før i 2010/2011. Dette vil omtales mer inngående i neste avsnitt 3.4. Sendrektighet rundt etiske anskaffelser ble også
påpekt i en utredning om etikk i offentlige anskaffelser i 2008. 148 BLD fikk den gang kritikk for å forholde seg passivt til
EUs noe uklare policy og for ikke å utfordre EU-kommisjonen for å få ytterligere klarhet i viktige spørsmål på området.
At BLD i løpet av de siste fem årene har hatt like mange statsråder, kan ha hatt konsekvenser for kontinuiteten i arbeidet
med etiske hensyn i offentlige anskaffelser.149 Det er imidlertid også en del som tyder på at uklar ansvarsfordeling kan ha
hatt noe å si for manglende progresjon. Da DIFI overtok deler av ansvaret for fagområdet i 2009, oppstod det usikkerhet
både i og utenfor departementene om hvem som hadde ansvaret for hva, og om hvordan arbeidet ville organiseres på
lang sikt. Flere ting tyder på at BLD, som hadde jobbet over en lenger periode med tematikken, ønsket å beholde mye av
ansvaret for fagfeltet og at de var motvillig til å gi det videre til Difi. Det er uklart i hvilken grad denne usikkerheten rundt
arbeidsfordelingen har bidratt til å forsinke progresjonen i arbeidet, men det er sannsynlig at det har påvirket fremdriften.
I tillegg har det foregått en politisk dragkamp mellom FAD (AP) og BLD (SV), hvor førstnevnte har frontet opplysning og
kompetansebygging som nøkkelen til økt oppslutning om etisk handel, mens sistnevnte jevnlig har frontet mer forpliktende
tilnærming, endóg en lovregulering. Den interne uenigheten er de siste årene blitt svært tydelig i forhold til vurderingen av
et lovpålegg. Dette vil blir redegjort nærmere for i avsnitt 3.2 ”Lovpålegg eller ikke?”.

148
149

http://www.framtiden.no/download-document/238-offentlig-etikkloshet.html
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3.4

Lovpålegg – veien å gå?

Det er ett virkemiddel som enda ligger uprøvd og det er et lovpålegg. Regjeringen varslet allerede i 2007 at de ville
vurdere å lovpålegge etiske krav for statlige innkjøp, dersom andre tiltak ikke gav ønskede resultater. Senere ble dette
utvidet til også å inkludere kommuner og fylkeskommuner. Fem år og mange politiske utspill senere foreligger de t fortsatt
ingen konklusjon i saken.

3.4.3 Ventet med utredning
Et mulig lovpålegg om å stille etiske krav i offentlige anskaffelser ble for første gang nevnt av norske myndigheter i
Handlingsplanen om miljø- og samfunnsansvar fra 2007. I handlingsplanen heter det at ”[Regjeringen] vil vurdere pålegg
for statlige innkjøpere om å legge sosiale og etiske krav til grunn for sine anskaffelser”. Det ble som nevnt først varslet a t
et lovpålegg kun ville vurderes for statlige anskaffelser, noe som igjen ble understreket av BLD i 2009.150 Senere har det
derimot vist seg at lovpålegget som er til vurdering nå også inkluderer kommunale og fylkeskommunale anskaffelser. 151
Siden 2007 har dette budskapet blitt gjentatt en rekke ganger av ulike representanter fra både BLD, som har hatt det
politiske ansvaret for saken, og av FAD som har ansvaret for regelverket rundt offentlige anskaffelser, se tabell 3.1 for en
oversikt.

Tabell 3.1. Oversikt over myndighetenes uttalelser vedrørende pålegg av etiske krav. 152
Juni 2007

Juli 2008

”Regjeringen vil […] vurdere pålegg for statlige innkjøpere om å

Handlingsplan 2007-2010, Miljø- og

legge sosiale og etiske krav til grunn for sine anskaffelser”

samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

”… en av de sentrale tingene vi vil gjøre er å vurdere nøye om

Statssekretær Wenche Lyngholm i FAD

vi må gi offentlige etater pålegg om å innføre ILOs

til Aftenposten

kjernekonvensjoner. Undersøkelsene som er gjort kan tyde på at
det er den eneste veien å gå”
Juli 2008

”Handlingsrommet er der. Det er egentlig ingen grunn til å sitte

Statssekretær Wenche Lyngholm i FAD

og vente på et påbud på dette området”

til NRK

Januar

”I tråd med dette vil Regjeringen vurdere å pålegge statlige

I St.meld. nr. 10 (2008-2009)

2009

innkjøpere å stille sosiale og etiske krav til sine leverandører”

Juni 2009

”Slik saken står, vurderer [BLD/FAD] et krav når det gjelder

Seniorrådgiver Jacob Bomann-Larsen i

statlige innkjøpere. Når det gjelder kommunale og

BLD til Ukeavisen Ledelse

fylkeskommunale innkjøp, gjelder heller ingen pålegg, og det
vurderes heller ikke å innføre noen krav”
Oktober
150
151
152
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2009

hvilke effekter som kan oppnås, hvordan det rent praktisk kan

til IEHs nettside.

følges opp av virksomhetene og hvilke ressurser som kreves”
Juli 2010

Statsministerens kontor ”minner” alle departementene på at

Brev fra statsministerens kontor til

Regjeringen ”kan vurdere pålegg om å legge etiske og sosiale

samtlige departementer

krav til grunn for innkjøpene”
August

”Jeg vil også ta opp spørsmålet med mine statsrådkollegaer om

Audun Lysbakken i brev til IEH, med

2010

forpliktende planer for at etiske krav skal ligge til grunn for deres

kopi til alle statsråder

innkjøpspraksis”
September

Difi opplyser at de sammen med BLD vurderer sterkere pålegg.

Statssekretær Henriette Westrin i BLD

2010

”Etiske krav skal bli en integrert del av de offentlige

til Dagsavisen

innkjøpsmiljøene.”
Mai 2011

”Regelverket må åpne for at vi kan ta hensyn til for eksempel

Statssekretær Inger-Anne Ravlum i et

miljø og arbeidstakerrettigheter, men det bør ikke pålegges alle

foredrag, referert av IEH

innkjøpere å ta inn slike krav i alle anskaffelser”
Mai 2011

”Jeg har satt i gang en utredning om vi skal pålegge innkjøpere

Statsråd Audun Lysbakken i BLD til DN

å ta etiske hensyn […] Det er viktig at vi tar styringen. Nå skal
vi skape fremdrift. Tiden er moden. Jeg er utålmodig etter å få
resultater”
Juni 2011

”Det offentlige ønsker å ivareta mange hensyn i forbindelse med

Statssekretær Inger-Anne Ravlum i et

innkjøp – for eksempel miljø og arbeidstakerrettigheter.

foredrag ved Europapolitisk Forum

Regelverket må åpne for at vi kan ta slike hensyn, men det bør
ikke pålegge alle innkjøpere å ta inn slike krav i alle
anskaffelser”
September

”BLD og FAD ser nå på mulige lovpålegg av sosiale krav i

Statssekretær i BLD, Kirsti Bergstø, på

2011

offentlige anskaffelser, men i mellomtiden er det fullt mulig å

Sauda-konferansen

gjøre noe […] Mulig lovpålegg av sosiale krav i offentlige innkjøp
er for tiden til nærmere vurdering”
Selv om de to departementene i snart fem år har forsikret utenforstående om at et lovpålegg var til vurdering, var det ikke
før i 2010, altså tre år etter et påbud første gang ble nevnt, at Difi fikk i oppgave av BLD å utrede temaet. Utredningen
som var ferdigstilt i april 2011 er påfallende nok hemmeligstemplet av direktoratet og unndratt offentlighetens innsyn, av
hensyn til ”å sikre forsvarlige interne arbeidsprosesser”. 153 Hemmeligholdet gjør det svært vanskelig, om ikke umulig, for
utenforstående å vurdere hva BLD/FAD/Difi i løpet av de fem siste årene har foretatt seg på området, og ikke minst
153

E-post, Rigmor Haga, Difi, 27. okt. 2011. Hun viser til offentlighetsloven § 15, 1. ledd.
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hvilket grunnlag de vil bygge sin konklusjon på. At de brukte tre år på å sette utredningen i gang, og at de n eneste og
metodisk sett svake statusundersøkelsen (avsnitt 2.1) aldri ble fulgt opp, gir en pekepinn på at saken ikke kan ha hatt
spesiell høy prioritet hos ansvarshavende myndigheter.

3.4.4 Intern dragkamp?
Uttalelsene som er listet opp i tabell 3.1. antyder at det foregår en intern ”dragkamp” mellom BLD på den ene siden og
FAD på den andre. BLD har en rekke ganger uttalt at lovpålegg er til vurdering (selv når det egentlig ikke var tilfelle) og
har antydet at ”tiden er moden”. FAD på sin side uttalte i 2008 at et påbud syntes å være ”den eneste veien å gå”, for
deretter å snu og senere signalisere at offentlige innkjøpere ikke burde pålegges etikkrav. FAD har også karakterisert et
påbud som ”uansvarlig” og uttalt ”at [etiske krav] bør ikke pålegges”, senest sommeren 2011. For å gjøre forvirringen total,
hører det til historien at daværende statsråd i BLD, Audun Lysbakken, omtrent samtidig gikk ut i mediene og varslet at en
utredning av spørsmålet var satt i gang. Lysbakkken understreket at tiden ”var moden”, at han var utålmodig og ville
”skape fremdrift”.
IEH, en stiftelse som blant annet gir råd om etikk til offentlige institusjoner og privat sektor, karakteriserte utspillene fra
departementene som dobbeltkommunikasjon. De har også stilt seg kritisk til hvordan de to departementene kaster ball
mellom hverandre, og stiller spørsmål om hva som egentlig er Regjeringens posisjon på området. 154
Det er uklart hva som er bakgrunnen for uenigheten mellom de to departementene, men det kan ikke utelukkes at det kan
ligge politiske uenigheter bak spørsmålet om regulering av etiske krav. FAD har de siste årene vært ledet av
representanter fra Arbeiderpartiet og BLD av representanter fra Sosialistisk Venstreparti. Uansett er det FAD som har
ansvaret for regelverket – og til syvende og sist for en eventuell lovendring. Det er også verdt å legge til at Difi – som
altså har gjennomført en faglig utredning av lovpålegget og som har gitt sin vurdering til departementene – formelt sett er
underlagt FAD. De finansielle bevilgningene for å jobbe med etisk handel kommer imidlertid fra BLD.
Det som imidlertid er klart er at den interne uenigheten i Regjeringen har bidratt til at en konklusjon har latt vente på seg,
og at den trolig er en av flere årsaker til at prosessen til tider har stoppet helt opp.

3.4.5 Forsvarsdepartementet viser vei
BLD og FADs sendrektighet er særlig påfallende om vi ser til et annet nærliggende eksempel: det norske forsvaret. Da
organisasjonen ble konfrontert med uforsvarlige arbeidsforhold hos sine uniformsleverandører i 2009155, brukte ledelsen i
Forsvarsdepartementet (FD) mindre enn et halvt år på å utarbeide og innføre en lovforskrift som påla samtlige
forsvarsenheter å stille etiske krav. 156 Forskriften som trådte i kraft i mai 2010 er basert på ILOs kjernekonvensjoner og
gjelder for hele forsvarssektoren.
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Daværende statssekretær i FAD, Wenche Lyngholm, uttalte i oktober 2009 at ”Det er uforsvarlig å innføre et generelt
pålegg uten at vi vet hvilke effekter som kan oppnås, hvordan det rent praktisk kan følges opp av virksomhetene og hvilke
ressurser som kreves.” 157 Det bør noteres at det på det tidspunktet var lite som tydet på at FAD og BLD hadde gjort
særlig for å undersøke konsekvensene av et pålegg og den praktiske oppfølgingen. Den faglige utredningen ble nemli g
ikke igangsatt før året etter at Lyngholm kom med denne uttalelsen, og altså tre år etter at forslaget først ble klekket ut.
Etter fem år i tenkeboksen har FAD og BLD enda ikke konkludert i saken - en sak FD etter kun noen måneders vurdering
fant både fornuftig og gjennomførbart. Vurderingen som står i sterk kontrast til uttalelsene fra FAD, og FD kan på dette
tidspunktet heller ikke ha hatt fullstendig oversikt over hvilke praktiske konsekvenser et slikt påbud ville innebære. Det
hører også til saken at det svenske forsvaret har stilt denne typen krav i mer enn ti år, og har vært et av flere eksempler
på at dette er gjennomførbart i praksis. Uansett, det den norske forsvarsledelsen må ha vært overbevist om er at d e
potensielle ”effektene” – det vil si bedre arbeidsforhold i virksomhetens leverandørkjede – oppveide eventuelle ulemper
knyttet til en regulering. Og, sist men ikke minst, at et forpliktende regelverk var nødvendig for å bryte en passiv sirkel.
Et annet departement, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), gjorde en lignende vurdering da de i januar 2008 påla de
regionale helseforetakene ”å følge opp” handlingsplanen om miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, samt å
fremme sosiale og etiske krav ved gjennomføring av sine anskaffelser. 158 Selv om pålegget ikke er fundert i en lovforskrift,
slik FD har gjort, innebærer det i praksis at staten som eier gir instruks om at samtlige av de regionale helseforetakene
skal stille etiske krav i sine anskaffelser. Et av disse helseforetakene, Helse Sør-Øst har i løpet av få år gått fra å være
en ”versting i klassen” til et av foregangseksemplene i det å stille etiske krav til sine leverandører, med en grundig og
velfundert etisk innkjøpspolicy og dedikerte ansatte. 159 Siden den gang har de andre helseforetakene og deres tilhørende
innkjøpsapparater (også fellesenheten HINAS) fulgt etter.

