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Målet med stortingsmeldingen
• Målet er å effektivisere anskaffelsesprosessene 

I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er 
nedfelt i regelverket ivaretas

– Digitalisering av anskaffelser er en 
grunnleggende forutsetning og det 
kraftigste virkemiddelet for effektivisering
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Statens økonomireglement
5.3 Anskaffelser
5.3.1 Generelt
• Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at 

anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig 
måte

• Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og 
det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å 
forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene 
og rutinene

Krav til anskaffelser
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"Smartere innkjøp – effektive 
og profesjonelle offentlige 
anskaffelser"
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Fra venstre-
håndsarbeid til fag

Fra tilfeldigheter 
til strategi

Fra detaljer til 
måloppnåelse

Fra papir til 
e-anskaffelser

Fra antagelser
til gevinster

Fra et «onde» 
til verdiskaper

Viktige endringer på 10 år

Konsolidering av 
innkjøp 

Fra besparelser
til politiske mål

2019

2009

«Offentlige anskaffelser er et viktig marked  
for næringslivet. Offentlige oppdragsgivere 
kan bidra til nytenkning og utvikling av 
leverandørmarkedet ved å etterspørre nye 
og bedre løsninger.»

St. mld. 22, 2018/2019



Innkjøpers jobb nr. 
• Forebygge
• Avdekke
• Korrigere

–feil og mangler
- i arbeidet med optimal behovsdekning til markedets beste pris og 

beskrevet kvalitet, samt øvrige relevante krav mht å sikre miljø og 
samfunnsansvar for øvrig –
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Tapte muligheter
«Ledelsen i offentlige virksomheter utnytter i liten grad det 
store potensialet som ligger i bedre innkjøpsstyring, og mange 
innkjøpere opplever at manglende forankring av innkjøp hos 
ledelsen gjør at de har få insentiver til å gjennomføre gode og 
kostnadseffektive innkjøp. I for liten grad gjøres fakturakontroll 
for å hindre overfakturering fra leverandørene»

Pkt 14.2.3.3  St.m. 22
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Sammenhengskompetanse
«Hovedformålet med regelverket om offentlige 
anskaffelser er å fremme effektiv bruk av samfunnets 
ressurser. Det betyr at oppdragsgiverne skal anskaffe 
ytelser som oppfyller virksomhetens behov på en god 
måte, til riktig kvalitet og lavest mulig pris»

Innkjøpsadferden gir direkte implikasjoner på 
anskaffelsen – god adferd gir gode anskaffelser
Anskaffelsen er et ”urverk” hvor de ulike elementene 
er gjensidig avhengige av hverandre
Anskaffelsen er en prosess som må planlegges for å 
kunne styres og følges opp

Pkt 2.1 St.m. 22



Innovasjon og 
næringsutvikling

Behovsdekning til
best pris og 

beskrevet kvalitet
Miljøhensyn

Samfunnsansvar Internasjonale 
forpliktelser

Effektiv 
ressursbruk

- Nye muligheter -
-Smartere innkjøp-
Profesjonelle og 

effektive 
anskaffelser



Standardsiering - en snakkis?
• Det er likevel verken effektivt eller realistisk at alle 

oppdragsgivere i Norge selv skal inneha tilstrekkelig 
kunnskap og kompetanse om alt offentlige anskaffelser 
rommer, for eksempel om innovasjon, klima- og miljøkrav, 
arbeidslivskriminalitet osv. Det er derfor behov for 
overordnede og felles standardiseringer og løsninger for 
offentlige anskaffelser som oppdragsgiverne kan benytte 
seg av

Pkt 2.6 St.m. 22



Krav til standardisering
Digitalisering dreier seg om endring og 
endringsledelse. 

Teknologien er i den sammenhengen en 
mindre utfordring. Så lenge standardiseringen 
ikke er kommet lenger, er gevinstene hittil 
ikke stort større enn hva man oppnår ved å 
erstatte papir og budbil

Pkt 2.7 St.m. 22



• Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering 
både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De 
effektiviserer og forenkler

• Standardisering innebærer utarbeiding av krav og 
spesifikasjoner til varer, tjenester og prosesser. Målet er å 
oppnå praktiske og økonomiske fordeler

Mål for standardisering



Digitalisering

0 20 40 60 80 100

Følge opp kontrakten

Fakturere elektronisk

e.handel

Evaluere tilbudene

Kunngjøring og dialog

Analysere behov

Praksis Optimalt

Reduserer feilkjøp

Gir bedre behovsdekning

Effektivisering

Tryggere tildeling

Økt kontroll

Effektivisering/økt kontroll

Pkt 2.6 St.m. 22

Standardisering

Standardisering



Økt 
sysselsetting Forenkle og 

avbyråkratisere 

Universell 
utforming

Kjønnsbalanse

Styrke lærlinge-
ordningen

Bekjempe A-krim 
og korrupsjon

Innovasjon

Effektivisere

«Det er også viktig at vi ikke utelukker de 
beste, mest innovative eller billigste 
leverandørene, fordi vi stiller for strenge krav 
til ivaretagelse av andre samfunns-hensyn. Vi 
vet at summen av slike krav kan gjøre det 
vanskelig for små og mellomstore bedrifter å 
delta i konkurransen om offentlige kontrakter»

