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Innkjøp av reinhaldstenester i NAV



Kostnader frå hus til menneske



Eigedomsprosjektet i NAV

Arealbruk

Gjennomføre vedteke arealkonsept
Leigevilkår

Meir profesjonelle i møte med gårdeigarar

Plassere NAV-einingar i randsona framfor i sentrum
Eigedomsdrift

Felles regionale FM-avtalar

Gjennomføre Enøk-tiltak i bygg med høgt energiforbruk

Følge opp felleskostnadane



Kvar er vi på veg?

Frå 1400 dårlige avtalar Til fem gode, regionale avtalar



Våre funn etter piloten
 I gjennomsnitt 19 % kostnadsreduksjon per kontor
 Størst reduksjon på de små kontora
 Betre kvalitet
 Betre kontroll
 Redusert omdømmerisiko
 Fornøgde kontaktpersonar
 Frigjort tid/ressursar som kan brukast til kjerneverksemda

i NAV



Tenesteområde

 Reinhald/matteservice
 Avfall
 Kantine
 Frukt/møtemat
 Kaffe/vatn
 Planteservice
 Flytting
 Vakthald
 Post/transporttenester

Flytting
Transport/post

MatterKantine
Kaffe/Vatn

Avfall

Reinhald
Servicetjenester

Avfall
Post

Servicetjenester
Frukt/møtemat

Vakthald

Kantine
Avfall

Kaffe/vatn
Reinhald/matter

Vakthald
Transport

Post



Oppbygging av avtalen
 Del I Betingelser

– Vilkåra for konkurransen
– Inngår ikkje i kontrakten

 Del II Kontrakt
– Regulerer alle plikter mellom partane
– Regulerer korleis avtalen skal følgast opp på begge sider
– Regulerer korleis tvistar skal løysast

 Del III Bilag til kontrakt
– Bilag A-H: Bilag som beskriv tenestene vi kjøper
– Bilag 1-8: Generelle bilag, beskriv våre krav på tvers av tenestene

– Krav til leverandøren
– Prisskjema
– Krav til miljø
– Bilag som skal fyllast ut ved oppstart, teieplikt, avropsskjema osv.



FM-pyramiden

Kvifor?
Strategisk nivå

Kva?
Taktisk nivå

Korleis?
Operativt nivå



Overordnet forvaltning av FM-avtalen

FAG Operativt Taktisk Strategisk

Post

Reinhald

Avfall

Vakthald

Kantine

Flyttetenester

Planteservice

Kaffe/vatn

Møtemat

Møte mellom 
avtaleeigar i 
direktoratet og 
strategisk 
ansvarleg hos 
leverandør

Møte mellom 
taktisk 
kontaktperson i 
fylket eller 
resultatområdet 
og kundekontakt 
hos leverandør

Møte mellom 
lokal 
kontaktperson i 
NAV og plassjef 
hos leverandør



Leveransemodell

Strategisk

Taktisk

Operativt

Ledelse
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leveranser
-
-
-

Eksterne 
tjenesteleveranser
-
-
-

Gårdeier-
leveranser (+4-7%)

-
-
-

Forvaltning
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Leiing

Eigne 
leveransar
-
-
-

Eksterne 
tjenesteleveransar
-
-
-

Gårdeier-
leveransar (+4-7%)

-
-
-

Forvaltning

SLA SLASLA

KPIKPIKPI



VÅRE VIKTIGSTE VERKTØY -
KPI-ane

FM-avtalen



Korleis sikrar vi at vi får det som er avtalt i 
avtalen? 
 Aktiv og strukturert bruk av KPI-ar
 KPI = Key performance indicator, vi brukar nøkkeltal i forvaltinga av 

avtalen 
 Ein KPI må vere dynamisk, funksjonell, og gi meirverdi til avtalen
 KPI-ane er utforma slik at dei passar inn på dei operative, taktiske og 

strategiske nivåa i avtaleoppfølginga. På strategisk nivå: felles KPI-ar 
for alle tenestene.

 Nøkkeltala vert brukt på målbare einingar
– Døme:

– Kostnad pr. m² reingjort areal i snitt pr. mnd
– Kor mange avvik og klager på leveransen
– Kjemikalieforbruk pr m² reingjort areal i snitt pr. år



VÅRE VIKTIGASTE VERKTØY -
Lydia

FM-avtalen







Potensielle innsparingar ved FM-avtalen
 Reinhald har stort potensiale og stort omfang. Estimert 

gevinst/innsparing på 18-20%, avhengig av INSTA-nivå 
og avtalte frekvensar.

 Med andre ord: Standardisering gir gevinstane! 
Standardisering skjer i valg av kontraktsbestemmelsar, 
valg av frekvensar og nivå samt kontraktsoppfølging.

 Påse-plikt: også «standardisert»



Prosedyre for Eiendomskontoret

Prosedyre Rutine for oppfølging av lønn og arbeidsvilkår er oppfylt at leverandør av renhold 
jf.forskrift om allmengjøring

Versjon 1.0 Godkjent dato Godkjent av

Formål Sikre at leverandøren som leverer renhold til Arbeids- og velferdsdirektoratet følger 
forskrift om allmengjøring.

Risikoer • At leverandøren mister godkjenningen i avtaleperioden 
• At opplysningene ikke er i samsvar med virkeligheten.

Kontroll-
handlinger

Rutine for å påse at lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt at 
leverandøren følger forskrift om allmengjøring

Ansvarlig

Beskrivelse av 
prosessen

Enhver bedrift som Arbeids- og velferdsdirektoratet inngår 
avtale med om leveranse av renholdstjenester skal dokumentere 
at bedriften er godkjent før avtale inngås. 
Dette kontrolleres ved anskaffelsen på Arbeidstilsynet.no. 

Oppfølging av kontrakt skjer på operativt, taktisk og strategisk 
nivå, der partene møtes jevnlig. Nivåene har egne KPI-er som 
måles og rapporteres.

Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår gjennomføres årlig i 
strategisk møte. Korrekte lønns- og arbeidsvilkår for alle som 
jobber på kontrakten er en strategisk KPI.

Det skal årlig mottas en oversikt over ansatte og kopi av 
lønnsslipper og arbeidsavtaler. Det kontrolleres at dette er i 
samsvar med tariffavtale og føres inn i kontrolldokument. Etter 
gjennomgang makuleres opplysningene for å ivareta 
personsikkerheten. Dokumentasjonen kan også legges fram på 
møte, og leverandøren tar dokumentene med tilbake etter 
gjennomgang.

Avtaleansvarlig
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