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Historisk 

 Oppstart 2010 

 

 Oppstart av fellesenheten på Gjøvik 

– 1. februar 2011 ble 
innkjøpsfunksjonen til kommunene i 
Gjøvikregionen slått sammen til en 
enhet etter vertskommunemodellen. 

– Vertskommune er Gjøvik,  

– Som også er arbeidssted. 

– Innkjøpskonsulent i ØTK ble 
omplassert til Gjøvik 

 

 

  Høsten 2016 

 Strategisk endring i kommunen 

– Forankring rundt endringsbehov 
blant ledelsen ble satt i gang 

 

 Beslutningen ble tatt for å kjøre et eget 
innkjøpsprosjekt skjer høsten 2016 som et 
strategisk  virkemiddel  

 

 Oppstarten av innkjøpsprosjektet startet 
når prosjektlederne var ansatt i april 2017 

 



Forbedringsområdene på tvers i Østre Toten kommune 
 

Område Effekter / gevinst Verdi 

Sykefravær Antall fraværsdager er redusert med 6 årsverk* 

  

4 200 000 

Digitalisering Portokostnader 

Frigjort tid: 1, 4 årsverk* 

159 000 

840 000 

Innkjøp / anskaffelser 

  

Revidert bredbåndleveranse  

Reduserte kostnader forsikring 

500 000 

730 000 

Kvalitetsarbeid Reduserte finanskostnader 

  

4 900 000 

Ressursinnsats 3 prosjektledere tilsatt april, mai og juni tilsvarer 1,9 årsverk* 

Konsulentbistand 

- 1 330 000 

  

- 500 000 

Netto   9 499 000 



Hvem vi er og hvordan gjør vi det? 
 

Ivar 
– Ivar gjennomgår kort hvem ØTK er og vår 

situasjon - demografi 
– Avslutningsvis vil han vise  hvorfor ØTK har 

valgt å jobbe smartere med anskaffelser 
kan bidra til å sikre effektiv 
ressursutnyttelse 

– Han skal også gi en kort intro på hvorfor 
ØTK valgte å bruke ressurser på 
forbedringsarbeid oppnå ressursutnyttelse 

 

Kari Janne 
– Kari Janne overtar ved å kort fortelle om 

prosjekt som er i gang om anskaffelse i 
Østre Toten 

– Deretter blir det vist hva som har vært 
fokusert på for å gjøre anskaffelser 
relevant for lederne i kommunen,  

– hvordan samarbeid og kommunikasjon er 
viktig for å få til å effektivisere i 
kommunen. 

Kontinuerlig forankring i 
toppledelsen 

 

 

 

 

 

• Positiv reaksjoner 

• Ser verdien med endring 

• Når endringen er gjennomført og de ser 
effekten så er tilbakemeldinga meget positiv 

 

• Negativ reaksjoner 

• Bare det ikke omhandler dem 

• Unik – enhetene ser seg selv som veldig 
unike og endring ikke noe for dem 

•  viktig å bruke opp årets budsjett 

 

To skritt frem og ett tilbake 
- Endre holdning 

- Endre vane 

 Veien mot det ukjente  



 
Ivar Dahl 



 

De store linjene  

 

Forbedringsprosjektene og økonomi 

 

Økt effektivitet vil gjøre 
oppvasken lettere, og 
kommunen vil dermed få økt 
handlerom 
 

= Svaret kan selvfølgelig være 
at staten åpner vinkjelleren og 
øker forbruket av oljefondet?  

 

Som det ble sagt  på  

Komøk -konferansen 2017 

 
 Festen er snart over, er 

det bare smuler igjen? 

 

 Kanskje må kommunene 
ta oppvasken – hvem vet! 

 



Hvor begynner vi?  
 Ved reduserte innkjøpskostnader, samt bedre betingelser - ønsker vi at 

kommunen skal bli en mer krevende kunde, der vi reduserer ressursinnsats 
gjennom en mer strømlinjeformet arbeidsprosessene. 

 

 
Våre ambisjoner 

 

Målsetting med 
forbedringsarbeidet gjør at 
Østre Toten kommune over tid 
bør få til effektivisere driften 
som igjen gjør at frigjorte 
midler kan styres til andre 
prioriterte områder.   

 

Utfordringer å få lederne til å forstå 
 

• Det vil være en fordel for dem å jobbe for å 
klare seg med å bruke mindre penger 

– det å få dem til å forstå at å justere 
pengebruken er til deres beste 

• Holdningen er at hvis jeg bruker opp alle 
pengene på budsjettet for å få like mye til 
neste år 

• Vi ønsker et resultat der kommunen jobber 
sammen mot et mål 

 





Balanse 
Gevinst 



Økonomi  
Hvordan: 
• Økt innovasjon, verdiskapning og kapasitet samt reduserte kostnader.   

 

• Hvordan - overordnet virksomhetsstyring.  

  

• Kan ikke løses alene gjennom tradisjonell sektortenkning 

– forutsette prosesser som griper inn i hverandre  

– samordnes og koordineres sentralt.   

 

• Potensialet for den relative verdien er høy.   

 

• Resultat -  gode effekter uten at det går ut over vedtatt og ønsket 
tjenesteytingsnivå.   

 

• Tid - først merkbare resultater over tid. 

 
• Styringsdokumentet viser til relativt 

moderate forbedringer:  
• Lav verdi sykefravær tilsvarer en 

nedgang fra nivå halvår 2016 på 9,5 til 
8 prosentpoeng eller en reduksjon i 
sykefraværet på 16 %. 