3.4.6 Offentlige innkjøpere etterspør forpliktende regelverk
Den viktigste årsaken til at etisk handel ikke er mer utbredt blant offentlige innkjøpere er manglende ressurser. Sp esielt
handler dette om å følge opp kravene overfor leverandørene. Med unntak av Oslo kommune, den kommunen i dette
utvalget, som har det største innkjøpsbudsjettet, så har samtlige innkjøpere fremhevet ressursmangel som den største
flaskehalsen i arbeidet med etisk handel. De etterlyser ressurser til å styrke den interne kompetansen rundt etisk handel
og til å kunne styrke (eller starte opp) oppfølging av etiske krav.
I tillegg til ressursbehovet påpeker nærmere halvparten av de spurte innkjøperne behovet for et forpliktende regelverk, med
andre ord et lovpålegg om å stille etiske krav. Én innkjøper i en av landets største kommuner var tydelig på at etisk
handel ikke ville prioriteres, så lenge det ikke var en obligatorisk del av innkjøpsregelverket. De kn appe ressursene
innkjøpsenheten hadde tilgjengelig gikk med til å oppfylle allerede pålagte krav. En annen innkjøper mente at et lovpålegg
ville gjøre det lettere å forsvare økte bevilgninger innad i kommunen, ettersom man da kunne vise til at man måtte op pfylle
lovpålagte oppgaver. Flere har dessuten påpekt det faktum at arbeidet med etisk handel innen kommunesektoren knapt
beveger seg fremover, og at det i seg selv er et argument for et mer forpliktende regelverk. Offentlige innkjøpere
157
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http://www.etiskhandel.no/Artikler/3495.html

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksm%C3%B8ter/2010/Foretaksprotokoll%20Helse%20SorOst%20RHF%20260110.pdf og
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202008/Protokoll%20sorost%20240108%20kl.%200945.pdf
159
www.dagsavisen.no/innenriks/article509911.ece?status=showall
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Framtiden i våre hender tidligere har vært i kontakt med peker på de utfordringene konkurransen mellom offentlige
virksomheter kan skape; etiske krav bør bli obligatorisk for å unngå at de institusjonene som ikke stiller krav ”tjener på
det”, i motsetning til etisk bevisste innkjøpere i offentlig sektor som må avsette ressurser til dette arbeidet.
Mange innkjøpere opplever dessuten ofte å måtte gi aktører som ikke jobber med etikk i leverandørkjeden oppdrag på
bekostning av leverandører som tar denne oppgaven seriøst. Årsaken er som oftest at de som tar lettvinte løsninger, for
eksempel ved hensynsløst å presse leverandørene (og dermed arbeiderne) på pris og leveringstid, også klarer å prise seg
lavere. Ettersom pris normalt vektes høyest i offentlige anskaffelser (i tilfeller opp mot 70-90 prosent av
tildelingskriteriene), taper de som har et godt fundert etikkarbeid og dermed noe høyere pris. 160 Daværende innkjøpssjef i
Bærum kommune, Knut Arve Orten Lie, satte fingeren på dette problemet i et intervju på NRK Dagsrevyen i 2010:

«-Jeg ønsker meg et klart lovverk som gjør at vi kan premiere leverandører som er gode på etikk, på linje med
at de er gode på pris, kvalitet og andre kriterier som vi vektlegger.161
Det er riktignok ikke alle som ønsker et lovpålegg på området: Ca. en fjerdedel av innkjøpere var skeptiske til et påbud –
hovedsakelig fordi de ikke hadde ressurser til å følge opp kravene overfor leverandørene. Flere av innkjøperne mente også
at Staten først måtte ta ansvar for samorganisering av oppfølgingen. Den resterende knappe fjerdedelen hadde ikke en
klar formening om hvorvidt lovpålegg ville være veien å gå eller ikke.
Det er ikke bare offentlige innkjøpere som etterlyser forpliktende krav, også ansatte i offentlig sektor har tatt til orde for
lovpålegg. Flere grupper og enkeltpersoner har gitt uttrykk for at de ikke vil at deres arbeidsplass skal bygges på at
arbeidere nedover i leverandørkjeden undertrykkes; eksempelvis gjennom å bære uniformer som er produsert under
uverdige arbeidsforhold i lavkostland. Daværende president i legeforeningen, Torunn Janbu, uttalte i 2009 at ”.. Det
haster med at myndighetene innfører obligatoriske planer som blant annet inkluderer ILOs konvensjoner om å avskaffe
barnearbeid og bedre forholdene for arbeidstakere”. 162 De europeiske legeforeningene har gjennom sin europeiske
bransjeorganisasjon slått seg i sammen for å fronte dette kravet overfor sine respektive myndigheter. 163
Sauda kommune, representert av daværende spesialrådgiver Ståle Pedersen skriver følgende i et kritisk brev til
myndighetene164: ”De aller fleste kommuner og statlige virksomheter vil være bekvemme med å spare/tjene penger ved
ikke å stille etiske krav […] slik bidrar regjeringen til å opprettholde utnyttingen av de aller fattigste, til arbeid uten
anstendig betaling, til barnearbeid, til slave- og tvangsarbeid, arbeid uten faglige rettigheter, til ødeleggelse av natur og
omgivelser”. I sitt svar gjentar statssekretær Lyngholm i FAD at det på dette tidspunktet ikke er ”hensiktsmessig” å stille
denne typen krav.

3.4.7 Seriøse leverandører etterlyser lovpålegg
Situasjonen i offentlige anskaffelser er i dag slik at seriøse leverandører som har et godt fundert etikkarbeid, står i fare for
å bli skvist ut på bekostning av mindre seriøse leverandører som neglisjerer etikkarbeidet. 165 Useriøse aktører tildeles
160

Medeier og prosjektleder Irene Gulbrandsen i Enor/Culina, leverandør av kjøkkenutstyr til offentlig sektor, ga et par klare eksempler på dette på en
konferanse arrangert av Difi og IEH i desember 2011: http://www.etiskhandel.no/Artikler/6355.html
161
Jfr. Uttalelse Bærum kommune, Dagsrevyen 8. juni 2010 Anskaffelsessjef Bærum Kommune
162
http://legeforeningen.no/Nyheter/2010/advarer-mot-barnearbeid/
163
http://www.etiskhandel.no/Artikler/3417.html
164
Se rapporten ”Etikk i offentlige anskaffelser. To år etter.” Framtiden i våre hender, 2010.
165
Dette ble også poengtert av flere innledere ved Difi/IEH-konferansen, des. 2011.
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kontrakter fordi de er lavest på pris, mens leverandørene som gjør sitt ytterste for å begrense risiko for barne - og
tvangsarbeid taper konkurransen. Lav pris kan i tilfeller reflektere grov utnytting av arbeidere og ødeleggelse av miljøet.
Det koster litt mer å ha oversikt over egen leverandørkjede. Det koster litt mer å følge opp etiske retningslinjer. Det koste r
også mer å betale en pris for varen som muliggjør en levelønn for arbeiderne som laget varen. Flere og flere eksempler
viser riktignok at denne merkostnaden er marginal 166, men ettersom vektingen av pris er sterkt dominerende i offentlige
anskaffelser gir det uheldige utslag. 167
Flere av de private selskapene som er kommet lengst i arbeidet med etisk handel, har uttalt seg kr itisk til den passive
holdningen til etisk handel i offentlig sektor. Daglig leder i fritidstøyselskapet Stormberg, Steinar J. Olsen, mener
myndighetene er dobbeltmoralske når det forventes at norske selskaper tar samfunnsansvar og stiller etiske krav i sin
leverandørkjede, mens de samtidig ikke krever at det offentlige gjør det samme. 168 På sin blogg skriver gründeren: ”Det
må komme en lovendring som stiller obligatorisk krav for offentlige innkjøpere om å stille etiske krav til sine leverandører”.
Steinleverandøren Beer Sten er et annet selskap som har gitt utrykk for at deres innsats for å sikre gode arbeidsforhold i
leverandørkjeden, svekker deres konkurranseevne overfor offentlige sektor. Daglig leder i Beer Sten Monica Sander sier at
”for få [offentlige virksomheter] stiller krav til oss, og i konkurransen om anbud gir det alt for liten uttelling å ha gode
systemer for å ivareta forsvarlige arbeidsforhold der varene blir laget”. Beer Sten leverer til offentlig sektor og etterlyser
konkret – og etisk – handling. Sander har også uttalt: ”Det offentlige må på banen og kreve at prinsippene for etisk handel
inkluderes i kravspesifikasjonene. Da vil arbeiderne […] oppleve at det blir fortgang i sakene for å bedre
arbeidsvilkårene.”169 Kjøkkenleverandøren Enor/Culina etterlyser også uttelling for innsatsen selskapet legger inn for å
sikre at varene de produserer for offentlig sektor ikke er laget av barn eller under elendige forhold: ”Varene skal ha god
kvalitet og arbeiderne som lager dem skal arbeide under forsvarlige forhold. Det ønsker vi at offentlig sektor – og andre
kunder – skal tenke på når de velger varer”, sier Gulbrandsen. 170
Et forpliktende regelverk som sikrer at alle offentlige virksomheter stiller etiske krav vil bidra til en rettferdig og ikke diskriminerende konkurranse. Ved at det stilles krav om anstendige arbeidsforhold, hindrer man at dårlige og ulovlige
arbeidsforhold blir et prisreduserende konkurransefortrinn. Men så lenge et bindende regelverk uteblir diskrimineres seriøse
leverandører som tar hensyn til grunnleggende internasjonale arbeidstaker- og menneskerettigheter. Det utgjør i seg selv
et brudd på regelverket om offentlig anskaffelser, som bygger på prinsippet om rettferdig konkurranse og likebehandling.

3.4.8 Hvorfor nøler myndighetene?
Til tross for stadig sterkere press for et bindende regelverk fra interesseorganisasjoner, offentlige innkjøpere, offentlige
ansatte, seriøse leverandører og opinionen holder myndighetene fast ved et knippe argumenter for hvorfor lovpålegg
foreløpig ikke anses som hensiktsmessig. Argumentene som frontes er:

166
167

Se for eksempel: http://www.etiskhandel.no/Artikler/5499.html og www.etiskhandel.no/noop/file.php?id=5892
I utarbeidelse av rapporten ”Offentlig etikkløshet” i 2008 fremhevet flere leverandører, som allerede var godt i gang med etikkarbeidet at de
offentlige innkjøperne er ”ekstremt opptatt av pris”.
168
169
170

http://blogg.stormberg.no/post/Nc3a6ringslivet-tar-ansvar-staten-gar-fri
http://www.lo.no/Documents/Internasjonalt/Aktuell%20bakgrunn_etisk_handel%20enkeltsidig_lavopplost.pdf
http://www.etiskhandel.no/Artikler/3971.html
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1.

Det er stor variasjon i størrelse på offentlige virksomheter

2. Innkjøpene er ulike i type og omfang
3. Et lovpålegg må vurderes nøye
4. Andre virkemidler må forsøkes først
5. Må sette inn mer ressurser først
6. Må bygge kompetanse først
7. Juridisk uklart område
Vi skal her kort gjennomgå og drøfte de syv argumentene som er presentert ovenfor.
1. Stor variasjon i størrelse på offentlige virksomheter
Som en forklaring på hvorfor myndighetene enda ikke har besluttet å innføre et lovpålegg, skriver statssekretær Tone
Toften i FAD at171:

”… det [må] tas høyde for at statlige virksomheter er forskjellige, og at også innkjøpene er svært ulike i type og
omfang. Det er derfor ikke gitt at generelle lovpålegg er den beste veien å gå.”
Hvorvidt det at offentlige virksomheter er forskjellige kan føres som et argument mot lovpålegg av etiske krav kan imidlertid
diskuteres. Kravene det er snakk om, er krav om etterlevelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter,
internasjonalt funderte krav om ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og produsentlandets egen
arbeidslovgivning. De institusjonene som i dag stiller etiske krav representerer virksomheter med stor variasjon i størrelse
fra småkommuner som Sand og Sauda, til store aktører slik som Bergen og Stavanger. Kanskje et enda mer slående
eksempel er FD og HOD, departementene som på hver sin måte har pålagt underenheter etikkrav. Departementene
representerer svært store virksomheter, med henholdsvis svært mange små og store underenheter.
2. Innkjøpene er ulike i type og omfang 172
Dette argumentet er i likhet med pkt. 1 høyst diskutabelt, med bakgrunn i de samme argumentene som i foregående punkt.
Hver enkelt av de virksomhetene som i dag stiller etiske krav, representerer anskaffelser med stor spredning i type og
omfang. Det er ingen grunn til å tro at innkjøpene i for eksempel FD og HOD og deres underenheter er mindre varierende
enn i eksempelvis norske kommuner og fylkeskommuner. Her kjøpes inn alt fra såpe og røntgenutstyr, kaffeposer og
jagerfly, datatjenester og uniformer, i både små og større partier, både som enkelt anskaffelser og flerårige rammeavtaler.
3. Saken må vurderes nøye 173
I samme e-post skriver Toften videre:

”Hvorvidt et lovpålegg om etiske krav i offentlige anskaffelser er aktuelt, eller om andre virkemidler er bedre
egnet i det videre arbeidet med å sikre at offentlig sektor tar samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser samt
hvordan dette kan utformes, er viktig å vurdere nøye.”

