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Saksutredning 
Sak 1/18 Referat fra forrige møte (vedtakssak) 

 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 

 

Sak 2/18 Evaluering av Anskaffelsesseminaret 2018 – Anskaffelsesseminaret 2019 

Vi hadde et flott seminar i Bergen i januar, men det er alltid noe som kan forbedres! Vi bruker 

ikke tid på gjennomgang av alle tilbakemeldingene i møtet, men Ola presenterer kort kjernen i 

evalueringen, før vi tar en runde med kommentarer.  

Neste års seminar trenger et sted og en planleggingsgruppe. I og med at undertegnede blir 

vekke fra 25. juni til 1. oktober er det viktig at vi kommer tidlig i gang med planleggingen. 

Spørsmål til forberedelse: 

 Vil du bidra til å arrangere Anskaffelsesseminaret 2019? 

 Vil din by være vertskap for Anskaffelsesseminaret 2019? 

 Har du forslag til tema? 

Sak 3/18 Indeksveileder (orienteringssak) 

Høsten 2017 ble det oppdaget et problem med kapitaldelen av SSBs bussindeks. Den kan gi 

store svingninger i renteutgiftene for dem som har inkludert denne delindeksen i sine 

kontrakter. Disse svingningene svarer ikke til den reelle kostnadsutviklingen.  I vinter har 

Kollektivtrafikkforeningen vært i dialog med SSB og NHO Transport for å finne en løsning. Olov 

Grøtting orienterer om status og prosessen så langt.  

Sak 4/18 Oppfølging av samarbeid med NHO Transport – Petter Kure Torgersen og Jofri 

Lunde (orienterings- og diskusjonssak) 

Vi har jobbet over lengre tid med, og over flere runder, med prinsipper for 

endringsbestemmelser i våre kontrakter. Petter Kure Torgersen presenterte noen 

grunnleggende prinsipper fra operatørenes perspektiv på møtet i november, og kommer nå 

tilbake med konkrete innspill til hvordan endringsbestemmelsene kan se ut.  

Notat med innspill til endringsbestemmelser og kommentarer til to konkrete kontrakter er 

vedlagt. 

Sak 5/18 Felles dialogkonferanse – framdrift (orienteringssak) 

Sekretariatet orienterer om fremdriften i planleggingen av det felles dialogseminaret som vi 

besluttet å arrangere på forrige møte i komiteen. 

 

Sak 6/18 DIFI: Evaluering andre og tredje samling 

Andre og tredje samling i DIFI sitt BAD-program ble gjennomført i vinter/vår, der flere 

av komiteens medlemmer deltok. Det kan være nyttig å gjennomgå erfaringer fra hele 

programmet, både for dem som deltok og dem som ikke var til stede.  



 
 

Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, N-0104 Oslo, org.nr: 891 502 052 

Spørsmål til forberedelse: 

 Hvordan fungerte sammensetningen av deltakende aktører, og dialogen med 
dem? 

 Hvilken verdi vil deltakelsen på programmet gi til fremtidige anskaffelser?  

 Hvilke nøkkelpunkter fra programmet vil du formidle til dem som ikke deltok? 
 

Sak 7/18 Miljømerking i Norge / Svanemerket, v. Tormod Lien (orienteringssak)       

De fleste kjenner til Svanemerket slik det brukes på forbrukervarer. Men Svanemerket benyttes 

også som standard for anskaffelse av ulike produkter og tjenester i flere bransjer. Les mer om 

Svanemerket her. Tormod Lien kommer fra Svanemerket for å fortelle oss mer om hvordan de 

jobber med å utvikle miljøkrav til ulike produkter, og hvordan de kan brukes i 

innkjøpsprosesser. 

Spørsmål til forberedelse: 

 Bruker dere noe tilsvarende i dag? 

 Hvordan kan bruk av et miljømerke som Svanemerket forenkle innkjøpsprosessen i din 

organisasjon?      

               

Sak 8/18 Kontraktsrettslige konsekvenser av regionreformen (diskusjonssak) 

Trøndelag ble et fylke 1.1.2018, og flere av deltakerne i forumene skal gjennom 

sammenslåinger i årene som kommer. Hvilke konsekvenser vil dette få for de kontraktene vi 

allerede er part i?  Hanna Granerud Øveraas forteller kort om hvilke erfaringer de har gjort seg i 

Trøndelag, før vi diskuterer i plenum hvilke problemstillinger vi bør være obs på i forbindelse 

med regionreformen. 

Dette er sak der vi kan ha stor nytte av å kompetanseutveksling, og det er derfor svært viktig at 

dere tenker gjennom dette spørsmålet på forhånd. Målsetningen med denne runden er å 

avdekke bredden av problemstillinger vi ev. kan møte på, og å utnytte den kompetansen vi har i 

komiteen. Finner vi spørsmål vi ikke har svar på henter vi inn relevant juridisk kompetanse til 

neste møte. 

Spørsmål til forberedelse: 

 Hvilke kontraktsrettslige utfordringer kan sammenslåing medføre?  

 Har dere møtt kontraktsrettslige utfordringer knyttet til sammenslåing i ditt fylke? 

 Hvilke andre problemstillinger er relevante?   

 

 

 

 

http://www.svanemerket.no/innkjop/
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Sak 9/18 Runde rundt bordet 

Innenfor disse rammene: 

 Status fra dialogkonferanser nylig gjennomført 

 Status fra bussanbudsarbeid i det enkelte fylke jfr nå er det flere store anbud på vei/lagt 
ut 

 Status miljø/el-buss-satsning 

 Annet 
 

Sak 10/18 Eventuelt  

Erfaringer med bestillingstransport 

Flere har erfaring med dette feltet, og nå virker det som det blir stadig mer aktuelt. Hvilke 

erfaringer har dere med bestillingstransport? 

 Hvilke type avtaler har dere gjort med operatør? 

 Hvilke tekniske løsninger benyttes? 

 Benyttes tilbudet? Av hvem? 

 Hva er kostnadsbildet? 

 