• Lav verdi kvalitetskostnader 
tilsvarer en forbedring på 1 % av 
driftsbudsjettet.  

• Lav verdi innkjøp- fakturering 
tilsvarer en forbedring på 2,5 % av 
den påvirkbare delen av 
innkjøpsbudsjettet. 

• Lav verdi digitalisering tilsvarer en 
forbedring på 2,5 % av 
driftsbudsjettet. 

 
 

I økonomiplanen for 2019 er det lagt opp til en samlet netto besparelse på forbedringsprosjektene  
• 25 mill. i 2019 økende til 35 mill. i 2020 

• Innkjøp har henholdsvis 4 mill. og 6 mill. de samme årene 





Det er 2 forhold 

• Vi har forankring i den øverste ledelsen 

– Utfordringen er å få aksept i enhver sammenheng 

– Støy – motstand både fra driftsledere og ansatte 

 

• Vi er langt i fra i mål 

– Vi har gjort noe, men vi har fremdeles en lang vei 
å gå. 

• Ingen Quik fix -  

 



 
Kari Janne Leinan Pedersen 



Prosjekt mandat 
Hvordan kan en gjennom effektiv bruk av offentlige 
midler ivaretar krav til sporbarhet og etterprøvbarhet 
samt unngå manuelle transaksjoner? 
 
Hvordan kan man effektivisere og realisere gevinster 
gjennom optimalisert anskaffelsesprosess? 
 
Kvalitetssikre at en tar hensyn til den 
interkommunale innkjøpsavdeling på Gjøvik! 

Østre Toten kommune skal sikre gode innkjøp samtidig som vi skal 
bidra til konkurranse, åpenhet og rettferdig behandling av 

leverandører samt sikre effektiv ressursutnyttelse av offentlige midler 
og bidra til å utvikle det lokale næringslivet. 

 

Vi har ambisjon om å kvalitetssikre og effektivisere 
anskaffelsesprosessen i form av lavere kostnader innen innkjøp og 

forvaltning 
                              

         «riktig innkjøp, til riktig kvalitet, til riktig tid og i riktig kanal» 
 





Prosjektleders 
rolle 

 

• Prosjektleder med en strategisk tankegang og 
som konsekvent holder med utenfor driften  

 

• Bevist strategi på hvordan informasjonen 
spredes ut i organisasjonen 

 

• Endringer er alltid en utfordring 

Bevist som min rolle som 
prosjektleder av viktigheten på 
kommunikasjon og samarbeid 
 
Hvordan kommunikasjon og 
samarbeid er med på å styre 
resultatet i prosjektet 
 
Hva kan en oppnå med gjennom 
godt samarbeid og god 
kommunikasjon 
 
 

 

 



Kommunikasjonsplattform  - Gjør anskaffelser relevant for ledere 
 

Leder 

• Mer fokus på økonomi og 
gevinstoppnåelse 

• Leder skal være sitt ansvar 
bevist innen innkjøp 

God styring 

Relasjoner 

Adferd 
Våre verdier 

Meningsutveksling 

Personlighet 

Følelser 

Arbeidsgiver 

Metode 
Strukturer 

Verktøy 

Rapportering Leder opplæring 

• Sydd sammen en opplæringspakke 
som skal gjøre det letter å støtte 
deres rekvirenter 

• Leders oppgave allerede fra 
behovsvurdering 
 
 



Kommunikasjonsplattform  - Gjør anskaffelser relevant for ansatte 
 

Ansatt 

• Prosjektet er her for å gjøre 
deres hverdag lettere 

• Ærlighet varer lengst -  

 

Ansatt opplæring 

• Sydd sammen en opplæringspakke 
som skal være med å gjøre deres 
hverdag letter 
 

• Laget egen «innkjøpsportal» 
nettside 
 



Manuell bestilling vs. eHandel bestilling 

EHF 

Fakturabehandling 
- Kontering i etterkant 

- Sjekkes 

Bestiller varen 
- manuelt 

Ringer 
eHandel -WEB 

Nettportal 

Varemottak 
- sjekkes 

Varemottak 
- sjekkes 

EHF EHF 

Bestiller varen 
- Konteres i system 

Bestiller varen 
- Konteres i system 

Formular Katalog og APP 

Varemottak 
- Kontering i etterkant 

- sjekkes 

Bestiller varen 
- e-post i systemet 

EHF 

Digitalisert 
Ordrenummer: for sporbarhet og etterkontroll og statistikk 

Mangler ordrenr. 
Ingen etterkontroll, 
sporing og statistikk   

Faktura – må sjekkes 

Via eHandel 

Avviksbehandling Avviksbehandling Avviksbehandling 

eHandel manuell 



 Hvordan lykkes 
 

Det bør kreves analysekompetanse, tallforståelse 
og innkjøpskunnskaper for å jobbe med innkjøp 

 

- Det for å kunne bidra til å videreformidle 
budskapet.  

- Det er også essensielt viktig for å kunne 
kontrollere om anskaffelsesprosessen slår ut 
positivt eller negativt ut for bedriftsresultat. 

- Gevinster realiseres ikke før ansatte er kommet 
opp av «dumpa 

- Aktiviteter i gevinstrealisering handler om å 
drive og utløse endring  
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Hvorfor hente gevinster 
 

Det essensielt viktig å ha gode 
analysetall og verktøy for å kunne drive 
med konstruktiv oppfølging og 
monitorering av bedriftens historikk og 
nå-situasjon.  

 

 For den avanserte 
leder/rekvirent/ansatt vil man også 
kunne forutse og forstå fremtidige 
trender og scenarier.  

 

 

 