171
172
173
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FAD og BLD har brukt svært lang tid på å vurdere et lovpålegg og enda foreligger ingen konklusjon. Det drøyde hele tre
år før departementet i det hele tatt satte i gang en faglig utredning. En forklaring til hvorfor arbeidet har tatt tid var at
myndighetene først ville kartlegge utbredelsen av etiske krav i offentlig sektor. Den omfattende undersøkelsen gjennomført
av Difi viste seg derimot å være metodisk svak; og til tross for at Difi selv erkjente at resultatene var upålitelige, har de
ikke fulgt opp med en ny undersøkelse. Det kan også tillegges at det eneste faglige innspillet – en utredning utarbeidet av
Difi – er hemmeligstemplet (med hensyn til intern ”arbeidsro”) og at fagmiljøet, så langt er bekjent, ikke er spurt til råds i
saken. Dette er overraskende med tanke på myndighetene har vært opptatt av å vurdere saken nøye.
Til sammenligning brukte Forsvarsdepartementet mindre enn et halvt år på å vurdere, vedta, lovfeste og ta i bruk etiske
krav i sine anskaffelser. Det svenske forsvaret har hatt et forpliktende regelverk for sine underenheter i mer enn 10 år.
Fem og et halvt år etter at myndighetene først varslet et mulig lovpålegg om etiske krav, har de enda ikke konkludert.
4. Andre virkemidler må utprøves først
Virkemidlene statssekretæren i FAD sikter til er beskrevet tidligere i denne rapporten (avsnitt 3.1), og referer hovedsakelig
til veilederen fra 2009, oppfordringsbrev fra departementene til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige
virksomheter, CSR-kompasset og de regionale knutepunktene som skal følge opp etiske krav.
Selv om en del av disse virkemidlene nylig er tatt i bruk, viser denne undersøkelsen at mange innkjøpere kjenner til dem,
men at de likevel ikke er tatt i bruk. Tilsvarende har mange kjennskap til handlingsrommet for å stille etiske krav, men gjør
det ytterst sjelden. Progresjonen er påfallende svak. Det er få, om noen, signaler på at etiske krav i offentlige anskaffelser
vil bli særlig utbredt uten et lovpålegg. Enkelte innkjøpere sier tvert i mot at ressursknapphet tvinger dem til utelukkende å
følge opp de oppgaver som faller innenfor et forpliktende regelverk. Med andre ord: virkemidlene er i seg selv ikke er nok
for at offentlig sektor skal stille etiske krav. 174
Det er i denne sammenheng også verdt å poengtere at Forsvarsdepartementet tvert i mot har funnet det nødvendig å
innføre et lovpålegg, mens BLD og FAD fortsatt tviholder på andre virkemidler er veien å gå.
5. Må sette inn mer ressurser først
Hovedproblemet med dette argumentet er at myndighetene har prioritert smuler til arbeidet med etisk handel de siste
årene. BLD bevilget som tidligere nevnt skarve en million kroner i 2011, litt mer enn et årsverk, til Difi for å følge opp et isk
handel. For dette beløpet skal Difi følge opp etikkarbeidet i 430 kommuner, 19 fylkeskommuner og blant tuse nvis av
innkjøpere i offentlig sektor. Det er åpenbart en umulig oppgave. I løpet av de tre siste årene (2009 -2011) har BLD gitt
totalt 2,8 millioner kroner til dette arbeidet. Tatt i betraktning at dette er et område hvor kompetansebehovet og
utfordringene er store - å sikre at etiske hensyn ivaretas i investeringer for 1 100 milliarder kroner over samme periode fremstår summen som symbolsk. 175 (Se for øvrig pkt. 6).

174

Det bør tillegges at virkemidlene vil kunne utfylle en viktig funksjon for virksomheter som tar i bruk etiske krav. Mao. ders om et lovpålegg innføres,
vil utviklingen av verktøyene ikke være bortkastet.
175
Summen av totale offentlige anskaffelser i perioden 2008-2010: http://www.ssb.no/offinnkj/arkiv/ Beløpet for 2011 er ikke offentliggjort,
men antas å ligge i noenlunde samme størrelsesorden som 2010. Vi kan følgelig anta at det samlede beløpet over treårsperioden vil bli i
størrelsesorden 1100-1200 milliarder kroner.
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Som tidligere nevnt får landets innkjøpskontorer ikke øremerkede midler til å følge opp etisk handel i sine anskaffelser. De
rapporterer derimot om stadig flere krav og forpliktelser å forholde seg til, uten at budsjettene økes. En ekstra utfordring
for mange virksomheter er at de, i følge intervjuobjektene, tvert i mot utsatt for ”effektiviseringstiltak”, kutt i budsjetter og
nedbemanning. Enkelte innkjøpere antydet også at de lettere vil kunne forsvare økte bevilgninger lokalt, om midlene er
nødvendige for å følge opp lovbestemte forpliktelser om etisk handel.
Sist men ikke minst, nøkkelen til oppfølging av etiske krav ligger i bedre samorganisering av anskaffelsene, slik at flere
(og helst mange) virksomheter kan gå i sammen om leverandøroppfølging og kontroll av krav. Verken BLD, FAD eller Difi
har tatt et sentralt ansvar for å organisere denne oppfølgingsprosessen. Ingen har heller bevilget penger til å etablere et
sentralt samordningsorgan. En slik måte å effektivisere ressursbruken ble foreslått av Framtiden i våre hender allerede i
2008.
Mangel på overføringer og den svake ressursmessige prioriteringen av etisk handel står i sterk kontrast til myndighetenes
høye faneføring rundt etiske hensyn i offentlige anskaffelser.
6. Må bygge kompetanse først
Dette er spørsmålet om høna eller egget: skal lovpålegg komme først, eller kompetansen? Da miljøkrav ble en lovpålagt
del av offentlige anskaffelser for rund ti år siden, var det også begrenset med kompetanse blant landets innkjøpere. I dag
er situasjonen en helt annen. Bevisstheten og kompetansen rundt miljøkrav er langt høyere, hovedsakelig f ordi innkjøperne
har vært nødt til å forholde seg til et bindende regelverk og fordi det er satt av ressurser til arbeidet. Myndighetenes utsp ill
viser at det legges opp til en annen tilnærming i forhold til etiske krav: de prioriterer marginale ressurser til
kompetansebygging og vegrer seg for å ta i bruk et bindende regelverk.
Enkelte offentlige innkjøpere, intervjuet for denne utredningen, sier derimot at de ikke kommer til å prioritere etisk handel
eller bygge kompetanse på området, så lenge det ikke foreligger et bindende regelverk i en eller annen form.
Kompetansebygging fordrer ressurser (se punkt 5), ressurser som altså ikke er der per i dag.
Som nevnt er det også kommet frem at Difi har anbefalt offentlige virksomheter å prioritere direktoratet sitt tilbud av kurs
og konferanser for kompetanseheving innenfor området etikk i offentlige anskaffelser. En slik tilnærming vil sannsynligvis
ikke bidra til å løse en viktig flaskehals i utbredelsen av etisk handel: mangelen på kompetanse blant innkjøpere og andre
nøkkelpersoner. Her har IEH en nøkkelrolle. Ingen aktør, Difi inkludert, har bedre kompetanse og lengre erfaring når det
gjelder å gi råd til offentlig sektor om etikk i anskaffelser. Tilsynelatende disponerer også IEH mer ressurser enn det Difi
gjør for å arbeide med mer etiske anskaffelser. Det fremstår som et paradoks at myndighetene ser ut til å undergrave et
av de viktigste kompetansesentrene på området, samtidig som de hevder at det er uansvarlig å ta i bruk et lovpålegg før
kompetansen på etiske anskaffelser er bygget opp.
7. Juristene gir tommelen opp
FAD varslet tidligere år at først når EU er ferdig med sin regelverkrevisjon, vil det være naturlig å se på det norske
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regelverket. Men foreligger det egentlig noen juridisk hindring for å pålegge offentlig sektor å stille etiske krav? Vi har stilt
spørsmålet til tre juridiske fagpersoner med ekspertise innen etikk i offentlige anskaffelser.
* Advokat Mathias Sylwan ved Sveriges Kommuner och Landsting har arbeidet med etiske krav i svenske offentlige
anskaffelser i en årrekke. Han har hatt tett kontakt med EU-kommisjonen, og en rekke ganger utfordret kommisjonen på
uklarheter i regelverket. Sylwan ser ikke noen problemer ved å pålegge offentlig sektor etikkhensyn basert på ILOs
kjernekonvensjoner. Han mener dette i utgangspunktet ikke vil være i strid med EUs anskaffelsesregelverk eller EU-retten
for øvrig.
* Advokat Morten Goller i advokatfirmaet Wikborg og Rein har lang erfaring fra arbeid med det juridiske rammeverket
rundt offentlige anskaffelser. Han mener at norske myndigheter fritt kan pålegge sine underliggende etater å ta etiske
hensyn – såfremt det ikke strider mot anskaffelsesdirektivene. Goller sikter til et generelt pålegg av typen ”så langt det er
adgang til det skal etiske hensyn ivaretas”. Han legger til at et så pass vidt pålegg ikke nødvendigvis gir de store
resultatene, men at det vil være viktig for signaleffekten å trekke dette inn i forskriften om offentlige anskaffelser § 3 -1 (8).
* Jurist og rådgiver i Forsvarsdepartementet, Rolf Axel Borg, som har vært tungt inne i arbeidet med å nedfelle et
bindende regelverk for forsvarssektoren, mener at det er ingen grunn til at de andre departementene ikke skal kunne gjøre
det samme. Han understreker at det ikke nødvendigvis må gjøres gjennom en lov- eller forskriftsendring, men at det også
kan gjøres ved at hvert enkelt departement utarbeider en instruks til sine underenheter om å stille etiske krav.
Avslutningsvis kan det påpekes at miljøkrav har vært lovfestet i en årrekke, under de samme forutsetningene som
myndighetene nå altså mener står i veien for lovpålegg av etiske krav (varierende størrelse på virksomhetene, varierende
størrelse på innkjøpene, osv.). Der er fortsatt et åpent spørsmål om hvorvidt norske myndigheter vil bruke et lignende
lovpålegg for å sikre at offentlige institusjoner ikke bare tar hensyn til miljøet, men også til grunnleggende arbeider - og
menneskerettigheter i sin leverandørkjede.
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4

Konklusjon

Norske myndigheter varslet i 2006 at det i større grad skulle tas etiske hensyn i offentlige anskaffelser og siden da har
man gjentatte ganger understreket viktigheten av dette. Denne undersøkelsen viser imidlertid at tiltakene i beste fall har
vært halvhjertede og at resultatene har uteblitt.
Undersøkelsen blant et utvalg av landets mest ressurssterke kommuner viser at det svært sjelden stilles etiske krav i
offentlige anskaffelser og at progresjonen på området har vært minimal. Offentlige anskaffelser gjennomføres i det store og
hele uten at etiske hensyn ivaretas, sannsynligvis med alvorlige konsekvenser for millioner av arbeidstakere i
produksjonskjeden.
Norske myndigheter bærer hovedansvaret for at resultatene har uteblitt. løpet av de siste tre årene har myndighetene
bevilget knappe tre millioner kroner, tilsvarende tre årsverk, for å sikre at etiske hensyn ivaretas i offentlige anskaffelser,
til en verdi av nærmere 1200 milliarder kroner. Landets innkjøpere er forventet å bygge kompetanse, stille e tiske krav og
følge opp disse innenfor dagens budsjettrammer og bemanning. Samtidig fremkommer det av denne undersøkelsen at
allerede hardt pressede innkjøpskontorer har mer enn nok med å følge opp alle de oppgavene de er pålagt. Ikke forpliktende oppfordringer og velmenende veiledninger om etisk handel prioriteres langt ned på ”listen”.
At myndighetene ikke selv feier for egen dør, for eksempel ved at de ikke selv stiller etiske krav i sine anskaffelser; at
ansvarshavende myndigheter kaster ball seg i mellom og tidvis trenerer etikkarbeidet; og at de i liten grad st øtter opp om
offentlige virksomheter i form av øremerkede midler til etikkarbeid, gjør også sitt til å undergrave arbeidet med å få
offentlige virksomheter til å stille etiske krav i sine anskaffelser.
Norske myndigheter har hittil vegret seg for å lovpålegge offentlige virksomheter å stille slike krav. Et påbud har vært til
vurdering i snart seks år, men enda foreligger ingen konklusjon. En rekke offentlige innkjøpere, ansatte og private
leverandører etterspør nå et forpliktende regelverk om etiske krav i offentlige anskaffelser. Resultatene som er fremkommet
i denne rapporten viser at dette er et helt nødvendig tiltak for å nå myndighetenes målsetning om ivaretakelse av etiske
hensyn i offentlige anskaffelser.
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Appendiks 1.
For hver av de nitten kommunene som er intervjuet i denne undersøkelsen, er det utarbeidet et kort sammendrag (1.1 1.19). Hvert av de følgende underkapitlene representerer en kommune og begynner med en tabell som gir en kortfattet
oversikt over hvor langt virksomheten er kommet i sitt etikkarbeid. Rekkefølgen på kommunene er basert på innbyggertall,
ordnet fra største til minste kommune.
Opplysningene i de respektive tabellene bygger på:


Innbyggertall er hentet fra SSB og viser til folketelling 1. januar 2012.176



Den totale summen av anskaffelser inkluderer anskaffelser til drift og investeringer, med mindre annet er oppgitt.
Summen inkluderer med andre ord både vare- og tjenesteanskaffelser. Det understrekes at bare en viss del av
anskaffelsene vil være egnet for å stille etiske krav.



Antall leverandører er et grovt overslag, i noen tilfeller både aktive og passive leverandører, i andre tilfeller bare aktive
leverandører. Passive leverandører er virksomheter som har levert varer/tjenester en eller flere ganger, og som derfor
er registrert i databasen.

Vi har spurt de kommunale innkjøperne om hvordan de arbeider og har arbeidet med etiske krav i sine anskaffelser.
Svarene er oppsummert i korthet i andre del av tabellen, hvorpå følgende momenter bør noteres:


Med etiske retningslinjer siktes det til punktene listet opp i avsnitt 1.1.4.1, men ikke til lovpålagte krav om sosial
dumping (ILO 94), HMS, korrupsjon og etisk foretningsførsel. En kommune vil ha ”grønn hake” i første rad selv om
den kun stiller krav om én av ILOs åtte kjernekonvensjoner (mange stiller kun krav i forhold til barnearbeid).



Kun kommuner som stiller krav om samtlige av ILOs åtte kjernekonvensjoner vil ha ”grønt” på dette punktet (andre
rad).



FNs barnekonvensjon art. 32 utfyller kun til dels ILOs konvensjoner om barnearbeid 138 og 182, og regelverkene bør
følgelig brukes komplementært.177

176
177

http://www.ssb.no/folkemengde/
http://bunet.ngoforum.dk/multisites/bunet/images/stories/bu_pdf/TreMilliarderGrunner.pdf
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1.1

Oslo kommune

Antall innbyggere

599 000

Årlige anskaffelser

16 mrd kr

Antall leverandører

16 000

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?

X

Medlem av IEH?

