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Bakgrunn 

De fleste kommuner har egne anbud på innkjøp av frukt og grønnsaker til offentlige 
institusjoner i kommunen. Noen kommuner velger å benytte slike anbud når skoler skal 
kjøpe inn frukt og grønnsaker til elever i kommunen. 

Kommuner kan også benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no for på den måten å 
nyttiggjøre seg at Staten gir tilskudd på frukten/grønnsakene med kroner 1,50 per stk. 

Dette dokumentet utdyper praktiske forhold når kommune eller skoler kjøper inn 
frukt/grønsaker til elevene gjennom Skolefrukt.no. 

Om Skolefrukt.no 

Skolefrukt.no eller bare betegnelsen Skolefrukt er en avdeling i Opplysningskontoret 
for frukt og grønt (OFG) som er en privat stiftelse som arbeider for å øke forbruket av 
frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet 
administrerer OFG den offentlige ordningen for frukt og grønnsaker i grunnskolen, som 
gjelder for alle grunnskoler i Norge (heretter omtalt som Skolefrukt eller 
Skolefruktordningen). 

Skolefruktordningen er omtalt i Statsbudsjettet, og forankret i forskrift av 1.  april 2004 
nr. 623 om tilskudd til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen. Formålet 
med ordningen er å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant elevene i 
grunnskolen. Skolefruktordningen er også et verktøy for å oppfylle deler av 
myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen, og skal bidra til gode 
matvaner, trivsel i skolehverdagen og bedre helse blant barn og unge. 

Skolefrukt/OFG har inngått avtaler med flere leverandører i Norge om leveranser av 
Skolefrukt for perioden juli 2022 - juni 2024. Avtalene baserer seg på anbud 
kunngjort på Doffin 18.12.2021 med TED referanse 2021/s 247-654954. 

Anbudet gjelder muligheten for levering av Skolefrukt til alle typer grunnskoler i Norge, 
og leverandørene har søkt på og fått mulighet til å levere i ulike fylker. Det forventes at 
tilsvarende eller liknende anbud vi være for perioder også etter juni 2022. Det 
forutsettes da at bevilgningen til ordningen opprettholdes over Statsbudsjettet. 

Skolefrukt vil bistå med blant annet administrasjonssystem (det Internettbaserte 
systemet, www.skolefruktsys.no), nettsted (www.skolefrukt.no), kjøl-/svalskap til 
skolene, materiell, kundesenter og diverse undersøkelser rundt frukt på skolen. 

Kommuner kan finansiere gratis frukt/grønt til grunnskoleelever i kommunen, over 
kommunebudsjettet. Kommunens finansiering kan gjelde for samtlige 
grunnskoleelever (trinn 1 - 10), eller for elevene på enkelte trinn (for eksempel 
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ungdomstrinnet). Hvis gratis Skolefrukt gjelder bare for utvalgte trinn, kan skolene i 
kommunen benytte abonnementsordningen for de øvrige trinn. 

Avrop under kommuneordningen 

Nedenfor følger praktisk informasjon for kommuner som skal foreta avrop og 
eventuelt minikonkurranser gjennom kommuneordningen. 

Fremgangsmåter for avrop 

Kommunen foretar avrop av Skolefrukt gjennom kommuneordningen. 

Kommunen må i hver bestillingsperiode velge hvilken kategori frukt og grønt 
elevene skal få: 

• «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt»

• «75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt»

Samme kategori må velges for samtlige elever. 

For informasjon om hvilke(n) leverandør(er) som leverer innen de ulike kategoriene 
i kommunens område, se Vedlegg. Oversikt over leverandører i fylkene. 

Kategoriene «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt» og  
75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt» 

Kommunen kan enten velge leveranser av «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt» 
eller «75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt». Avrop må 
foretas for alle skolene samlet pr. halvår eller år (men ikke for alle trinn). 
Kommuner som gjennomfører minikonkurranse kan også etablere avropsavtaler 
som får varighet i hele rammeavtalens varighet, f.eks. med opsjon på forlengelse 
innenfor rammeavtalens varighet.  

Det skal  enten foretas direkte avrop eller det skal gjennomføres en 
minikonkurranse. Det er størrelsen på avropet pr. halvår/år som er avgjørende for 
hvilken av de to fremgangsmåtene som skal benyttes. Kommunen må derfor 
foreta en beregning av forventet omsetning i løpet av et halvår eller et år. 
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Følgende fremgangsmåter gjelder for avrop: 

Avrop opp til 150 000 ekskl. mva., pr. halvår eller 300 000 eks. mva. pr. år, gjøres 
direkte hos primærleverandøren i det aktuelle leveranseområdet. I slike tilfeller 
gjelder fastprisene per enhet frukt/grønt i Avtalen pkt 4.2.

