
Gevinstrealisering ved 

kontraktoppfølging

.Hva er god og nødvendig oppfølging?



Rammeavtaler og kontrakter §

En rammeavtale er ikke en selvstendig kontrakt, men et 

sett med forhåndsavtalte vilkår som skal gjelde for de 

enkelte kontraktene som inngås under rammeavtalen.

En vanlig årsak til at kontraktsparter havner i konflikt, er 

nettopp at kontrakten er uklar eller mangelfull. 



Rammeavtaler og kontrakter §

Krav og kontraktsvilkår som er brukt i konkurransegrunnlaget eller 

kunngjøringen, må brukes i kontrakten mellom oppdragsgiveren 

og den vinnende leverandøren. Noe annet kan være i strid med 

forhandlingsforbudet eller forbudet mot vesentlige endringer i 

konkurransegrunnlaget. 

Det er adgang til å ta med nye bestemmelser i kontrakten, men 

dersom det endrer kontraktens karakter, kan det bli ansett som en 

vesentlig endring i forhold til den opprinnelige kontrakten, noe som 

er ulovlig.



Formål med kontraktsoppfølging

Å høste det man har sådd

Verdiskapning -
gjennom å ta ut alle effekter 

som ligger i kontrakten



Den riktige leveransen leveres

Pengene blir brukt på de riktige kostnadene

De riktige leverandørene deltar på konkurransene

Brukerne får de riktige tjenestene, til riktig tid

Riktig i alle ledd
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Hvordan få mest 
mulig ut av 
forholdet? Hvem skal ha ansvar for 

hva? 
(NOEN er ofte INGEN)

Hvordan sikrer jeg god 
kommunikasjon og 
samarbeid?

Hvordan lærer jeg av dette 
forholdet slik at det blir 
enda bedre neste gang?

Hvorfor skal 
leverandøren 
ønske å beholde 
meg som kunde?

Hvordan sikrer jeg at 
leverandør faktisk leverer 
det som er bestilt?

Kan vi gjøre ting enda mer 
effektivt ?

Hvordan får jeg alle andre 
til å kjenne og benytte 
avtalen?

Hva nå?



Hvorfor er vi ikke bedre på kontraktsoppfølging?



1. Hvem utløste behovet for anskaffelsen?

2. Forstår leverandøren målene gjennom 

kontraktsvilkårene?

3. Hva lover leverandøren?
- Leveringspresisjon

- Brukertilfredshet

- Lave livssykluskostnaader

4. Hva er beviset på at målene er oppnådd?

Hvilken endring skulle du oppnå?



https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Måling er selektiv oppmerksomhet

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Krav til hvilke regler og prinsipper etc leverandøren 

skal følge (f.eks. kvalitetssikring og tekniske 

standarder)

Hvem sjekker dette og hvem fanger opp endringer?

Krav knyttet til kvalifikasjonskrav/-kriterier

Hvordan oppfylles disse? 

Krav knyttet til personell

Hva skjer ved skifte av personell?

Nøkkelpersonell

Kompetansepersonell

Leverandørens forpliktelser



Legge forholdene til rette underveis i prosessen

Tydelige rolleavklaringer – og følge opp disse kontinuerlig

Manglende oppfyllelse av kundens forpliktelser kan 

vanskeliggjøre senere håndtering av mislighold !

Kundens forpliktelser



Behov Konkurranse-
grunnlag

Test /
Dialog



Kontrakt Leveranse

Kontrakt 
oppfølging



Konkurranse

BALANSERTE ANSKAFFELSER

KontraktsoppfølgingKonkurranse
Definere behov og forberede

konkurranse

“De glemte

steg”



INFORMASJON OM AVTALENIMPLEMENTERINGS-

FASEN

•Informasjon om 

avtalen

•Implementeringsmøte

•Definering av roller

Avtalt leveringsinformasjon?

Avtalt kvaliteten på leveransen

Avtalt samarbeid- og oppfølgingsnivå

Avtalt implementering og opplæring samt rutiner for utfasing

Avtalt nivå og løsning vedrørende e-handel

Leverandørens forpliktelser vedrørende samfunnsansvar

Avtalt fakturering og prisregulering

Avtalt nivå og prosedyrer vedrørende levering av statistikk

Avtalte prosedyrer vedrørende e-faktura

Kontaktinformasjon til både oppdragsgiver og leverandør

Avtalens varighet, omfang og estimerte verdi



IMPLEMENTERINGSMØTEIMPLEMENTERINGS-

FASEN

•Informasjon om avtalen

•Implementeringsmøte

•Definering av roller

Er det sikret at alle enheter har mottatt informasjon om avtalen?