X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang
Oslo kommune (OK) stiller i standard avtalevilkår krav om at en del av kommunens leverandører skal etterleve ILO konvensjon 138 om barnearbeid og FNs barnekonvensjon, art. 32. Kravene brukes i de vareanskaffelsene ”der det er
relevant”, basert på et prioriteringsverktøy utviklet av Difi; det vil si høy-risiko anskaffelser med en rammeverdi på over
500.000 kr. Leverandøren som inngår kontrakt med OK må underskrive en egenerklæring på at leverandøren selv, eller
dens underleverandører, ikke har produsert varene i strid med avtalevilkårene om barnearbeid. De etiske kravene gjelder
også i de tilfeller hvor OK inngår i innkjøpssamarbeid med nabokommuner. 178
I noen enkelttilfeller, basert på risikovurdering av vareanskaffelsen, har kommunen inkludert samtlige kjernekonvensjoner.
Eksempelvis i en konkurranse på leveranse av arbeidstøy og fottøy, utlyst januar 2012, med rammeverdi på 15 -30
millioner kroner (2-4 år rammeavtale), hvor samtlige åtte kjernekonvensjoner var inkludert.
Oslo Byråd vedtok i 2010 at kommunen skulle ”øke sin andel med etisk handel”. I tillegg ble det vedtatt at OK skulle slutte
seg til prinsippene i FNs Global Compact, retningslinjer som blant annet bygger på ILOs kjernekonvensjoner. 179,180
Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i OK har fått i oppdrag å utrede hvordan dette kan gjøres best mulig måte. I følge
etaten inkluderer det også en vurdering av hvorvidt ILOs kjernekonvensjoner bør inkluderes i standard avtalevilkår.181 UKE
leverte høsten 2011 sin vurdering til Byrådsavdelingen for finans. Ettersom denne i skrivende stund er til politisk behandling
og en tilrådning vil fremmes for byrådet i løpet av våren 2012, vil ikke innkjøpsavdelingen gå nærmere inn på hva konkret
de har foreslått. Men dersom OK skal sette vedtaket fra 2010 ut i praksis, er det rimelig å forvente at OKs byråd i løpet
av våren 2012 beslutter å trekke ILOs kjernekonvensjoner inn i OKs standard avtalevilkår.
178

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Anskaffelser/Byr%C3%A5dssak%20192_11%20Oppf%C3%B8lging%20
av%20delm%C3%A5l%206%20i%20anskaffelsesstrategien_samfunnsansvar.pdf
179
Oslo kommune, konsernovergripende anskaffelsesstrategi, delmål 6: http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg%5C2011_11%5C965817_1_1.PDF
180
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Anskaffelser/Anskaffelsesstrategi/Anskaffelsesstrategi% 2020102012.pdf
181
Gunnar Wedde, UKE, 12. januar 2012.
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* Oppfølging – stedlige kontroller
OK har per dags dato ingen systematisert oppfølging av de etiske kravene som de stiller til sine leverandører. Innkjøpssjef
i OK, Gunnar Wedde, opplyser imidlertid at dette vil vurderes og kan være aktuelt for fremtidige anbudskonkurranser. Han
sier også at de fremover vil vurdere hvordan de skal følge opp avtalen på klær og sko, som nylig er inngått og hvor OK
har stilt krav om ILOs kjernekonvensjoner.

* Kjennskap til virkemidler
Innkjøpsledelsen i OK har god kjennskap til CSR-kompasset og har brukt dette aktivt. Det samme gjelder for IEH/BLDveilederen fra 2009. OK har ikke hatt bistand fra det regionale knutepunktet, men har derimot deltatt i en av Difis
referansegrupper.

* Ressurser/Kompetanse
Som en av få innkjøpere mener Gunnar Wedde at det ikke skorter på ressurser når det gjelder prioritering av etisk handel.
En mulig forklaring kan være at OK, som Norges største kommune, også har det største innkjøpsapparatet blant landets
kommuner. En annen forklaring kan være at blant de seks største kommunene i denne undersøkelsen er OK en av de
som har gjort aller minst. Det kan nevnes at innkjøpssjefen erkjenner at kontraktsoppfølingen ”kommer til å bli
ressurskrevende”, men mener at manglende handling henger mer på svak metodeutvikling og manglende samordning
nasjonalt. Han oppfordrer til større bruk av beste-praksis og erfaringsutveksling. Mye av dette er ressurser som et
medlemskap i IEH ville kunne bidra til å styrke.

* Informasjon/åpenhet
OK har bistått med all den informasjon som er etterspurt. I tillegg har kommunen en del informasjon tilgjengelig på sine
hjemmesider om sitt etikkarbeid, selv om sidene enda ikke er ferdigstilt. Det finnes likevel lite informasjon om konkret
hvordan OK har tenkte å jobbe med etikk i offentlige anskaffelser fremover, men dette kan ha med at en betydelig
utvidelse av de etiske kravene står på trappene og enda ikke er tatt stilling til. Når det eventuelt er gjennomført vil det
være naturlig med mer informasjon til allmennheten om de etiske kravene og hvordan OK tenker å følge opp disse.
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1.2

Bergen kommune

Antall innbyggere

260 000

Årlige anskaffelser

4 mrd kr

Antall leverandører

10 000

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?

X

Medlem av IEH?

X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang
Bystyret i Bergen Kommune (BK) har vedtatt etiske retningslinjer for kommunens anskaffelser. De etiske kravene som
stilles til kommunens leverandører bygger på ILOs kjernekonvensjoner, gjelder for hele leverandørkjeden og stilles som
kontraktsvilkår. Kravene referer ikke til FNs barnekonvensjon artikkel 32 eller landets lovgiving, slik for eksempel
retningslinjene til IEH gjør. Retningslinjene bygger på en temmelig vag formulering og leverandørene forplikter seg kun til å
”utføre egenrapportering vedrørende ILOs kjernekonvensjoner”.
Det stilles ikke etikkrav til samtlige anskaffelser. Basert på risikovurdering velger BK ut hvilke kontrakte r det skal stilles
etiske krav. Innkjøpssjef Birgitte Gullestad opplyser imidlertid at de har begrenset oversikt over anskaffelser som ikke går
igjennom den sentrale innkjøpsenheten. Selv om kravene ligger i kommunens innkjøpsmaler, er det ingen garanti for at
kommunens mer desentraliserte innkjøpsenheter bruker disse.
BK samarbeider med 15 andre kommuner og hver enkelt velger selv om de vil ta del av aktuelle anskaffelser. BK stiller
etikkrav som automatisk inkluderer de samarbeidskommunene som har valgt å ta del av innkjøpet. BK har ansvaret for å
stille krav og for å følge opp de samme kravene.
I BKs kontraktsvilkår heter det at det vil være fokus på ”kontinuerlig forbedring gjennom hele avtaleperioden”. Denne
tilnærmingen forutsetter et flerårig samarbeid. Det å stille etiske krav som kontraktsvilkår er som tidligere nevnt mindre
egnet for enkeltavtaler, enn det er for rammeavtaler (for utfyllende informasjon, se avsnitt 1.4.1.2). BK har nylig begynt å
prøve ut etiske krav som kvalifikasjonskriterier, hvilket vil være langt mer fordelaktig i enkeltkontrakter.

* Oppfølging – stedlige kontroller
BK har hittil kun fulgt opp de etiske kravene gjennom bruk av egenrapporteringsskjema. Kommunen har enda ikke tatt i
bruk stedlige kontroller.

* Kjennskap til virkemidler
BK var med på å utvikle både CSR-kompasset og IEH-veilederen, og er i tillegg vert for det regionale knutepunktet.
Kommunen oppgir å ha benyttet seg aktivt av disse tjenestene, i tillegg til Difi’s tjenester.
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* Ressurser/Kompetanse
BK oppgir at de har en del kompetanse rundt dette, etter å ha arbeidet med tematikken over tid. Gullestad oppgir dog at
det er begrenset med ressurser til å arbeide med disse spørsmålene. Det er svært tidkrevende å følge opp leverandørene
på området. Bare det å innhente informasjon er svært tidkrevende. Det henger blant annet sammen med variasjon i hvor
”modent” leverandørmarkedet er på området. Når kommunen etter hvert får i gang stedlige kontroller så er det forventet å
kreve langt mer ressurser enn tidligere.

* Informasjon/åpenhet
BK er en av kommunene i utvalget som har mest informasjon tilgjengelig på internett om sitt etikkarbeid. Kommunen har
en egen internettside som omhandler samfunnsansvar, hvor det foreligger link til etiske retningslinjer/kontraktsvilkår, så vel
som egenrapporteringsskjema.
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1.3

Trondheim kommune

Antall innbyggere

173 000

Antall leverandører

4 000

Årlige anskaffelser

3 mrd kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Foretar kommunen revisjon av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X

* Drift og investering
* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Trondheim kommune oppgir at de stiller etiske krav til sine leverandører og at disse retningslinjene er fundert i
formannskapet.182 En gjennomgang av fire av kommunens anbud (Doffin.no), hvor det var relevant å stille etiske krav,
viste at det kun ble stilt etiske krav i ett av tilfellene.183,184 Dette er i samsvar med hva kommunen skriver på sine
hjemmesider, hvor det heter at det i noen tilfeller er stilt krav om ”etisk handel ved at leverandøren plikter å påse at
produksjon og leveranse skjer i henhold til ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs
menneskerettighetserklæring”. 185
Etiske krav er ikke nevnt i verken kommunens anskaffelsesstrategi for 2009-2012 eller ”Kommunale retningslinjer og
veileder for offentlige anskaffelser”. De to dokumentene inneholder ingen referanse til ILOs kjernekonvensjoner, FNs
barnekonvensjon eller landets egen arbeidslovgivning.
På spørsmål om hvorfor Trondheim kommune ikke systematisk stiller krav om ILOs kjernekonvensjoner, FNs
barnekonvensjon og menneskerettighetserklæringen svarer innkjøpssjef Jan-Ivar Bjørnli at kommunen hittil har vært
fornøyde med de retningslinjene de har hatt, men at det vil vurderes å trekke inn ILOs kjernekonvensjoner når
innkjøpsmalene revideres i bystyret i januar 2012. 186 I saksdokumentene fra bystyrets møter januar og februar 2012 finnes
det imidlertid ingen informasjon om endringer i innkjøpsregelverket. 187 Derimot foreligger det en revidering av det etiske
investeringsreglementet for Trondheim kommunes kraftfond (TKK). 188

* Oppfølging – stedlige kontroller

Trondheim kommune har ikke gjennomført stedlige kontroller av kravene de stiller overfor sine leverandører, og oppgir at
de heller ”ikke har mulighet” til å gjøre dette. Så langt har oppfølgingen basert seg på egenerklæringer. I ett tilfelle
opplyser innkjøpssjef Bjørnli at kommunen har fått en slags revisjonsrapport fra et advokatkontor, for å dokumentere lønnsog arbeidsvilkår hos en leverandør. Bjørnli understreker at systemet er basert på tillit.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpssjef Bjørnli oppgir at de har kjennskap til de statlige virkemidlene CSR-kompasset og veilederen ”Etiske krav i
offentlige anskaffelser”, men at de ikke har benyttet seg aktivt av dem. Trondheim kommune sitter i styret i det regionale
knutepunktet, et system som etter Bjørnli’s oppfatning ikke har fungert tilfredsstillende.

* Ressurser/Kompetanse

Trondheim kommune har ikke nok ressurser til å følge opp etisk handel og stedlige kontroller er i følge innkjøpssjefen
182
183

Intervju Jan-Ivar Bjørnli i Trondheim Kommune, 24. nov. 2011. Kravene skal blant annet ha blitt tatt i bruk ved anskaffelse av arbeidsklær .
I et anbud av papir og plastikkprodukter er det stilt etiske krav: ”Leverandøren plikter å påse at produksjon og leveranse av denne kontrakten skjer i

henhold til ILOs 8 kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i leverandørens egen virksomhet og hos
underleverandører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder.”
184

Anskaffelsen hvor det ble stilt etiske krav var for øvrig den eneste av de fire som ble gjennomført etter at vi hadde gjort i nnkjøpsledelsen
oppmerksomme
på problemstillingen.
185
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117697034/Fairtrade-innkjop-i-kommunen
186
Intervju Jan-Ivar Bjørnli i Trondheim Kommune, 24. nov. 2011.
187
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
188
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3016095
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”uaktuelt”. Skal man vurdere etter kommunens anskaffelsesstrategi, dens retningslinjer og interne veileder, er det mye som
tyder på at kommunens kompetanse rundt etisk handel er begrenset.

* Informasjon/åpenhet

Trondheim kommune tilbyr på sine hjemmesider en god oversikt over sitt arbeid på miljø og samfunnsansvar i sine
anskaffelser.189 Mye av informasjonen omhandler kommunens miljøarbeid og Fairtrade-medlemskap. Informasjonen som
omhandler etisk handel er derimot sparsom, og det som står der er til tider litt uklart formulert.

189

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117697035/Foringer-for-samfunnsansvar-og-rettferdig-handel
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1.4

Stavanger kommune

Antall innbyggere

126 000

Antall leverandører

9 000

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

3,4 mrd kr
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen revisjon av fabrikkene?

√

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?
Medlem av IEH?

X
√

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Stavanger kommune er medlem av IEH og har vedtatt etiske retningslinjer som bygger på IEHs mal 190. Retningslinjene,
som er fundert i kommunens formannskap, stiller krav om ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon artikk el 32 og
etterlevelse av produsentlandets egen lovgivning.
Stavanger har som mål at de etiske retningslinjene skal ligge til grunn for samtlige anskaffelser hvor dette er relevant,
men i skrivende stund er dette fra tilfelle. I følge kommunens egen etikkrapport ble det stilt etiske krav ved syv
anskaffelser i 2010, til en verdi av 53,4 millioner kroner; beløpet utgjør 1,5 % av kommunens totale anskaffelser (varer og
tjenester) samme år. Av totalt 117 rammeavtaler er det stilt etiske kontraktskrav i 32. 191
Innkjøpsrådgiver Lin Helliesen oppgir at kravene i all hovedsak er brukt i rammeavtaler, og at det i enkeltavtaler
hovedsakelig vil være aktuelt å stille etiske krav innenfor tjenesteområdet bymiljø og utbygging. Enkeltanskaffelser gjøres
stort sett av underliggende virksomheter i kommunen, en del av innkjøpsapparatet som besitter mindre kompetanse på
etikkområdet enn det den sentrale innkjøpsenheten gjør. Ettersom en stor del av rammeavtalene gjøres via
innkjøpssamarbeid vil kravene i en del tilfeller også inkludere anskaffelser til kommunens samarbeidspartnere.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Stavanger kommune følger opp kravene hovedsakelig gjennom egenrapporteringsskjema og oppfølgingsmøter. I tillegg vil
det gjennomføres stedlige kontroller. Hittil har kommunen kun gjennomført en stedlig kontroll, i India. 192 IEH bisto i dette
arbeidet. Helliesen sier at behovet for oppfølging vil vurderes opp mot risikoen for brudd på internasjonale
arbeidstakerrettigheter.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpsenheten i Stavanger kommune opplyser å ha kjennskap til CSR-kompasset, men at dette hittil ikke har vært brukt
aktivt. Den noe eldre veilederen fra 2009 ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”, har kommunen derimot brukt aktivt
gjennom sitt samarbeid med IEH, som har utarbeidet veilederen. Stavanger har ikke hatt bistand rundt etiske krav fra det
nå nedlagte regionale knutepunktet i Rogaland.

