
Mandat: Gruppe for samfunnsansvar i anskaffelser 
 
Eier av gruppen 
 
Seksjon for innkjøp v/seksjonssjef 
 

Formål 
 
Formålet med gruppen er å erverve, systematisere og dele kunnskap og teknikker 
slik at UiO effektivt ivaretar samfunnsansvar i sine anskaffelser. 
 

Bakgrunn 
 
I Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser og andre 
forskrifter stilles det i dag krav om at offentlige oppdragsgivere skal hensynta 
samfunnsansvar i sin anskaffelsespraksis. Hvilke samfunnsansvarsrelaterte hensyn 
som må tas vil avhenge av flere variabler med utgangspunkt i den enkelte 
anskaffelse som for eksempel dens estimerte verdi, om det er et enkeltkjøp eller en 
rammeavtale, om det er varer eller tjenester, risiko med videre. Når variablene tilsier 
det må det vurderes om for eksempel miljø, menneskerettigheter i utenlandske 
leverandørkjeder, arbeidslivskriminalitet, universell utforming og/eller læreplasser 
skal hensyntas i anskaffelsen, og om det skal inntas som kvalifikasjonskrav, 
kontraktskrav, tildelingskriterium eller en kombinasjon av disse. Samtidig må det 
vurderes om inntakelsen av krav og/eller tildelingskriterium er i henhold til 
forholdsmessighetsprinsippet og Lov om offentlige anskaffelses formål om effektiv 
bruk av samfunnets ressurser. 
 
Det kan være krevende for hver enkelt anskaffelsesrådgiver å tilegne seg riktig og 
oppdatert kunnskap om hva som skal inntas av samfunnsansvarsrelaterte krav 
og/eller tildelingskriterier i hver enkelt anskaffelse, og hvordan dette skal gjøres. Det 
vil også være mindre produktivt dersom alle anskaffelsesrådgivere må bruke tid på å 
tilegne seg og vedlikeholde denne kunnskapen. Formålet med å ha en gruppe for 
samfunnsansvar i anskaffelser er nettopp å unngå dette. På denne måten slipper 
hver enkelt anskaffelsesrådgiver å bruke tid på å sette seg inn i mye og til dels 
krevende informasjon, dersom de ikke ønsker eller har tid til det. 
 

Medlemmenes ansvar og forpliktelser 
 
Samfunnsansvar i anskaffelser inkluderer blant annet miljø inkludert klima, 
menneskerettigheter i utenlandske leverandørkjeder, arbeidslivskriminalitet, 
universell utforming og læreplasser. 
 
Gruppe for samfunnsansvar skal være en ressurs innen samfunnsansvar i 
anskaffelser for UiOs anskaffelsesrådgivere ved å bistå rådgivere som har spørsmål 
og utfordringer vedrørende samfunnsansvarsrelaterte kvalifikasjonskrav, 
kontraktskrav, tildelingskriterier og relaterte aktiviteter som kartlegging og oppfølging. 



Dersom gruppen ikke er i stand til å yte tilfredsstillende bistand i enkeltsaker 
forventes det at gruppen kan innhente eller videreformidle bistand fra en av 
organisasjonene hvor UiO er medlem, eller at de selv bruker tid på å opparbeide seg 
kunnskapen som kreves for å yte tilfredsstillende bistand. 
 
Samfunnsansvar i anskaffelser er et bredt felt, og det er ikke forventet at hver enkelt 
gruppedeltaker har inngående kunnskap om alt. Samfunnsansvar i anskaffelser er 
heller ikke noe hver enkelt nødvendigvis jobber inngående med hver eneste dag, noe 
som tilsier at mye av kunnskapsbyggingen hos deltakerne vil skje etter hvert som 
ulike behov og problemstillinger oppstår, med andre ord såkalt «learning-by-doing». 
 

Gruppens medlemmer og sammensetning 
 
Gruppen består av anskaffelsesrådgivere ved UiO som er valgt ut eller har fått 
godkjent sin deltakelse av gruppe-eier. Medlemmene vil i utgangspunktet selv velge 
leder og eventuelle andre roller, men gruppe-eier regulerer dette hvis nødvendig. 
 
Av praktiske hensyn er det ønskelig at gruppen har minst tre medlemmer inkludert en 
leder. 
 
Med hensyn til gruppesammensetningen er det fordelaktig om deltakerne har 
komplementær kunnskap. Det er også fordelaktig om Eiendomsavdelingens 
innkjøpsgruppe stiller med én deltaker. Dette fordi de er de eneste foruten Seksjon 
for innkjøp som inngår større rammeavtaler, de foretar også mange bygg- og 
anleggsanskaffelser og besitter nyttig kunnskap om arbeidslivskriminalitet. 
 

Arbeidsform og leveranser 
Deltakerne i gruppen, enkeltvis og/eller samlet, arbeider med å innhente eksempler 
og erfaring gjennom UiOs nettverk. Gruppen bidrar til tilgjengeliggjøring av gode 
eksempler gjennom bidrag til malverk på området, standardtekster i kontrakter og 
annet. Gruppens medlemmer bidrar til formidling gjennom direkte støtte og veiledning 
til andre anskaffelsesrådgivere, for eksempel på forespørsel i forbindelse med en 
enkelt anskaffelse. I tilknytning til medlemskap i Etisk handel Norge utarbeider 
gruppen en årlig etikkrapport. 
 

Møtekoordinasjon og møtefrekvens 
 
Ved behov. 
 

 
Godkjent av gruppe-eier 03.06.2020 

 


