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Anskaffelsespolicy for Statsbygg
Formål

Sikre felles overordnet adferd i anskaffelsessaker

Oppfølgingsansvar

Alle i Statsbygg som har ansvar for anskaffelser

Utføres av

Alle som gjør anskaffelser på vegne av Statsbygg

Henvisninger

Prosedyrer for anskaffelser, maler/verktøy,
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Statsbyggs anskaffelsespolicy skal legge grunnlaget for en felles overordnet forståelse og atferd, slik at
innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at Statsbygg når sine mål til beste for
kunder og viktige samfunnsinteresser.



Statsbygg skal gjennom sine anskaffelser



bidra til seriøsitet og sikkerhet i BAE-næringen



ta miljøhensyn og stille strenge miljøkrav der effekten er stor



anskaffe varer og tjenester basert på etisk og sosialt forsvarlig produksjon



avgjøre konkurranser på bakgrunn av flere kriterier enn pris



bidra til utvikling og innovasjon av leverandørmarkedet regionalt og lokalt



bruke anskaffelsesregelverkets handlingsrom for å sikre lønnsomme
innkjøp



sørge for at anskaffelser gjennomføres av medarbeidere med riktig
kompetanse

Statsbygg skal bidra til seriøsitet og sikkerhet i BAE-næringen, ved å:
–
–
–
–
–

legge vekt på SHA-kompetanse ved kontraktstildeling
tillate maks to ledd underleverandører
stille krav til bruk av fagkompetanse og andel egne ansatte hos leverandøren
legge vekt på bruk av lærlinger
stille krav til språkferdigheter

Statsbygg skal ta miljøhensyn i sine anskaffelser, ved å:
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–
–
–
–

favorisere helse- og miljøvennlige produkter
stille krav om at leverandører har egnede miljøstyringssystemer
stille krav om, og favorisere, klimavennlige og energieffektive løsninger
favorisere bruk av produkter som kan gjenvinnes, som er gjenbrukt eller som er
produsert av brukte materialer (gjenvinning)

Statsbygg skal legge vekt på at varer og tjenester som anskaffes er produsert på en etisk og
sosialt forsvarlig måte, ved å:
–
–
–

unngå produkter som er produsert i strid med ILOs kjernekonvensjoner
ha strenge sanksjoner ved manglende oppfyllelse av relevante kontraktkrav
samarbeide med organisasjoner som «Initiativ for etisk handel» (IEH) for blant annet å
utvikle egnede kvalifikasjons- og tildelingskriterier

Statsbygg skal hovedsakelig avgjøre konkurranser på bakgrunn av flere kriterier enn pris,
ved å:
–
–
–
–

velge tildelingskriterier som er egnet til å identifisere det mest fordelaktig innkjøpet i et
livsløpsperspektiv
vektlegge varer og produkters kvalitet, holdbarhet og garantiordninger
vektlegge leverandørenes kompetanse og systemer for kompetanseutvikling og
erfaringsoverføring
vektlegge leverandørenes evne til nytenking og stimulere til innovative innkjøp

Statsbygg skal bidra til utvikling og innovasjon av leverandørmarkeder regionalt og lokalt,
ved å:
–
–
–
–

ha god dialog med bransjeaktører og bransjeorganisasjoner
utforme konkurransene slik at de stimulerer til innovasjon og nytenkning
tilpasse konkurransen til det aktuelle markedet med tanke på oppdragets størrelse og
innhold
benytte rammeavtaler og samkjøpsavtaler der markedssituasjonen gjør det
hensiktsmessig

Statsbygg skal bruke anskaffelsesregelverkets handlingsrom for å sikre lønnsomme
innkjøp, ved å:
–
–
–

ha effektive anskaffelsesprosesser med vekt på planlegging og behovsavklaring
tilpasse konkurranseformen til den aktuelle anskaffelsen
stille kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som er tilpasset behovet i den enkelte
anskaffelse

Statsbyggs anskaffelser skal gjennomføres av kompetente medarbeidere, ved at:
–
–
–
–
–

alle som har ansvaret for en anskaffelse skal ha nødvendig kjennskap til regelverket om
offentlige anskaffelser, Statsbyggs rutiner og denne policyen.
Statsbyggs innkjøpsenhet og juridiske seksjon skal ha relevant og oppdatert
kompetanse
det etableres tverrfaglige anskaffelsesteam der flere fagområder eller enheter blir berørt
anskaffelsene skal være transparente, etterprøvbare og kvalitetssikrede
det jevnlig avholdes anskaffelseskurs
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