* Ressurser/Kompetanse

Innkjøpssjef Helliesen opplyser at Stavanger kommune har kompetanse nok til å stille etiske krav i noen anskaffelser, men
at dette er en stadig pågående prosess. Hun understreker at det å stille krav ikke er spesielt ressurskrevende i seg selv,
men at oppfølgingen derimot er det. Helliesen etterlyser mer ressurser til å stille og følge opp etiske krav, samt fortsatt
fokus på kompetanseheving, hvor IEH vil ha en viktig rolle.

* Informasjon/åpenhet

Foruten et par artikler om kommunens etikkarbeid og om Fairtrade, finnes det lite informasjon om kommunens arbeid med
etisk handel som er tilgjengelig for allmennheten. Verken kommunens etiske retningslinjer, en generell informasjonsside
om kommunens etikkarbeid, IEH-rapport eller handlingsplan for etisk handel er tilgjengelig på hjemmesidene. IEHrapporten, som sikrer en viss åpenhet rundt kommunens etikkarbeid, er riktignok offentlig tilgjengelig via IEHs
hjemmesider. Etterspurt informasjon ble oversendt på forespørsel.
190
191
192

68

IEHs mal for etiske retningslinjer er beskrevet innledningsvis i denne rapporten.
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1.5

Bærum kommune

Antall innbyggere

112 789

Antall leverandører

3 900

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

2,3 mrd kr
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen revisjon og stedlig kontroll av fabrikkene?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH

√

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Et politisk utvalg underlagt Bærum kommune sin ledelse har vedtatt at etiske retningslinjer skal ligge til grunn for
kommunens anskaffelser. 193 Bærum kommune er å betrakte som en av foregangskommunene innen offentlig sektor og har
siden 2009 vært medlem av IEH. 194 De etiske kravene kommunen stiller til sine leverandører bygger på ILOs
kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon, art. 32 og respekt for landets egen lovgivning. Kravene er gjeldende for hele
leverandørkjeden fra råvare til ferdig produkt.
Selv om Bærum har som langsiktig mål å stille etiske krav til alle anskaffelser, så gjør ikke kommunen det i dag. 195
Kommunen velger ut relevante anskaffelser etter hvorvidt det dreier seg om en rammeavtale, basert på anbudets størrelse
og symbolverdi, og etter en risikovurdering av land og produktkategori. Anvendelsen av etiske krav er så langt svært
begrenset. Det stilles utelukkende krav til flerårige rammeavtaler, ikke til enkeltinnkjøp. 196 Bærum stilte kun etiske krav ved
tre anskaffelser i 2010 og tre anskaffelser i 2011. Det utgjør en marginal del av kommunens samlede anskaffelser på mer
enn to milliarder kroner.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Bærum kommune følger opp kravene gjennom bruk av egenerklæringsskjema. I tillegg så har kommunen hatt
leverandørsamtaler, inkludert møter som kun har handlet om etiske hensyn. Bærum har ikke foretatt stedlige kontroller og
har heller ikke planer om dette i nær fremtid. Anskaffelsessjef Hilde Meling sier at ansvaret for oppfølgingen formelt sett
ligger på hver enkelt avtale-ansvarlig person og at dette kan bidra til å svekke oppfølgingen av etiske krav.

* Kjennskap til virkemidler

Meling oppgir at innkjøpsledelsen har kjennskap til både CSR-kompasset og veilederen ”Etiske krav i offentlige
anskaffelser” fra 2009. Førstnevnte har de ikke benyttet seg av, men veilederen er derimot brukt aktivt. På spørsmål om
Bærum kommune har hatt bistand fra det regionale knutepunktet, oppgir innkjøpssjefen at det heller har vært motsatt; at
knutepunktet har spurt Bærum til råds og ikke omvendt.

* Ressurser/Kompetanse

Meling mener innkjøpsenheten har kompetanse til å stille etiske krav, men at det kritiske punkt er tid og ressurser. Hun
sier videre at det er svært tidkrevende å følge opp leverandørene og graden av modenhet i markedet er svært varierende,
men legger samtidig til at dette vil gå smidigere etter hvert som rutinene blir mer innarbeidet både hos innkjøper og
leverandør. Innkjøpssjefen har tidligere påpekt at det er et problem at mange leverandører ikke har innsikt i egen
leverandørkjede, de vet med andre ord ikke hvor og av hvem produktene lages. 197

193
Telefonintervju
194194

med innkjøpssjef i Bærum Kommune Hilde Meling, 29. nov. 2011.
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Anskaffelse/Kandidater-til-Arets-Bedrift-i-Barum-2008/Barum-kommunefikk-pris/
195
Handlingsplanen for etisk handel i Bærum Kommune, vedlegg 1:
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Administrasjon%20og%20st%c3%b8tte/Anskaffelsesavdelingen/HANDLINGSPLAN%20FOR%20SAMFUNN
SANSVAR%20inkl%20vedlegg.pdf
196
Innkjøpere intervjuet for denne utredningen har vist at enkeltanskaffelser, og små anskaffelser under 100.000 eller 500.000 kr kan utgjøre en
betydelig
anskaffelsesverdi.
197
http://www.etiskhandel.no/Artikler/3904.html
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* Informasjon/åpenhet

Bærum kommune tilbyr en god oversikt over kommunens arbeid med samfunnsansvar på sine hjemmesider. 198 Ettersom
kommunen er medlem av IEH må den årlig rapportere på sin progresjon i arbeidet med etiske handel. Denne rapporten er
offentlig tilgjengelig via IEHs hjemmesider, men Bærum har ikke gjort rapporten tilgjengelig på sine hjemmesider.

198
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https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Anskaffelse/Samfunnsansvar-i-Barum-kommunes-anskaffelser/
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1.6

Kristiansand kommune

Antall innbyggere

82 394

Antall leverandører

4850**

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

1 mrd kr*
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH

√

* 1 mrd representerer varer og tjenester i drift, ikke bygg (1 mrd kr)
** Antall leverandører i 2008

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Kristiansand kommune var trolig den første offentlige virksomheten som vedtok å utarbeide en etisk st rategi for sine
anskaffelser. Allerede i 2004 fattet bystyret i kommunen et vedtak om at det skulle utarbeides etiske retningslinjer for
kommunens anskaffelser. Likevel, åtte år senere har virksomheten enda ikke vedtatt et konkret sett etiske retningslinje r
som skal ligge til grunn for organisasjonens anskaffelser. Riktignok har Kristiansand forpliktet seg til IEHs medlemskrav, og
stilt etiske krav på ad-hoc basis i tre anskaffelser i 2010 og for like mange i 2011. De etiske kravene er basert på
retningslinjer utviklet av IEH, hvor Kristiansand kommune er medlem. Gjennom medlemskap i IEH har Kristiansand
forpliktet seg til å implementere etiske retningslinjer, hvilket kommunen også har planer om å gjøre. I tillegg har
kommunen satt seg som mål å utarbeide en handlingsplan for etisk handel.
Kristiansand kommune samarbeider med de fem kommunene Birkenes, Lillesand, Songdalen, Søgne, Iveland og Vennesla.
Hver enkelt kommune velger selv hvilke anskaffelser de vil ta del av, og dersom de andre kommunene deltar i e n
anskaffelse hvor Kristiansand stiller etiske krav så vil også de omfattes av disse. I slike innkjøpssamarbeid har
Kristiansand hovedansvar for krav og kontrakter overfor leverandører, samt oppfølging av krav.

* Oppfølging - stedlige kontroller

Kristiansand kommune har ikke gjennomført stedlige kontroller for å kontrollere etterlevelse av etiske krav hos sine
leverandører. Kommunens oppfølging av krav skjer gjennom årlige statusmøter med leverandørene. I neste ledd må
leverandørene signere et egenerklæringsskjema og i siste ledd vil kommunen, om den finner det nødvendig, igangsette
stedlige kontroller. Kommunen har kun ved én anledning bedt om egenrapporteringsskjema fra sin leverandør.

* Kjennskap til virkemidler

Kristiansand oppgir å ha kjennskap til de statlige virkemidlene som er lansert de siste årene: CSR-kompasset og IEHveilederen. I tillegg sitter en kommunerepresentant i styret i det regionale knutepunktet. Likevel har ikke kommunen
benyttet seg aktivt av disse tjenestene. Innkjøpssjef Ingrid Skaim begrunner dette med at innkjøpsenheten har valgt å
avvente situasjonen når Difi lanserer et nytt verktøy eller fornyer eksisterende hjelpemidler. 199 I slike tilfeller velger
Kristiansand å la virksomheter med et større innkjøpsapparat, som Bergen og Bærum, ”ta støyten”, det vil si å være i front
og stå for den tids- og ressurskrevende utprøvingsfasen.

* Ressurser/Kompetanse

Skaim oppgir at de enda har et stykke igjen å gå når det gjelder kompetanse rundt det å stille etiske krav til sine
leverandører. Blant annet pekes det på at det tar tid å bygge kompetanse innad i organisasjonen. Ikke alle anskaffelser
går via den sentrale innkjøpsenheten, en del kjøpes inn lokalt, av kommunens mange virksomheter. Skaim sier det er en
større utfordring å sikre etiske hensyn når anskaffelsene gjøres desentralisert. Innkjøpssjefen peker på ressurser som den
store ”flaskehalsen” – og understreker paradokset i at norske kommuner pålegges et stadig mer omfattende
anskaffelsesregelverk, uten at det bevilges ekstra ressurser til å følge dette opp.

* Informasjon/åpenhet
199

Tlf. intervju med innkjøpssjef Ingrid Skaim, 23. november 2011.
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Det finnes begrenset med informasjon om Kristiansand kommunes etikkarbeid på kommunens hjemmesider. IEH medlemskapet sikrer dog en årlig og offentlige tilgjengelig rapportering om kommunens etikkarbeid. Denne rapp orten er
imidlertid ikke tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Heller ikke innkjøpssamarbeidet ”Knutepunkt Sørlandet – innkjøp”,
som ledes av Kristiansand kommune, har informasjon tilgjengelig om etikk i offentlige anskaffelser på sine hjemmesider.200

200
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1.7

Fredrikstad kommune

Antall innbyggere

74 579

Antall leverandører

3000**

Årlige anskaffelser

1 mrd kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

X

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?
Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?
Medlem av IEH

X
X
X
X

* Drift og investeringer
** Total kreditormasse

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Fredrikstad kommune er en av tre kommuner i denne undersøkelsen som ikke stiller etiske krav i sine anskaffelser,
tilsvarende ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon art. 32, menneskerettighetene eller produsentlandets egen
arbeidslovgivning. Samtlige leverandører må derimot fylle ut en egenerklæring som er kalt ”Egenerklæring etiske krav”;
hvor det henvises til forskrift om offentlige anskaffelser § 20-12 (2), bokstav d. Lovteksten det henvises til sier at
”oppdragsgiver kan avvise leverandører som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske
krav i vedkommende bransje”. Problemet med forskriften er at den ikke berører det som defineres som etisk e anskaffelser,
at den er vag og ikke definerer nøkkelord som verken ”alvorlige forsømmelser”, ”faglige og etiske krav” eller
”vedkommende bransje”, at den er uten henvisninger til internasjonale arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, og
at den overhodet ikke er etterprøvbar. Fredrikstad kommune inngår for øyeblikket ikke i et aktivt innkjøpssamarbeid.

* Oppfølging - stedlige kontroller

Fredrikstad kommune opplyser at de utover det egenerklæringsskjema som er nevnt ovenfor ikke har noen oppfølging av
leverandører vedrørende arbeidsforhold i produksjonskjeden. Innkjøpssjef Kjell Oddvar Gretland opplyser at Fredrikstad ikke
har nok ressurser til å følge opp etiske hensyn overfor sine leverandører.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpssjefen kjenner ikke til CSR-kompasset, men derimot veilederen fra 2009. Den har imidlertid ikke vært brukt aktivt
i innkjøpsenheten. Samarbeidet med det regionale knutepunktet har ikke vært spesielt godt verken i forhold til miljø eller
etikk.

* Ressurser/Kompetanse

Kjell Oddvar Gretland opplyser at Fredrikstad kommune ikke har nok ressurser til å arbeide og følge opp etiske krav i sine
anskaffelser. Han sier at kommunen heller ikke har nok kompetanse på fagfeltet. Innkjøpssjefen er kritisk til at det stadig
stilles større krav til offentlige innkjøpere uten at det følger med penger. Samtidig henviser han til d et han betegner som
en inkonsistent politikk fra sentrale myndigheter, hvor de stiller høye forventninger, men ikke tilrettelegger for omstilling .

* Informasjon/åpenhet

Innkjøpsenheten har ingen informasjon om etiske hensyn i sine anskaffelser på sine hjemmesider. Det henger naturligvis
sammen med at de er en av kommunene i dette utvalget som har gjort minst for å sikre anstendige arbeidsforhold i sin
leverandørkjede.
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1.8

Tromsø kommune

Antall innbyggere

68 239

Antall leverandører

Ca. 9000

Årlige anskaffelser

900-1000 mill. kr

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH

X

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?

