Factlines en av leverandørene i stor rammeavtale med Oslo kommune og nær 180 offentlige
virksomheter
En samarbeidsgruppe bestående av BDO AS, Inventura AS, Factlines AS og Scanteam AS har vunnet en av tre
rammeavtaler for bistand til oppfølging av sosiale- og miljøkrav i vareleveranser.
Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseetaten har nå gått til anskaffelse av bistand for å følge opp sosiale- og
miljøkrav i vareleveranser. Nær 180 offentlige virksomheter har knyttet seg til avtalen og kan benytte den. Det dreier
som om å sikre overholdelse av menneskerettighetskonvensjoner, arbeidstakerrettigheter, miljøkrav og antikorrupsjon
i vareleveranser.
”Vi er strålende fornøyd med at samarbeidsgruppen vår er en av leverandørene som Oslo kommune tegner avtale med”, sier
daglig leder Siri Engesæth i Factlines. ”Factlines er utviklet for å kunne dekke behovene til offentlige innkjøpere like godt som
private gjennom OFU-prosjektet vi hadde med HelseSørØst. Det er viktig at oppfølging av sosiale- og miljøkrav ikke blir altfor
komplisert, men at det gir reelle forbedringer. Her kan vårt team gi råd og oppfølgingstjenester med støtte i en effektiv digital
løsning noe som gir unikt rask og rimelig oppstart på et utfordrende område.”
Oppfølging av sosiale- og miljøkrav er innskjerpet i siste Lov om offentlige anskaffelser §5.
Se https://www.anskaffelser.no/sosialt-ansvar
De øvrige to selskapene som nå har inngått rammeavtale med Oslo kommune er DNVGL og PWC.
Kontaktperson hos Factlines: Daglig leder Siri Engesæth, mobil 90114675 www.factlines.com

Faktaboks om partene i samarbeidet
BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. BDO i Norge har over 1400
ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet. BDOs rådgivningsavdeling består av cirka 140 personer. Kundene
er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter innen både privat og offentlig sektor.
Internasjonalt er BDO til stede i 154 land og teller i overkant av 64 000 ansatte.
Inventura er Norges største konsulentselskap spesialisert innenfor innkjøp, kostnadsstyring og leverandørrelasjoner.
Inventura bistår både private og offentlige virksomheter med å gjøre gode innkjøp med blant annet
strategisk rådgivning, praktisk gjennomføring av anskaffelser, juridisk rådgivning, kvalitetssikring og kurs og
kompetanseprogrammer.Selskapet har cirka 75 høyt utdannete medarbeidere med bred praktisk erfaring.
Factlines er spesialister på oppfølging av etiske krav. De er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør, som rådgir på
samfunnsansvar med støtte i egenutviklede systemer for effektiv informasjonshåndtering og flyt i leveransekjeder. Factlines
har omtrent 12 ansatte.
Responsible Business Advisors (RBA) er et forretningsområde under konsulent- og rådgivningsfirmaet Scanteam
AS. RBA kjernevirksomhet er å støtte virksomheter som operer i, og/eller anskaffer varer og tjenester fra komplekse
markeder i å etterleve krav og forventninger i nasjonale og internasjonale konvensjoner, standarder, rammeverk og
retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Sosiale- og miljøkrav
Innsikt avtar og risiko øker for hvert ledd i kjeden. Krav til kontroll at man kan følge leveransekjeden fra kilde/
produsent til egen virksomhet.
Alle bedrifter må opprettholde etiske, miljømessige og sosiale standarder.

www.factlines.com