Møte der man informerer muntlig om avtalens rammer i tillegg til 

infoskrivet?

Er alle potensielle brukere av avtalen invitert til 

implementeringsmøtet?

Har man fundamentert viktigheten av å delta på 

implementeringsmøtet?

Sikre at alle får tilgang til informasjonsskrivet og/eller referat fra 

implementeringsmøtet, også de som ikke deltok.



DEFINERING AV ROLLERIMPLEMENTERINGS-

FASEN

•Informasjon om avtalen

•Implementeringsmøte

•Definering av roller

Er det sikret at leverandøren er fullstendig innforstått med avtalens 

bestemmelser?

Er grensesnittet mot leverandør etablert og sikret?

Er alle med kontrollansvar gitt nødvendig informasjon?

Er det utarbeidet en kort oversikt over hvem i kommunen som er 

ansvarlig for de ulike fasene:

Bestillingsmyndighet

Mottakskontroll

Attestering av faktura ihht avtale



KONTRAKTSOPPFØLGING

•Kontraktsoppfølging

•Erfaringsoverføring

•Avslutning av 

avtaleforholdet

OPPFØLGINGS-

FASEN

Har leveransene skjedd til avtalt tid og til avtalt sted?

Har kvaliteten på leveransen vært ihht avtale?

Er service og oppfølgingsnivået ihht avtale?/

Har oppstart/implementeringsfasen vært ihht avtale?

Er leverandøren implementert på e-handel?

Har leverandøren oppfylt sine forpliktelser vedrørende miljø, 

universell utforming og sosialt ansvar?

Er fakturering ihht avtale?

Er prisregulering ihht avtale?

Har det vært mottak av e-faktura fra leverandøren?

Er prisregulering ihht avtale?



ERFARINGSOVERFØRING

Har avtalen fungert som forventet?

Skulle det vært gjort noen endringer i konkurransegrunnlaget?

Hva har manglet i avtaleteksten?

Har det vært behov for noen produkter/tjenester i avtalen som ikke 

var dekket inn i avtaleforholdet?

•Kontraktsoppfølging

•Erfaringsoverføring

•Avslutning av 

avtaleforholdet

OPPFØLGINGS-

FASEN



AVSLUTNING AV AVTALEFORHOLDET

Bør det gjennomføres et avslutningsmøte med leverandøren for 

en siste oppsummering av avtalen?

Bør det avtales mulighet for en overgangsperiode mellom gammel 

og ny avtale?
Er alle potensielle bestillere gjort oppmerksomme på at avtalen 

avsluttes?

•Kontraktsoppfølging

•Erfaringsoverføring

•Avslutning av 

avtaleforholdet

OPPFØLGINGS-

FASEN



Ivareta menneskerettigheter og 

arbeidstakerrettigheter

Markedsundersøkelse og dialog med markedet om etiske krav

Finne ut hvilke systemer og rutiner leverandørene har for å håndtere 

risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjedene



Veiledning til markedsdialog for etiske krav på 

anskaffelser.no

Har leverandørene etiske retningslinjer og/eller etiske 

kontraktsvilkår?

Har leverandørene systemer for sporbarhet i 

leverandørkjedene?

Hvilke produkter/komponenter har størst risiko for brudd på 

menneskerettigheter?

Sluttbehandlingsland?

Prosess for avfallshåndteringen?

Ivareta menneskerettigheter og 

arbeidstakerrettigheert



Stilles det etiske krav, må disse følges opp!

Ingen kan fullt ut gardere seg mot brudd i nedstrømløsningen!

Hvor langt har du ansvar for avfallet? 

Ett ledd? To ledd? Til det er ferdig behandlet?

Oppfølgingen må tilpasses risikonivået

Egenrapporteringsskjema og/eller oppfølgingssamtale kan være 

tilstrekkelig ved lav risiko

Strengere krav til rutiner for oppfølging og håndtering ved høy risiko

TIPS: 

Bruk balanserte verktøy i oppfølgingsfasen!



SKAP FORVENTNIMG OM ENDRING!



Verktøy for måling i anskaffelser

https://www.anskaffelser.no/verktoy/maling-og-oppfolging-av-en-

anskaffelse

https://www.anskaffelser.no/verktoy/verktoy-prissammenligning

https://www.anskaffelser.no/verktoy/priskontroll-kontroll-av-

fakturert-pris-og-avtalelojalitet

https://www.anskaffelser.no/verktoy/maling-og-oppfolging-av-en-anskaffelse
https://www.anskaffelser.no/verktoy/verktoy-prissammenligning
https://www.anskaffelser.no/verktoy/priskontroll-kontroll-av-fakturert-pris-og-avtalelojalitet
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