X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

I kontrakter over gjeldende terskelverdi stiller Tromsø kommune krav til at leverandørene skal etterleve ILO-konvensjon 138
om barnearbeid og FNs barnekonvensjon. Hver av kommunens leverandører må skrive under på at de etterlever disse
kravene. I enkelte tilfeller vil kravene være gjeldende også om anskaffelsen er opp under terskelverdien. Innkjøpsledelsen
har ingen planer om å utvide kravene som stilles til også å gjelde resten av ILOs kjernekonvensjoner, slik BLD og FAD
har oppfordret til.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Utover det at leverandørene må skrive under på en egenerklæring om at de etterlever de etiske kravene Tromsø stiller, så
foretar kommunen ingen oppfølging av de etiske kravene som stilles. Kommunen bryter dermed med føringer fra EUkommisjonen, som slår fast at offentlige virksomheter som stiller etiske krav i følge konkurransedirektivene skal følge opp
og ha system for oppfølging av kravene.
I Tromsø kommunes kontraktsvilkår heter det at ”Hvis det i løpet av kontraktsperioden kommer frem at det, til tross for
denne forsikring, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten.”
Sannsynligheten for at denne typen brudd vil oppdages er imidlertid svært begrenset ettersom Tromsø ikke har noe system
for oppfølging av sine leverandører.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpssjef i Tromsø kommune, Stig Arve Nordby, sier han ikke kjenner til CSR-kompasset, men at han derimot kjenner
til veilederen fra 2009 ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”. Tromsø har i følge Nordby tatt med det som er relevant fra
veilederen, men det skulle innebåret at kravene også inkluderte de andre kjernekonvensjonene, og at det fantes et system
for oppfølging. Ettersom det ikke er tilfellet, er det nok en sannhet med modifikasjoner at Tromsø har tatt med ”det som er
relevant” fra veilederen. Innkjøpsledelsen er forøvrig kjent med det regionale knutepunktet tilknyttet fylkeskommunen, men
har ikke hatt bistand fra dette i forhold til etisk handel.

* Ressurser/Kompetanse

På spørsmål om Tromsø kommune har nok ressurser og kompetanse til å følge opp de etiske kravene kommunen stiller,
viser Nordby til at utfordringen ikke ligger i det å stille krav, men heller det å følge de opp. Tromsø har i følge Nordby ikke
nok ressurser til å følge opp denne typen krav. Innkjøpsenheten har i dag knappe ressurser og har de siste årene
dessuten vært utsatt for nedbemanning.

* Informasjon/åpenhet

Tromsø kommune tilbyr ingen informasjon om sitt arbeid med etisk handel på sine hjemmesider. Innkjøpsledelsen har
derimot velvillig svart på våre spørsmål og oversendt etterspurt informasjon.
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1.9

Drammen kommune

Antall innbyggere

63 582

Antall leverandører

3 400

Årlige anskaffelser

2 mrd kr

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Foretar kommunen revisjon av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Drammen kommune stiller i begrenset grad etiske krav til en del av sine leverandører. Disse er nedfelt i ”standard
avtalevilkår” og spesifiserer utelukkende et forbud mot bruk av barnearbeid (ILO konvensjon 138 og 182). K ravene gjelder
imidlertid for hele leverandørkjeden. De seks andre kjernekonvensjonene, som berører tvangsarbeid, diskriminering og
fagorganisering, er ikke tatt med. Heller ikke FNs barnekonvensjon eller ”landets egen lovgivning” er nevnt.
I følge innkjøpssjef Frode Herlung har kommunen etiske retningslinjer for sine anskaffelser, som er beskrevet i en intern
innkjøpshåndbok for kommunens innkjøpere. Retningslinjene han sikter til er imidlertid en intern beskrivelse av hvilke krav
man har anledning til å stille. Teksten, som for øvrig viser til at man kan stille krav om samtlige av ILOs
kjernekonvensjoner, inneholder ingen forpliktelser verken overfor innkjøperne i kommunen eller for kommunens
leverandører.
For de fleste av Drammens vareanskaffelser er det overnevnte standard avtalevilkår - med krav om at barnearbeid ikke
skal forekomme - som er gjeldende. Men ettersom anskaffelsene i Drammen er bygget på et desentralisert system 201 så
vil det variere i hvilken utstrekning kravene faktisk anvendes. 202 Paradoksalt nok er ikke de overnevnte etiske kravene med
når Drammen kjøper inn IKT-utstyr, en produktkategori hvor dårlige arbeidsforhold er hyppig forekommende. Forklaringen
til det er at kommunen da benytter seg av Difi’s standard maler, hvor etiske krav er utelatt.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Drammen kommune foretar ingen kontroll av at de etiske kravene de stiller til sine leverandører faktisk overholdes, verken
i form av egenerklæring eller stedlige kontroller.

* Kjennskap til virkemidler

Herlung oppgir at han ikke kjenner til CSR-kompasset, men at han derimot kjenner til veilederen fra 2009. Denne har
ikke vært i ”aktiv” bruk i innkjøpsenheten. Herlung sitter i styret i det regionale knutepunktet, men ettersom dets mandat er
rettet mot miljøhensyn har knutepunktet ikke arbeidet med etiske hensyn i offentlige anskaffelser.

* Ressurser/Kompetanse

Herlung mener at Drammen kommune ikke har nok kompetanse og ressurser til å følge opp etisk handel. Han peker på at
de fleste av landets kommuner ikke har egen innkjøpsavdeling – og at disse ikke-obligatoriske kravene derfor kommer
langt ned på prioriteringslisten. At enkelte mindre kommuner – for det meste IEH-medlemmer stiller etiske krav – tilegner
han idealistiske enkeltpersoner innad i organisasjonen.

* Informasjon/åpenhet

Drammen kommune har en del informasjon tilgjengelig på sine nettsider, blant annet kommunens standard avtalevilkår
som inneholder krav vedrørende barnearbeid. At det utover dette er begrenset med tilgjengelig informasjon skyldes troligvis
at kommunen i begrenset omfang jobber med etisk handel.

Et desentralisert innkjøpssystem innebærer at innkjøpsenheten kun tilrettelegger for anskaffelsene, mens de ulike enhetene i kommunen selv
gjennomfører innkjøpene.
202
Telefonsamtale med innkjøpssjef Frode Herlung, Drammen Kommune, 13. desember 2011.
201
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1.10

Skien kommune

Antall innbyggere

52 077

Antall leverandører

3 000

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

983 mill kr*
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH?

X

* Drift og investeringer

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Skien kommune stiller etiske krav til en del av sine leverandører, basert på en risikovurdering i henhold til Difi’s maler. 203
Først og fremst gjelder dette i rammeavtaler, men også i enkelt-anskaffelser stilles det krav. Kravene er nedfelt i
kommunens standard avtalevilkår og inkluderer ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon art. 32, landets egen
lovgivning, og FNs erklæring om menneskerettigheter. 204 De er gjeldende for hele leverandørkjeden. I enkeltanskaffelser
som foretas av lokale innkjøpere, ute i kommunens virksomheter, er det individuelle forskjeller på hvorvidt de etiske krav
tas med i anbudene. I følge innkjøpsledelsen nedprioriterer noen dette arbeidet.
Skien kommune inngår i innkjøpssamarbeidet Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), et samarbeid mellom seks
kommuner, formelt organisert under Skien kommune. 205 GKI stiller etiske krav i sine anskaffelser i henhold til samarbeidets
nylig reviderte standard avtalevilkår. Samtlige av ILOs kjernekonvensjoner er med i GKIs avtalevilkår. Skien kommunes
avtalevilkår er basert på disse. Også her gjøres en risikovurdering.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Skien har et visst system for oppfølging av kravene de stiller. Oppfølgingsmøter er kontraktsfestet, og her tas også etiske
krav opp til vurdering. I tillegg ber kommunen leverandørene om å levere egenrapportering av sitt arbeid med etiske
hensyn i leverandørkjeden.

* Kjennskap til virkemidler

Skien kommune skiller seg positivt fra de fleste andre kommunene i denne undersøkelsen, ved at de er aktive brukere av
CSR-kompasset, veilederen fra 2009 og det regionale knutepunktet.

* Ressurser/Kompetanse

Prosjektleder i GKI, Eva Langslet, mener at Skien kommune ikke har nok ressurser til å følge opp de etiske kravene som
virksomheten stiller. Kompetansen må i følge Langslet ses i forhold til hvilket stadium man som innkjøper befinner seg på,
samt ”modningsgraden” i leverandørmarkedet.

* Informasjon/åpenhet

Skien kommune tilbyr ingen informasjon om etisk handel på sine hjemmesider. Foruten enkelte relevante linker og kopier
av innkjøpsmaler, tilbyr heller ikke GKI denne informasjonen. Innkjøpsenheten svarer imidlertid villig på spørsmål om
kommunens/GKIs etikkarbeid, og all etterspurt informasjon er oversendt.

203
204
205
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Tlf. intervju med prosjektleder Eva Langslet, 13. januar 2012.
GKI Standard avtalevilkår
Standard avtalevilkår GKI

[Rapporttittel]

1.11

Bodø kommune

Antall innbyggere

47 847

Antall leverandører

> 2 000

Årlige anskaffelser

1 mrd kr

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

X

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?
Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X
X
X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Innkjøpssjef Øystein Nilsen oppgir på telefon at Bodø kommune stiller etiske krav om ILO konvensjonene i sine
anskaffelser.206 Når vi imidlertid får oversendt et eksempel på et konkurransegrunnlag som skal inneholde de etiske
kravene, viser det seg at kravene han sikter til kun er ILO-konvensjon nr. 94 om sosial dumping (som er lovpålagt).
Dokumentet inneholder ingen krav eller opplysninger om ILOs åtte kjernekonvensjoner.
Vi har innhentet anbudsdokumenter til en konkurranse hvor Nordland Fylkeskommune gjør innkjøp av møbler på vegne av
Bodø og en rekke andre virksomheter i fylket, men selv om det her er snakk om varer hvor risikoen for dårlige
arbeidsforhold er stor, er det også her kun den nevnte og lovpålagte ILO-konvensjonen som er tatt med. 207 Rammeavtalen
har en stipulert verdi på 15 millioner kroner årlig.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Ettersom kommunen ikke stiller etiske krav slik de er definert i denne rapporten, har de heller ingen oppfølging av sine
leverandører i forhold til dette. Nilsen opplyser derimot at kommunen har et system for å følge opp ILO-konvensjon 94,
gjennom stikkprøver.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpsledelsen i Bodø kommune og innkjøpssamarbeidet på Salten oppgir at de har kjennskap til CSR -kompasset og
veilederen om etikk i offentlige anskaffelser, men at de ikke har brukt dette aktivt. Innkjøpssjef Nilsen oppgir at de ikke har
hatt behov for disse ressursene, og at de var i gang med dette arbeidet lenge før CSR-kompasset ble lansert. Han
opplyser videre at innkjøpsenheten forsøker å holde seg oppdatert på utviklingen på området gjennom diverse fora.
* Ressurser/Kompetanse
Ettersom det har tatt lang tid å komme i kontakt med innkjøpsledelsen i Bodø kommune har vi ikke hatt mulighet til å
innhente informasjon om hvorvidt kommunen har kompetanse og ressurser nok til å stille etiske krav. Likevel, at
innkjøpsledelsen insisterer på at kommunen stiller etiske krav om ”ILO-konvensjonene”, når vi understreker at vi ikke sikter
til ILO-konvensjon nr. 94, men derimot de åtte kjernekonvensjonene, vitner sannsynligvis om at innkjøpsenheten i
kommunen ikke er helt oppdatert på feltet.

* Informasjon/åpenhet

Bodø kommune har vært åpne å besvare våre henvendelser. Innkjøpsledelsen har oversendt den dokumentasjon vi har
etterspurt. Det foreligger imidlertid ingen informasjon om kommunens etikkarbeid på deres hjemmesider.
Innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Salten tilbyr generell informasjon om etikk og etiske krav på sine hjemmesider,
men ingen informasjon om hva virksomheten selv gjør på området. 208

206
207
208

Telefonsamtale med innkjøpssjef i Bodø kommune, Øystein Nilsen. 7. sept. 2012.
Dokumentene er hentet ned via Doffin.no, den 7. sept. 2012.
Samordna innkjøp i Salten, besøkt 7. sept. 2012: http://siis.no/ Følgende kommuner inngår i samarbeidet: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Meløy, Saltdal, Sørfold, og Hamarøy
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[Rapporttittel]

1.12

Ålesund kommune

Antall innbyggere

43 670

Antall leverandører

3221**

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?
Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

500 mill kr*
√
√
√

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

√

Medlem av IEH?

X

Foretar kommunen stedlige revisjoner av fabrikkene?

X

* Kun drift
** 2010

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Ålesund kommune stiller krav til sine leverandører om at de skal etterleve ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon
art. 32, FNs menneskerettigheter og produksjonslandets arbeidslovgivning. Dette er nedfelt i kommunens standard
avtalevilkår. I tillegg må leverandørene undertegne en egenerklæring om etisk handel. Ålesund kommune er vert for
Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, og ved de anskaffelsene som går via samarbeidet anvendes de samme
avtalevilkårene. Det innebærer at samtlige av de tolv kommunene stiller etiske krav til sine leverandører, når de kjøper inn
varer gjennom innkjøpssamarbeidet. I motsetning til de fleste andre kommuner som har satt i gang arbeidet med etisk
handel, så stiller altså Ålesund krav i samtlige av sine anskaffelser.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Ålesund kommune foretar ingen oppfølging av de etiske kravene, utover det at temaet tas opp i vanlige
leverandørsamtaler. I forkant av kontraktinngåelse må som nevnt leverandørene undertegne en egenerklæring om etisk
handel.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpsledelsen i Ålesund kjenner til de statlige virkemidlene, CSR-kompasset og den gamle veilederen, men har kun
brukt sistnevnte. Kommunen har heller ikke hatt bistand fra det regionale knutepunktet vedrørende etiske krav.

* Ressurser/Kompetanse

Innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg i Ålesund kommune sier at kommunen har nok kompetanse på det innkjøpsfaglige, men
mangler kunnskap om etiske krav og oppfølging av disse. Han mener det er et statlig ansvar å samorganisere og
tilrettelegge oppfølgingsarbeidet. Store kommuner har muligens ressurser til å følge opp, sier Indrevåg, men mener at små
kommuner har ikke kapasitet til det.

* Informasjon/åpenhet

Ålesund kommune tilbyr god informasjon om sitt etikkarbeid på sine hjemmesider, selv om maler og etiske retningslinjer
ikke er tilgjengelig på nettsidene. Innkjøpsenheten svarer villig på spørsmål og har vært behjelpelige med å sende over
etterspurt informasjon.
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1.13

Sandefjord kommune

Antall innbyggere

43 648

Antall leverandører

3000

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

600 mill kr*
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH?