Dersom det gjøres avrop over 150 000 ekskl. mva. pr. halvår eller 300 000 eks. 
mva. pr. år, skal det gjennomføres en minikonkurranse mellom de to 
leverandørene som har rammeavtale for fylket der kommunen ligger (forutsatt at 
det er både primær og sekundær leverandør i fylket).

I leveranseområder hvor det kun er én leverandør (kun primærleverandør), har 
kommunen adgang til å innhente en mulig lavere pris fra leverandøren ved avrop 
som etter sin verdi ellers ville vært gjennomført med minikonkurranse. 

Les mer om gjennomføringen av minikonkurranse i vedlegget: 
Avropsmekanismer_skolefrukt 

Skolefrukt.no kan hjelpe kommunen med selve gjennomføringen av 
minikonkurransen, for eksempel ved at informasjonen sendes via KGV.

• Kommunen kan bruke OFG sin evalueringsmal for utregning av 
leverandørenes score, jf. Excel-fil «Eksempel_utregning_minikonkurranse» 
med eksempel på utregning av poengsummer. Kommunen kan etterspørre 
denne filen fra OFG v/ tore.angelsen@frukt.no

• Når evalueringsresultatet er klart, sender kommunen en ny henvendelse til 
primær- og sekundærleverandør hvor det informeres om hvem som tildeles 
avropet. Ved poenglikhet i minikonkurransen skal kommunen velge den som 
er primærleverandør for kommunen. Der det er to primærleverandører i 
kommunen (Oslo) skal primærleverandørene ha sine respektive områder 
(bydeler i Oslo).

• Avropsavtale fylles ut og signeres av valgt leverandør og kommunen.

a)

b)

Vedlagt følger oversikt over primær- og sekunder leverandører av 
Skolefrukt i fylkene. 

For nærmere informasjon kan en kontakte Prosjektleder Skolefrukt, Tore 
Angelsen på tore.angelsen@frukt.no eller mobiltelefon: 47 75 17 87 
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Vedlegg 
 
 
 
Innenfor kategoriene «fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt» 
og kategorien «75 % konvensjonell og 25 % økologisk»  
 
Alle kommunene i følgende fylker er Bama Storkjøkken AS primærleverandør: 
: 

 Innlandet 
 Vestfold og Telemark 
 Rogaland 
 Vestland 
 Møre og Romsdal 
 Trøndelag 
 Nordland 
 Agder 
 Troms og Finnmark 

 
Det er ingen sekundærleverandør i disse fylkene. 
 
 
************************************************************************************************* 
 
 
Følgende kommuner i Viken Vest for Oslo: 
Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal  
 

 Primærleverandør: Bama Storkjøkken AS 
 Sekundær leverandør: Ferske Fristelser AS  

 
 
Følgende kommuner i Viken Vest for Oslo: 
Alle kommuner med unntak av Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og 
Uvdal,  
 

 Primærleverandør: Ferske Fristelser AS   
 Sekundær leverandør: Bama Storkjøkken AS 

 
 
 
Følgende kommuner i Viken Øst for Oslo: 
Moss, (tidligere Moss og Rygge), Våler, Råde, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden 
 

 Primærleverandør: Bama Storkjøkken AS 
 Sekundær leverandør: Ferske Fristelser AS  
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Følgende kommuner i Viken Øst for Oslo: 
Alle kommuner med unntak av Moss, (tidligere Moss og Rygge), Våler, Råde, 
Vestby, Ås, Frogn, Nesodden 
 

 Primærleverandør: Bama Storkjøkken AS 
 Sekundær leverandør: Ferske Fristelser AS  

 
 
Følgende bydeler i Oslo: Ullern, Vestre Aker, Frogner og Nordre Aker 
 

 Primærleverandør: Ferske Fristelser AS  
 Sekundær leverandør: A Nilsson & Co AS, Fruktringen  

 
 
Alle bydeler i Oslo med unntak av: Ullern, Vestre Aker, Frogner og Nordre Aker 
 

 Primærleverandør: A Nilsson & Co AS, Fruktringen   
 Sekundær leverandør: Ferske Fristelser AS  

 
 
 
 
Forklaring: Viken Vest for Oslo er kommuner i tidligere Buskerud, samt Asker og 
Bærum. Viken Øst for Oslo er resterende kommuner i tidligere Akershus, samt 
Østfold.  Øst er område til høyere for den røde streken: 
 

 




