
Kjøp av rekrutteringstjeneste -  
rådmann til den nye Sandefjord kommune 

 
Innhold: 
1. Kjøp av rekrutteringstjenester – merkantile forhold 
2. Krav - Leverandør og konsulenter 
3. Krav - Jobbanalyse: Hvilke kvalifikasjoner ønskes på 

den nye rådmannen? 
 
 

 
 
 



 
1. Anskaffelsen er omfattet av forskrift og lov om offentlige 

anskaffelser (LOA/FOA) 
• Loven + forskriftens del I (kjøp under kr 500.000 eks.mva) 
• Krever ikke en offentlig kunngjøring, en kan gå direkte til noen utvalgte 

leverandører (minimum 3) 
 
 

2. Konkurransedokumenter må utarbeides 
• Krav til leverandør 
• Krav til konsulent 
• Tildelingskriterier 

 
 

3. Valg av anskaffelsesprosedyre 
• Begrenset anbudskonkurranse, eller 
• Konkurranse med forhandling 

 

1. Kjøp av rekrutteringstjenester – merkantile forhold 



4. Anskaffelsesprosessen 
 

• Tidkrevende prosess (og «alt» skal dokumenteres)! 
• Konkurransedokumenter skal utarbeides (prosess påbegynt ) 
• Leverandørsøk - Hvilke firmaer skal inviteres? (1-2 uker) 
• Tilbudsfrist  (2-3 uker) 
• Vurdere innkomne tilbud (2 uker) 
• Gjennomføre forhandlinger (1-2 uker) – dersom forhandlet prosedyre er valgt 
• Reviderte tilbud (1 uke) – dersom forhandlet prosedyre er valgt 
• Foreta leverandørvalg 
• Innstillingsbrev (med klagefrist 10 dager) 
• Evt. klagebehandling 
• Kontrakt 
 

• Hvem skal gjøre hva i  prosessen? 
• …og i prosessen etter at kontrakt er inngått 

 
5. Hvor mange og hvilke leverandører skal inviteres til å levere 

tilbud? 
• 3 til 5 leverandører? 
• Leverandørsøk - «hvem har ønsket kompetanse» 
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6. Valg av leverandør  
 

• Tildelingskriterier 
• Hvordan skal leverandør velges? 
• Hvem skal foreta leverandørvalget? 

 
• Pris (20% ?) 

• Fast pris for hele oppdraget 
 

• Kvalitet (80% ?) 
• Underkriterie 1: Kompetanse hos tilbudte konsulent(er): 

• Erfaring med tilsvarende oppdrag 
• Faglig bredde i konsulentteamet 
• Kompetanse innen «rekrutteringsverktøy» 
• Kjennskap til kommuneforvaltningen 
 

• Underkriterie 2: Løsningsforslag (hvordan oppdraget vil utføres) 
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Leverandør (forslag): 
 
 God erfaring og gode referanser fra tilsvarende oppdrag.  
     Med tilsvarende oppdrag menes relevante rekrutteringstjenester, 

herunder kandidatsøk, kandidatvurdering, referansesjekk, samt 
tilsetting av ledere på toppledernivå innen privat næringsliv, stat 
og/eller kommune. Minimum 2 av referanseoppdragene skal 
være av rekruttering av toppledere, fortrinnsvis rådmann, fra 
kommune av sammenlignbar størrelse. 

2. Krav – leverandør og konsulent 



Konsulent (forslag): 
 
• DNV sertifiserte tester / sertifiseringskurs 

• Leverandøren skal benytte DNV sertifiserte tester. 
• Konsulenten, som skal gjennomføre oppdraget, skal ha 

gjennomført et DNV sertifiseringskurs for 
rekrutteringspersonell.  

 
• Krav til erfaring på tilbudt konsulent 

• Minst en av konsulentene, som skal utføre oppgaver på dette 
oppdraget, skal ha erfaring med å rekruttere ledere på 
toppledernivå i offentlig sektor, f eks rådmann fra større 
kommune. 

 

2. Krav – leverandør og konsulent 



 
 

 
Gro Dvergastein og Benedikte Kirkeberg 

Personal/HR avdelingen 
10.03.15 

3. Faglig innspill til 
rekrutteringsprosess 



Hvorfor starte med en jobbanalyse? 

 
 

 
 

JOBBANALYSE 
 

 
 

ANNONSERING 

 
 

INTERVJUER 

 
 

VURDERING AV 
KANDIDATER 

 
 

REFERANSE-
INTERVJU OG  

TESTER 

En jobbanalyse sikrer at vi har informasjon om hva vi skal 
lete etter.  
 
 - En god jobbanalyse vil  i større grad sikre valg av 
 riktig rekrutteringsfirma 
 - Det vil også sette rekrutteringsfirmaet bedre i 
 stand til å velge riktig  kandidat 
 
 
 



Innhold i jobbanalysen 

Vi må vite hvilke nøkkelkrav som er viktig for at en kandidat 
skal lykkes! 
 
Definere krav til stillingen: 
 a) Rammer rundt stillingen 
 b) Mål/resultater  
 c) Oppgaver som skal utføres  
 d) Viktige kompetanser og kompetansepotensial 
 
 
 
 

 



Hva er kompetanse? 

Kompetanse:  
Adferd som resulterer i effektiv utførelse av en jobb.  
  
 Eksempel på god kommunikasjonskompetanse: 

 
•Å være tydelig og direkte 
•Å kunne holde gode presentasjoner 
•Å gjøre kompliserte budskap forståelig for mottakeren 

 
Kompetansepotensial:  
Underliggende faktorer som påvirker våre handlinger 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Gjennomføring av en grundig jobbanalyse  
 
Dersom jobbanalysen er uklar, vil dette prege hele 
ansettelsesprosessen 
 
Upresise jobbanalyser kan føre til uenighet – 
   
• hvilket rekrutteringsfirma skal velges? 
• hvem er egentlig den best kvalifiserte? 
• hvem skal ansettes? 
   
   
 
 
 
 

Mal for jobbanalyse finnes i Håndbok for rekruttering. 

Suksessfaktor 



Ansettelsesutvalgets rolle 

 
 

JOBBANALYSE 
 

 
 

ANNONSERING 

 
 

INTERVJUER 

 
 

VURDERING AV 
KANDIDATER 

 
 

REFERANSE-
INTERVJU OG  

TESTER 

I et samarbeid med et eksternt byrå må 
ansettelsesutvalgets rolle og deltakelse også defineres.  
 
Hva er ansettelsesutvalgets rolle i hvert enkelt ledd i 
ansettelsesprosessen? 
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