
 

Innkalling til møte i 

KOntraktskomiteen 
 

Dato:   02.12.2020 

Sted:  Teams 

Tid:  Kl. 09:00 – 12:00 

 

Dagsorden:  
15/20 Godkjenning av referat 
 
16/20 Runde rundt bordet 
 

• Hva er status innen koronarelaterte spørsmål? 
• Hva er status fra dialogkonferanser nylig gjennomført? 
• Hva er status fra anbudsarbeid i det enkelte fylke? 
• Hva er status for miljøsatsing? 
• Annet? 

 
17/20 Anskaffelesseminaret 2021 – digitalt 
 
Planleggingskomiteen består i år av Frode Stefanussen, Gunn Sissel Brasetvik, Line Holmesland og Fredrik 
Ivarsen. Komiteen har hatt to møter så langt. Under følger en foreløpig beskrivelse av innhold og 
gjennomføring så langt.  
 
Det bes om tilbakemelding på datoforslag og forslag til tema og foredrag. 
 
Tid og oppsett 
 
Planleggingsgruppen foreslår seminar på 2x3 timer (altså dag 1: 09:00-12:00 og dag 2 09.00 til 12:00) enten 03-
04. februar eller 16-17. februar. Dato vedtas i Kontraktskomiteen.  
 
Program:  
 
Kontraktsoppfølging: 
• 2-3 interne deler fra hva som gjøres i egen organisasjon. AtB, Ruter, Møre og Romsdal og 

Jernbanedirektoratet foreslås som aktuelle av komiteen. 
• Eksternt foredrag, gjerne fra annen bransje. Energibransjen? Oljenæringen?  
• Operatørforedrag. Komiteen foreslår Tide, som har opprettet egen funksjon for å følge opp dialog med 

sine kunder (oss) 
 
Erfaringsutveksling: 
 
• Må vi tenke nytt rundt gamle og nye kontrakter i den nye normalen? 



 

• Må vi ta høyde for pandemi i nye kontrakter? 
• Er det behov for større fleksibilitet om endrede reisevaner blir varige? 
 
Komiteen foreslår innledning fra intern, før inndeling i «breakoutrooms» og gruppediskusjon. En viktig del av 
seminaret er muligheten til å møtes og diskutere erfaringer og fag mer og mindre uformelt. Vi håper denne 
løsningen kan dekke noe av dette behovet.  
 
Biodiesel 
• Her har det skjedde mye det siste året. Komiteen foreslår en orientering fra Miljødirektoratet. 
 
Heldigitale anskaffelser 2024 
 

• Regjeringen har som mål å gjøre anskaffelsesprosessen heldigital innen utgangen av 2024. Hva 
innebærer det? Komiteen foreslår orientering fra DFØ.  

 
 
Andre aktuelle tema: 
 
Enerett og taxiregulativ? Komiteen vurderer at dette kan vente til det nye regelverket har fått virke noe 
lenger. 
 
Anskaffelsesfaglig– har det skjedd noe utvikling vi kan høre om? 
 
Juridiske aspekter – har det skjedd noe utvikling vi kan høre om? 
 
Har noen av dere gjort noen vellykkede (eller mislykkede) anskaffelser dere vil fortelle om? 

 
 

18/20  Biodiesel 
 

I forslaget til ny drivstoffmatrise fra DFØ nedprioriteres biodiesel, siden ikke øker det totale 
biodieselforbruket at det offentlige stiller krav til dette i anskaffelser. Samtidig har endringene i 
veibruksavgift gitt betydelig prisøkning i eksisterende kontrakter.  
 

• Hva er veien videre for bruk av biodiesel blant deltakere i Kontraktskomiteen? 
• Bør Kollektivtrafikkforeningen jobbe for å få på plass en ordning for å stille krav til biodiesel utenfor 

omsetningskravet? 

 
19/20 Orientering: Anbud i indre by (Oslo) og minibussanbud i Follo 
 

Ruter orienterer om den pågående anbudsprosessen for Indre By og det gjennomførte minibussanbudet 
i Follo.  

 
 

 
20/20 Eventuelt. 
 

• Taktisk prising i anbudskonkurranser 
o Er dette noe flere medlemmer opplever? Har dere måtte vurdere å avvise noen pga. taktisk 

prising?  
o Hvordan har dere i så tilfelle håndtert dette i konkurransesituasjonen?  
o Har dere vurdert andre måter å bygge opp prisskjemaet på for å unngå slik taktisk prising?  

 