NæringsministerenVerdiskaping 

Klima og miljøSikre SMB 

Etiske krav 

Styrke lærlinge-
ordningen
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Standardisering



Etablere et godt fundamentet
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Pkt 14.3.1 St.m. 22 Pkt 10.5.3 St.m. 22

Forventnings-
avklaring
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Forankre mål og risiki
Vedtatt av styret 14.03.2017

«UiO anskaffet varer og tjenester for 2,4 milliarder 
kroner i 2018. Mange av anskaffelsene er svært viktige 
for den faglige aktiviteten og bidrar til verdiskapning i 
tjenesteproduksjonen innen UiOs kjerneaktiviteter 
forskning, formidling og undervisning. 
Profesjonelt planlagte og gjennomførte strategiske og 
operative anskaffelsesprosesser ved bruk av god 
systemstøtte er viktig for god offentlig ressursbruk og 
for å sikre driften av UiOs virksomhet»



Implementere
• Organisere og

standardisere
• Definere

arbeidsprosesser
• Beste praksis
• Motivere brukere
• Kontinuerlige

forbedringer

Følge opp
• Møter 2 x pr år

med alle ledere
• Rådgivning
• Opplæring
• Superbrukerforum
• Innkjøpsforum

Rapportere
• Utvalgte KPI’er

• Miljø
• Avtaledekning
• Avtalelojalitet
• Besparelser
• Tiltak A-krim
• Etiske krav

Kommunisere
resultater

Kontinuerlig
prosess

Økt styring og kontrollFo
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Del 1 & III St. 22



I § 1, «Loven skal fremme effektiv 
bruk av samfunnets ressurser. 
Den skal også bidra til at det offentlige 
opptrer med integritet, slik at 
allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunns-
tjenlig måte.»

Åpenhet er bare farlig for den som har 
noe å skjule………

Innkjøpsprosesser må skape tillit
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Nye data gir nye muligheter
1. Innsamling
2. Systematisering
3. Foredling
4. Deling
5. Gjenbruk



Nye tider – nye muligheter
«Gjør du det du alltid har gjort, får du 
det du alltid har fått»
«Det er viktig å stille nye spørsmål 
for å få nye svar»

– Et nytt og utvidet handlingsrom 
gjennom digitalisering! –



Operativ utfordring nr 1
Vanskelig å forene krav til samfunnsnyttige hensyn med krav 
til effektivitet og besparelser – målkonflikt?
En innkjøper må i stadig større grad håndtere:

– Kompetanse og kompetanseutvikling
– Digitale utviklingsoppgaver
– Styring av prosesser
– Team og nettverk
– Sikre helhetlige vurderinger
– Effektivisere og forenkle del I-anskaffelser
– Økt oppmerksomhet mot prinsippet om forholdsmessighet
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. 1. Brukerperspektivet

Hvordan tilrettelegge innkjøp 
best mulig for brukerne?

2. Ledelsesperspektivet
Hvordan kan vi anvende 
ressursene på en enda 
bedre måte?

3. Profesjonelt perspektiv
Hvordan kan vi utvikle 
arbeidsmetodene stadig 
bedre?

Stille riktige og viktige spørsmål..
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Forbedringsarbeid

Identifisere forbedringsområder

Sette kriterier og standard

Kartlegge praksis

Sammenligne praksis mot kriterier

Iverksette tiltak
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Fronte utviklingen
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, 
forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre 
tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. 
Regjeringen.no

Krav og forventninger til ansatte er mer enn 
stabil drift! 
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og 
innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i 
både privat og offentlig sektor. Den virksomheten 
som ikke fronter utviklingen bidrar til tapte muligheter 
og tapte gevinster



«Det er alltid den menneskelige faktoren som utgjør 
de største mulighetene og den største risikoen, 
spesielt innenfor offentlige anskaffelser»

Svakeste og sterkeste ledd 

KompetanseDigitalisering



Kompetanse & digitalisering
• Sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse, i hele 

anskaffelsesprosessen gjennom kontinuerlig digitalisering 
og kompetanseutvikling, gir økt kapasitet
– Sikrer effektivisering
– Bidrar til besparelser
– Gir bedre styring, internkontroll
– Fører til innovasjon
– Skjermer miljøet
– Sikrer menneskerettighetene
– Reduserer feilkjøpLø
sn
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