X

* Drift og investeringer

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Sandefjord kommune inngår i innkjøpssamarbeidet Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS stiller etiske krav til
sine leverandører, der hvor ”det er relevant”. 209 Kraven inkluderer ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon art. 32.
og produsentlandets egen lovgivning, i henhold til FAD og BLDs anbefalinger. Kravene er gjeldende for hele
leverandørkjeden. I følge innkjøpssjef Roger Stampe bruker Sandefjord kommune de samme kravene, basert på en
skjønnsmessig vurdering av risiko for etiske brudd. 210 Det er med andre ord opp til innkjøpsenhetens saksbehandler å
bruke sitt skjønn for å vurdere dette. Rundt 40 prosent av Sandefjords anskaffelser går igjennom innkjøpssamarbeidet
VOIS, mens resten gjør kommunen på egenhånd.

* Oppfølging – stedlige kontroller

I VOIS’ retningslinjer er det spesifisert et system for å følge opp de etiske kravene som stilles. Leverandøren må på
etterspørsel fra innkjøper kunne dokumentere etterlevelse av de etiske kravene, gjennom en eller flere av verktøyene:
egenerklæring, oppfølgingssamtaler, ekstern revisjon og/eller sertifisering. Stampe opplyser at Sandefjord kommune ikke
har kapasitet til å følge opp de etiske kravene, men at de er i ferd med å teste ut et system for oppfølging, i en
anskaffelse av arbeidstøy.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpssjefen kjenner til både CSR-kompasset og veilederen fra 2009, men har ikke brukt disse aktivt. Stampe sier
videre at selv om det regionale knutepunktet i all hovedsak har arbeidet med miljøkrav, så har også etisk handel vært et
”samtaletema”.

* Ressurser/Kompetanse

Sandefjord kommune har ressurser til å stille krav, men ikke til å følge de opp. Innkjøpssjefen etterlyser bedre
operasjonelle verktøy og at sentrale myndigheter tar et større ansvar for å motivere offentlige virksomheter til å stille eti ske
krav.

* Informasjon/åpenhet

Verken Sandefjord kommune eller VOIS har informasjon spesielt om etisk handel på sine hjemmesider. Det begrenser seg
til noen linker til FAD og Difi’s retningslinjer og maler. Kommunen har derimot vært hjelpsom med å besvare spørsmål i
forbindelse med denne undersøkelsen og oversende etterspurt informasjon.

209
210

VOIS, alminnelige kontraktsvilkår for anskaffelser.
Tlf. intervju med innkjøpssjef Roger Stampe i Sandefjord kommune, 22. mars 2012.
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1.14

Arendal kommune

Antall innbyggere

42 229

Antall leverandører

4000**

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

150 mill kr*
√

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

√

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?

X

Medlem av IEH?

X

* Drift
** Registrerte leverandører

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

I følge innkjøpsansvarlig Tønnes Christian Larssen så stiller Arendal kommune krav om at samtlige vareleverandører skal
etterleve ILOs kjernekonvensjoner. 211 Kravene stilles ved at hver leverandør må undertegne en egenerklæring hvor de
signerer på at produktene ikke er produsert i strid med ILOs kjernekonvensjoner. De etiske kravene skal være gjeldende
for hele leverandørkjeden. Egenerklæringen om etisk handel er en del av kommunens innkjøpsmal, men La rssen sier at
det er opp til hver enkelt innkjøper om de vil inkludere egenerklæringen eller ikke. Kommunen stiller ikke krav om FNs
barnekonvensjon art. 32, menneskerettighetene eller landets egen lovgivning. Den etiske policyen bygger ikke på et
sentralt vedtak i kommunen, men på et vedtak fattet av styret i innkjøpssamarbeidet Offentlige Fellesinnkjøp i Agder
(OFA).
Arendal kommune inngår i OFA, et samarbeid som består av til sammen 23 kommuner, to fylkeskommuner og 10 andre
offentlige virksomheter. OFA benytter seg av de samme etiske kravene som Arendal, og krever at leverandøren skal
bekrefte etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Arendal kommune kontrollerer ikke at de etiske kravene etterleves. Larssen sier at systemet bygger på tillit og at
kommunen er avhengig av at leverandørene gir forsikringer om at slike forhold er ivaretatt, i form av egenerklæringer.

* Kjennskap til virkemidler

Larssen kjenner ikke godt til verken CSR-kompasset eller veilederen fra 2009. Kommunen har ikke motatt noe bistand fra
det regionale knutepunktet i forhold til etisk handel.

* Ressurser/Kompetanse

Arendal kommune har ikke nok ressurser eller kapasitet til å følge opp kravene de stiller til sine leverandører. De kan still e
krav, men det er i oppfølgingen og dokumentasjonsfasen at flaskehalsen ligger.

* Informasjon/åpenhet

Arendal kommune tilbyr ingen informasjon om etisk handel på sine hjemmesider. Det gjør heller ikke OFA. Kommunens
innkjøpsledelse er derimot åpne, og svarer villig på spørsmål om etikkarbeidet i virksomheten. Vi har fått oversendt all
etterspurt informasjon.

211
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Telefonintervju med innkjøpssjef i Arendal kommune, Tønnes Christian Larssen, 21. mars 2012, og e-post datert 28. mars.

[Rapporttittel]

1.15

Ringsaker kommune

Antall innbyggere

32 842

Antall leverandører

2500**

Årlige anskaffelser

550 mill kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

√

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X

* Drift og investeringer

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Ringsaker kommune stiller i sine alminnelige innkjøpsvilkår krav om at leverandørene ikke skal bruke barnearbeid i
produksjonen, i henhold til ILO-konvensjon 138 og 182. 212 Kravene vedrørende barnearbeid gjelder ved samtlige
anskaffelser, inkludert de også den delen som gjøres via innkjøpssamarbeid. Utover dette stiller Ringsaker ingen krav til
sine leverandører, og på lik linje med mange andre kommuner i denne undersøkelsen, bryter de med føringene fra norske
myndigheter.
Ringsaker inngår tidvis i ulike kommunale innkjøpssamarbeid, hvorpå deltakende kommuner varierer etter deres respektive
innkjøpsbehov.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Ringsaker kommune følger ikke opp kravene de stiller til sine leverandører. Innkjøpsleder Trond E. Holthe sier at de må
stole på de opplysningene leverandørene oppgir. Han mener det er lett å stille krav, men vanskelig å sjekke. Holthe
mener det burde være sentrale myndigheters ansvar å kontrollere eller samorganisere kontroll av leverandørmarkedet.
For øvrig opplyser han om at det er prosjektlederne ute i kommunens virksomheter som har ansvaret for den praktiske
oppfølgingen av kontraktene. Den sentrale innkjøpsenheten har i oppgave å legge til rette og veileder de desentraliserte
enhetene.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpssjef Holthe oppgir at han ikke kjenner til CSR-kompasset, men at de derimot bruker veilederen fra 2009. Han
opplyser videre at Ringsaker har hatt kontakt med det regionale knutepunktet, også når det gjelder etisk handel.
Knutepunktet har informert om veilederen og om veiledet kommunen i forhold til Fairtrade-ordningen.

* Ressurser/Kompetanse

Ringsaker kommune har ikke ressurser til å følge opp etiske krav. Innkjøpssjefen mener det er enkelt å stille denne typen
krav, men understreker samtidig at han mener at ansvaret for oppfølging ligger hos sentrale myndigheter.

* Informasjon/åpenhet

Ringsaker kommune er åpen om sin etikkpolicy og har velvillig sendt over etterspurte dokumenter.

212

Ringsaker kommune: Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV
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1.16

Gjøvik kommune

Antall innbyggere

28 974

Antall leverandører

?

Årlige anskaffelser

570 mill kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

X

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?
Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X
X
X

* Drift og investeringer
Gjøvik kommune gjør siden 2011 sine innkjøp via en regional innkjøpsenhet. Gjøvik er vert og arbeidsgiver for enheten som
gjør anskaffelser for fem kommuner i Gjøvik-regionen.213 Enheten er ansvarlig for samtlige anskaffelser over 500.000
kroner, men innkjøpssjef Thore Amundsen sier at de i praksis også behandler det meste av anskaffelsene under denne
terskelverdien.214

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Gjøvik kommune stiller ikke etiske krav til sine leverandører, foruten lovbestemte krav om forbud mot sosial dumping og
om HMS. Innkjøpssjef Thore Amundsen i Gjøvik kommune oppgir at de unntaksvis trekker inn etiske krav på ”visse
områder”, men vil ikke gå inn på hvor ofte dette forekommer eller hvilke krav som stilles. Vi har bedt Amundsen om å
oversende en kopi av hvordan disse kravene er formulert, men svaret har uteblitt. Blant de konkurransene som Gjøvik
kommune i skrivende stund har liggende ute på Doffin.no, er det ingen som har andre etiske krav enn de to overnevnte.
Innkjøpsenheten holder i disse dager på å utarbeide et forslag til vedtak til politiske myndigheter hvor etiske krav vil bli tatt
opp.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Ettersom Gjøvik kommune ikke stiller etiske krav til sine leverandører har de heller ingen oppfølging av disse forholdene
overfor sine leverandører. Innkjøpssjefen forteller at Gjøvik heller ikke har ressurser til den type oppfølging av sine
leverandører. De følger heller ikke opp ILO 94 om sosial dumping eller HMS regelverket, utover det at leverandørene
signerer en egenerklæring om at brudd ikke skal forekomme.

* Kjennskap til virkemidler

Selv om innkjøpenheten i Gjøvik kommune ikke har fulgt myndighetenes oppfordringer om å stille etiske krav til sine
leverandører, oppgir de å kjenne til verktøyene myndighetene har utviklet. Amundsen opplyser at han kjenner til både
CSR-kompasset og den etiske veilederen fra 2009, og har brukt sistnevnte aktivt. De har også vært involvert i knutepunkt
Oppland, hvor de også har fått råd om etiske krav. Tatt i betraktning en god kjennskap og aktiv bruk av virkemidlene, er
det overraskende at kommunen selv ikke har fulgt myndighetenes oppfordringer.

* Ressurser/Kompetanse

Innkjøpssjefen sier at ressurser er ”en marginal vare”. Det er en enkel sak å stille kravene og be om dokumentasjon og
bekreftelser, ettersom ansvaret da ligger på leverandørene. Derimot ser han på verifiseringen som en utfordring.
Amundsen mener at kommunen selv ikke kan drive ”detektivarbeid”, men at det er et sentralt ansvar. Han påpeker at DIFI
har gjort et for svakt arbeid her, og at direktoratet må bli langt bedre på å utvikle standardiserte avtaler og et system for
sentral leverandørgodkjenning, slik oljeindustrien i dag opererer med.
Innkjøpssjefen er en av mange innkjøpere i denne undersøkelsen som er for et lovpålegg av krav. Argumentet hans er at
det vil gjøre arbeidet langt enklere for innkjøperne og for leverandørene. Det vil gi kravene legitimitet og det vil være svært
ressursbesparende. Et nasjonalt pålegg gjør også at etikkarbeidet ikke avhenger av et kommunalt vedtak; noe som bidrar
til at oppfølgingen er høyst variabel.

213
214

Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten.
Opplysningene om Gjøvik kommune er innhentet i et tlf. intervju med innkjøpssjef Thore Amundsen, 16. mars 2012, samt gjennom korrespondanse
per e-post.
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* Informasjon/åpenhet

Innkjøpsledelsen i Gjøvik kommune svarer villig på spørsmål under intervju, men på helt konkrete oppfølgingsspørsmål har
de valgt å ikke besvare.
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1.17

Stjørdal kommune

Antall innbyggere

21 659

Antall leverandører

1930**

Årlige anskaffelser

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

201 mill kr*
√
√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Medlem av IEH?

X

* Drift
** Aktive leverandører
Stjørdal kommune inngår i innkjøpssamarbeidet Værnes-regionen (VR).215 De seks kommunene216 som inngår i
samarbeidet har en felles innkjøpskoordinator, lokalisert i Stjørdal, som ivaretar avtaler og håndterer offentlig e anskaffelser.
Ressursene i VR er fordelt med 45 prosent til Stjørdal kommune og 55 prosent til Værnes-regionen.

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Stjørdal kommune stiller i all hovedsak ikke etiske krav i sine anskaffelser, selv om det unntaksvis trekkes etiske krav inn i
konkurransegrunnlaget. Det kommunen derimot gjør systematisk er at de søker å innhente informasjon om leverandørens
etikkarbeid, gjennom en egenerklæring som leverandørene må fylle ut. Ettersom Stjørdal ikke systematisk stiller etiske
krav, har egenerklæringen mindre praktisk betydning for etikkarbeidet, utover det å gi kommunen et visst innblikk i
leverandørenes arbeid og rutiner med etisk handel. Ettersom teksten ikke er formulert som krav er ikke dette noe
leverandørene trenger å forholde seg til aktivt.
Når research’en til denne undersøkelsen ble gjennomført forelå det to anbud på Doffin.no, hvor det er relevant å still e
etiske krav. Den ene er en IT-anskaffelse hvor statens standardmaler er brukt, den andre er anskaffelser av lyd, møbler
og IT-utstyr til et nytt kulturbygg hvor Stjørdal er medeier. Paradoksalt nok stilles det i førstnevnte anskaffelse, hvor Difi’s
maler er lagt til grunn, ingen etiske krav til leverandørene. I det andre anbudet derimot, stilles det etiske kra v i henhold til
norske myndigheters anbefaling.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Stjørdal kommune foretar ingen oppfølging av sine leverandører. Innkjøpssjef Kjetil Nyborg sier at avtaleoppfølging tar tid,
og at de har nok med å følge opp leverandørene i henhold til lovpålagte krav.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøpsledelsen opplyser at de har kjennskap til både CSR-kompasset og veilederen fra 2009, men at ingen av dem
brukes aktivt. Stjørdal er med i styringsgruppa i andre fase av det regionale knutepunktet, men at miljøkrav er fokuset i
dette arbeidet.

