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Brukerutvalg om offentlige anskaffelser 

 

 

Referat: 

Alle presentasjoner ligger på anskaffelser.no under brukerutvalgets nettsider. 

Sak nr Tema Oppfølging 

1 Innovasjon og leverandørutvikling ved Johan Englund 

 

Etter innledningen ble det etterspurt eksempler på hvordan 

innovasjon kan måles.  

Roar orienterte om et forprosjekt der de skal følge 3 

innovasjonscase i fylket. Forprosjektet skal ferdigstilles første 

halvår i 2017. Målet er å utvikle et hovedprosjekt i etterkant.  

 

Tilbakemeldinger på hva som er utfordringer med innovasjon: 

- Tid, innovasjonsprosessen er krevende i tid 

- «vi driver ikke med innovasjon» - umoden holdning til 

innovasjon 

- Kan veilederen redefineres litt i retning av 

«småutvikling» for å unngå «oppstartsangsten» 

- Innovasjon har lav status – «vi er for små» 

- Prøve å få innovasjon inn i organisasjonen, ikke bare 

inn i innkjøp 

Presentasjon ligger på anskaffelser.no/brukerutvalg 

Difi vil 

vurdere å 

komme tilbake 

med eksempler 

på hvordan 

måle 

innovasjon. 

 

2 Digitalisering av offentlige anskaffelser ved Andrè 

Hoddevik 

Litt om kommende regelverk: 

Forslag til 

strategien vil 

komme på 

 

Møtedato: 13.04.2016 Møtetidspunkt: 12.00-14.30 Møtested: Difi 

Møtet innkalt av Mona Stormo Andersen 

Møteleder Dag Strømsnes 

Referent Mona Stormo Andersen 

Til stede Hanna Meland (Stortinget), Heikki Fjelldal (NMBU), Roar 

Pedersen (FI N-Trøndelag), Tove Strømman (NTNU), Erik 

Borge (Sykehuspartner), Bernhard Lacher (Bufdir), Liv 

Killengreen Andersen(FI Vestfold), Johnny Indrevåg(KSI).  

Fra Difi; Dag Strømsnes, Andrè Hoddevik, Per Sturla Wærnes, 

Bente Hagelien, Johan Englund, Mona Stormo Andersen. 
Fraværende/forfall Marit Holter-Sørensen (Difi) 

Evt. ressurspersoner  

http://www.anskaffelser.no/om-oss/brukerutvalg-offentlige-anskaffelser
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Direktiv obligatorisk for innkjøpssentraler fra april 2017. 

Direktiv obligatorisk for alle oppdragsgivere senest fra oktober 

2018. 

Det europeiske egenerklæringsskjemaet vil være elektronisk fra 

ikrafttredelse. 

 

Digitaliseringsstrategi: Andrè redegjorde for 3 alternative 

strategier som Difi utreder. 

Planen er å ferdigstille strategien 01.09.2015 

 

Presentasjon ligger på anskaffelser.no/brukerutvalg 

høring via en 

spørre- 

undersøkelse 

og 2 

workshops. 

3 Innsikt om behov og brukermedvirkning gjennom 

intervju/observasjon ved Kjersti Berg og Maren G 

Pettersen 

 

Medlemmene i brukerutvalget kjente seg igjen i resultatene fra 

undersøkelsen. Liv orienterte om de «10 gode råd» fra NHO 

som hun opplevde som svært relevante.  

Miljøbiten har vært bedre enn den er nå. 

 

 

4 Strategi for Statens innkjøpssenter ved Anders Skumsnes 
Anders inviterte til statens innkjøpsforum 4.november. 

Innspill fra brukerutvalget: 

- Det er ønskelig å bli hørt i forkant 

- Ønskelig med avtaler uten stort ansvar hos 

virksomhetene - må gi det overordnete ansvaret til 

statens innkjøpssenter 

- Vil være med, men samtidig ikke måtte «bry oss» for 

mye med det 

- Stiller gjerne opp i forum 

- Ser utfordringer i å sikre tilstrekkelig brukerinvolvering. 

Må heller presentere prinsipper for anskaffelsene, enn å 

involvere for mye i detaljene i utformingen av avtalene 

- Det er ønskelig å få avtalene tilgjengelig uten å måtte 

involvere seg for mye 

- Bra at det er avtaleområder av type kontor og 

administrasjon da vi selv har svært tunge kompliserte 

områder knyttet til kjerneoppgavene til virksomheten 
-  

Statlige 

virksomheter 

vil få tilsendt 

invitasjon til 

innkjøpsforum 

4.november 

 

 

 

 