* Ressurser/Kompetanse

Stjørdal kommune besitter ikke ressurser til å følge opp etiske krav i sine anskaffelser. Nyborg sier at kommunen har for
lite kunnskap om dette og foreslår at det opprettes et nasjonalt kunnskapssenter. I tillegg må det delegeres ressurser til
arbeidet; det gjør det ikke i dag. Det er en rekke oppgaver innkjøpsenheten ”burde” hatt, men hvor de på grunn av
begrensede ressurser ikke strekker til.

* Informasjon/åpenhet

Stjørdal kommune har svart velvillig på vår første muntlige henvendelse, men har latt være å svare på
oppfølgingsspørsmål. Kommunen har ikke oversendt en kopi av kontraktsmal og konkurransegrunnlag slik vi har etterspurt.

215
216
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https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/innkjop/Sider/default.aspx
Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta og Stjørdal.
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1.18

Alta kommune

Antall innbyggere

19 071

Antall leverandører

3000

Årlige anskaffelser

300 mill kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

√

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

√

Medlem av IEH?

X

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?

X

* Kun drift

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Som nest minste kommune i dette utvalget er Alta kommune kommet relativt langt i sitt arbeid med etisk handel. 217
I kommunens standardavtaler stilles det krav om seks av ILOs åtte kjernekonvensjoner; henholdsvis nr. 138 og 182 om
barnearbeid, nr. 29 og 105 om tvangsarbeid, og 100 og 111 om diskriminering. I tillegg stiller kommunen krav om FNs
barnekonvensjon, art. 32, FNs menneskerettigheter og arbeidsretten og arbeidslovgivningen i produksj onslandet.
Innkjøpsansvarlig i Alta kommune, Jan Birger Johnsen, som kun vært ett år i jobben, vet ikke hvorfor de to
kjernekonvensjonene om retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger er utelatt. Alta kommune deltar også i
diverse innkjøpssamarbeid, deriblant Innkjøpssirkelen. I en av deres siste anbud, om papir og plastikkprodukter, er
samtlige av ILOs åtte kjernekonvensjoner tatt med, i tillegg til de andre forholdene nevnt ovenfor.
I følge Johnsen så foretar Alta kommune de fleste innkjøpene på egenhånd, og at stadig mindre går via
innkjøpssamarbeid.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Alta kommune har ingen systemer for å følge opp de etiske kravene som stilles. Johnsen mener sentrale myndigheter
(departement, direktorat) må ta ansvar for koordinering av oppfølging. Han vil også foreslå at KS skal ta et større ansvar
for samorganisering av etikkarbeidet.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøper Johnsen kjenner til de statlige virkemidlene for mer etisk handel i offentlig sektor: CSR-kompasset, veilederen
fra 2009 og knutepunktet. Han bruker dem ikke aktivt, men oppgir at han kommer til å ta opp denne problematikken i en
innkjøpskonferanse arrangert av det regionale knutepunktet. Konferansen skal i utgangspunktet omhandle miljøkrav i
offentlige anskaffelser.218
* Ressurser/Kompetanse
Som den nest minste kommunen i utvalget har Alta kommune ikke ressurser til å følge opp etiske krav, og kompetansen
er begrenset.

* Informasjon/åpenhet

Innkjøpsledelsen i Alta har vært åpne om status i eget etikkarbeid, og vi har fått oversendt all etterspurt informasjon.
Kommunen har ingen informasjon om etisk handel på sine hjemmesider. Det har heller ikke Innkjøpssirkelen som Alta er
en del av.

217

Informasjonen om Alta kommunes innkjøpsarbeid er innhentet gjennom tlf. intervju med Innkjøpsansvarlig Jan Birger Johnsen, Alta kommune, 13.
mars
2012; og oppfølgingsspørsmål på e-post.
218
http://www.ffk.no/prosjekter/Knutepunkt/22883.aspx
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1.19

Førde kommune

Antall innbyggere

12 207

Antall leverandører

1500

Årlige anskaffelser

233 mill kr*

Etiske retningslinjer for leverandørkjede?

√

Etiske retningslinjer fundert på FNs barnekonvensjon?

X

Etiske retningslinjer fundert på ILOs åtte kjernekonvensjoner?

X

Stilles det etiske krav til samtlige vareanskaffelser?

X

Foretar kommunen stedlige kontroller/revisjon av fabrikkene?
Medlem av IEH?

X
X

* Etiske retningslinjer - innhold og omfang

Førde kommune inngår som en del av et større innkjøpssamarbeid i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Felles Innkjøp
(SFFI). SFFI består av 25 kommuner, fylkeskommunen og fire offentlige virksomheter. 219 Førde kommune oppgir at de
”lener seg mye på” innkjøpstjenesten, og at det meste av rammeavtalene inngås via dette innkjøpssamarbeidet. 220 Likevel,
målt i verdi kjøper kommunen inn langt mer på egenhånd enn gjennom samarbeidet: av et innkjøpsbudsjett på 233
millioner kroner (drift og investeringer) i 2010 gikk 60 millioner kr, tilsvarende 26 prosent, via innkjøpssamarbeidet. I
skrivende stund er det to rammeavtaler som Førde står alene med. I tillegg kommer mange mindre og særegne
anskaffelser som kommunen har valgt å ikke kjøpe inn gjennom samarbeidet.
For de innkjøpene Førde kommune gjør selv, dvs. 74 prosent stilles det ikke etiske krav til leverandører utover lovpålagte
krav som lov om sosial dumping (ILO-konvensjon 94) og HMS.221 For de resterende 26 prosent som organiseres av SFFI
stilles det kun standardiserte krav om barnearbeid, med henvisning til ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182. Kravene stilles
i samtlige av SFFIs anskaffelser. De andre seks kjernekonvensjonene som myndighetene oppfordrer offentlige virksomheter
til å stille krav om er ikke med. Det er heller ikke FNs barnekonvensjon og landets arbeidslovgivning.

* Oppfølging – stedlige kontroller

Ettersom Førde kommune ikke har etiske retningslinjer har de heller ikke et system for oppfølging av krav . SFFI krever at
leverandørene undertegner en erklæring om at det ikke blir brukt barnearbeid til fremstilling av produktene.
Innkjøpstjenesten har ingen oppfølging utover dette.

* Kjennskap til virkemidler

Innkjøperne kjenner ikke til CSR-kompasset eller etikkveilederen fra 2009. Kommunen har heller ikke hatt bistand fra det
regionale knutepunktet i forhold til det å stille etiske krav.

* Ressurser/Kompetanse

Assisterende rådmann Lise Mari Haugen sier at Førde kommune har nok med å oppfylle de lovpålagte kravene.
Kommunen har ikke egen innkjøpsavdeling og heller ingen person som alene jobber med innkjøp. De har ikke kapasitet til
å følge oppfordringer og veiledninger i det hun betegner som en ”stresset hverdag”. Enda mindre har de ressurser til å
følge opp denne typen krav. Som nevnt ovenfor lener Førde kommune seg i stor grad på innkjøpssamarbeidet.
John Arne Lund Eliassen i SFFI mener at innkjøpstjenesten har nok ressurser til å stille kravene, men at oppfølging er noe
annet.222 Han betegner det som ”god teori” at kommunene selv skal følge opp kravene med eksempelvis stedlige
kontroller, men at resultatet ville vært at det ”ikke ble gjort mye anbudsarbeid”. Eliassen oppfordrer ansvarshavende
myndigheter til å tilrettelegge for samorganisering.

* Informasjon/åpenhet

Førde kommune og SFFI gir velvillig ut informasjon om eget innkjøpssystem og deres forhold til etikk i offentlige
219
220

http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/$all/A01A1E3D38D0996BC1257234006C1DCB?OpenDocument
Opplysninger om Førde kommune som her er gjengitt er basert på telefonintervju med Assisterende Rådmann Lise Mari Haugen, og
oppfølgingsspørsmål på e-post, 9. mars 2012.
221
Intervju Ass. Rådmann Lise Mari Haugen i Førde kommune, 9. mars 2012.
222
Tlf. intervju med rådgiver John Arne Lund Eliassen i SFFI, 13. mars 2012.
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anskaffelser. SFFI sendte over en kopi av deres mal vedrørende barnearbeid. På Førde kommunes hjemmesider finnes det
ingen informasjon om etikkarbeidet. Det gjør det heller ikke på SFFIs hjemmesider.
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Appendiks 2 – ILOs kjernekonvensjoner
ILOs åtte kjernekonvensjoner setter minimumsstandarder for arbeidslivet og kan deles inn i fire hovedkategorier: forbud
mot barnearbeid (138 og 182), organisasjonsfrihet (87 og 98), forbud mot diskriminering (100 og 111) og forbud mot
tvangsarbeid (29 og 105).
Konvensjon 138 - Om minstealder for adgang til sysselsetting
Avskaffelse av barnearbeid, minstealderen for adgang til sysselsetting eller arbeid skal ikke være lavere enn den alderen
da skoleplikten opphører (normalt ikke lavere enn femten år).
Konvensjon 182 - Om forbud mot og tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid
Forbud mot de verste formene for barnearbeid.
Konvensjon 87 - Om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten
Arbeidstakeres og arbeidsgiveres rett til å organisere seg for å fremme og forsvare sine interesser.
Konvensjon 98 - Om retten til å organisere seg til å føre kollektive forhandlinger
Vern av arbeidstakere som utøver retten til å organisere seg, ikke‐innblanding mellom arbeidstakeres og arbeidsgiveres
organisasjoner, fremme av frivillige kollektive forhandlinger. Retten skal utøves fritt og gjelde alle uten unntak.
Konvensjon 100 - Om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi
Lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi.
Konvensjon 111 - Om diskriminering i sysselsetting og yrke
Å fremme like muligheter og lik behandling når det gjelder ansettelse og yrkesutøvelse.
Konvensjon 29 - Om tvangsarbeid
Avskaffelse av tvangsarbeid.
Konvensjon 105 - Om avskaffelse av tvangsarbeid
Forbud mot å ty til tvangs‐ eller pliktarbeid av noe slag.
For en fullstendig beskrivelse av ILO-konvensjonene så henvises leseren til ILOs hjemmeside;
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm og FN-sambandet;
http://www.fn.no/ilo_informasjon/konvensjoner
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Appendiks 3 – Anbefalte krav utover standardkrav
Utover ILOs kjernekonvensjoner og basert på en vurdering av relevans i forhold til innkjøpets karakter foreslår Difi at
offentlige virksomheter vurderer å stille følgende krav223:
 Trygge og hygieniske arbeidsforhold – FNs menneskerettighetserklæring, art. 23, ILO konvensjon 155, ILOs
anbefaling 164


Regulære ansettelser og oppsigelser – ILOs konvensjon 158



Lønn som dekker grunnleggende behov og er i tråd med vedkommende lands industristandard og nasjonale lover –
FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 23, ILO konvensjon 95



Regulert og rimelig arbeidstid for arbeiderne - FNs menneskerettserklæring artikkel 24, ILO konvensjon 1, 14 og
ILOs anbefaling 116



Ingen forekomst av brutal behandling – FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 5



Produksjon og uttak av råvarer til produksjon som ikke bidrar til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for
urbefolkning og/eller marginaliserte folkegrupper – ILO konvensjon 169



Ingen forekomst av korrupsjon, utpressing og bestikkelser – OECD og Norad

I rapporten ”Offentlig etikkløshet”, utarbeidet av Framtiden i våre hender, ble det listet opp flere krav som i 2008 var i
bruk i offentlige anskaffelser i Norge og Sverige, men som ikke ble vurdert juridisk av BLD i 2009. 224 Erfaringene antydet
at handlingsrommet var langt bredere enn det norske myndigheter har lagt til grunn:
 ILOs åtte kjernekonvensjoner (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)


ILO konvensjonene 148, 155 og 170



FNs barnekonvensjon, art. 32



FNs menneskerettigheter



Produsentlandets arbeidsrett og arbeidsmiljølovgivning, inkludert regler om minimumslønn og sosiale
velferdsordninger



ertifiseringsordninger slik som Max Havelaar (Fair Trade Labelling Organization International), Rainforest Alliance og
tilsvarende.

223
224

http://www.anskaffelser.no/dokumenter/kontraktsvilkaar-for-etisk-handel-og-sosial-dumping
http://www.framtiden.no/download-document/238-offentlig-etikkloshet.html
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Appendiks 4 – «Etterlattsyndromet»
Mangel på arbeidsplasser på den kinesiske landsbygda gjør at mange kinesere trekker inn til byene i søken etter arbeid.
Arbeidslivets krav gjør det vanskelig å ta vare på barna i byene, og mange foreldre er nødt til å etterlate barna sine på
landsbygda hos familie eller venner. Tall fra China Labour Bulletin viser at 58 millioner kinesiske barn er etterlatt på
landsbygda av foreldre som drar til byen for å jobbe. Dette er tre ganger så mange barn som tidligere antatt, og både
lokale NGO-er og kinesiske myndigheter er svært bekymret for utviklingen.
Nærmere halvparten av disse barna ser foreldrene sine kun én gang i året, mens det i ekstreme tilfeller kan gå så lenge
som seks år mellom hver gang de ser foreldrene sine. Mangel på direkte omsorg fra foreldrene er svært skadelig for
barna, både fysisk og psykisk. Disse barna er, i mye større grad enn barn som lever med foreldrene sine, utsatt for
typiske hverdags-ulykker som dyrebitt, fall, trafikkulykker, brann- og kuttskader. Særlig jenter er spesielt utsatt for
kidnapping og seksuelle overgrep. Psykologiske undersøkelser viser at det er kun 20 prosent av de etterlatte barna som
kan betegnes som «psykisk friske». Over 60 prosent av dem lever med milde til moderate psykiske lidelser, inkludert
depresjon, angst og aggresjon. En av mange historier forteller om en jente på ti år som hadde begynt med selvskading:
«Jeg tror at dersom jeg skader hendene mine så vil mamma komme hjem. Mamma kom forrige gang hendene mine var
skadet. Hun hadde også med seg masse mat til meg. Så, jeg må skade meg ofte...».
Det at foreldrene jobber langt borte uten støtte fra familien gjør bekymring for foreldrenes helse er en stor del av disse
barnas hverdag. Mange bekymrer seg også for sin egen helse. Dette fenomenet er så utbredt i Kina at det i mediene
refereres til som «etterlatt-syndromet».

Kilde: China Labour Bulletin, http://www.clb.org.hk/en/node/100316
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