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Agenda

1. Hva betyr heldigitalisering av anskaffelsesprosessen?

2. Hvorfor digitalisere? – forenkle gjennomføringsfasen 

3. Program for digitale anskaffelser – plan mot 2020

4. Dagens prosjekter og mulige fremtidige

5. Hva er deres/brukernes behov?

6. Hvordan kan gevinster realiseres?

12.10.2018



• Statsbudsjettet for 2018: 

13 millioner årlig i 7 år til Difi for 

• «å effektivisere og forbedre 

offentlige anskaffelser ved å 

heldigitalisere anskaffelses-

prosessen»

Program for digitale anskaffelser*
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*Publisert som Difi-rapport 2018:1



Heldigital anskaffelsesprosess
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«Digitalisering innebærer bruk av IKT som støtte i gjennomføring, 

forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser i offentlig sektor»



Hvorfor digitalisere? – prinsippskisse

12.10.2018

Verdiskapende 
bidrag

Nåværende fokus for 
anskaffelser

Avklare behov og 
forberede 

konkurransen

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
oppfølging

Kategoriarbeid og analyse Leverandøroppfølging

Standarder, regelstyrte prosesser - bruk av digitale verktøy

R
e
s

s
u

rs
p

å
d

ra
g



2018

Leveranser:

8 prosjekter 

er under arbeid

Program for digitale anskaffelser

2019

Gjennomføre 8 prosjekter:

Leveranser:

1. Strategidokument

2. Gevinstforvaltningsmodell    

3. Bemanning av programmet   

4. Rapporteringsregime             

Fokusområder: Leveranser:

2
nye prosjekter 

vurderes  i 

programmet

1. Gjennomføre prosjektene i tråd med plan

2. Etablere eBevis/NADOBE 2.0          

3. Etablere ny DOFFIN    

4. Rekruttere «Digitale piloter»     

5. Kompetanseløft – ledere

Modenhet Gevinster

Bygge nettverk av piloter - profesjonalisere ledere 

1. Etablere EHFer, på plan, men avhengig av 

internasjonale standarder, kriterier for 

prioritering av produksjon under vurdering

2. Etablere godkjenningsordning – etter plan pga

fokus på markedsplass for skytjenester

3. Standarder for ivaretakelse av arkivplikten, på 

plan - avtale med arkivverket og andre 

interessenter - møteaktivitet ila Q4.

4. Kompetanseheving – gevinster – på plan, 

levert enhetlig metode og anbefaling hvor 

reguleringer bør iverksettes.  

Modenhetsanalyse ferdig i Q4

5. Tjenesteutvikling – nye digitale prosesser –

Utredning av skytjenester og AI pågår

6. Tilrettelegge for almen bruk av DPS – på plan 

med AS-IS og TO-BE. 

7. Videreutvikle statistikktjenester – på plan med 

strategiarbeidet, hjemmelsgrunnlag utredes

8. Digital konkurransegjennomføring – plan og 

metode for brukerinvolvering – involvering av 

systemleverandører for å sikre at EHFer tas i 

bruk og at brukerne arbeider digital



Prioriterte tiltak med oppstart 2019 – 2020 
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= Investering = Drift

Prosjekt Prosjekt (T)
Tiltak 

2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

918300 Program for digitale anskaffelser - drift av program 0

918301 Digital konkurransegjennomføring 8

918302 Elektronisk handelsformat (EHF) for anskaffelsesprosessen 1

918303 Tjenesteutvikling - nye digitale anskaffelsesprosesser 5

918304 Godkjenningsordning for digitale løsninger 2

918305 Kompetanseheving på gjennomføring og realisering av gevinster 4

918307 Dokumentasjonsforvaltning i offentlige anskaffelser - (arkiv) 3

918308 Tilrettelegging for bruk av dynamiske innkjøpsordninger (DPS) og eAuksjoner6

918309 Datainnsamling og statistikk offentlige anskaffelser 7

918310 eBevis - (Nadobe 2.0) Ny

918311 "Nye" Doffin Ny

20242018 2019 2020 2021 2022 2023



Mulig fremtidige tiltak?

Tidsestimat for kommende tiltak = Investering = Drift

Nr Beskrivelse av tiltak Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

9 Tilrettelegge for digital konkurransegjennomføring i særskilte sektorer 

10 Digitalisere for bedre markedskunnskap

11 Legge til rette for innkjøpsbenchmarking internt og mellom offentlige virksomheter

12 Digitalisere for bedre risikovurdering i planlegging av anskaffelser

2023 20242018 2019 2020 2021 2022
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Nær sammenheng med tilgang på transaksjonsdata ref Datainnsamling og statistikk prosjektet



Hva er behovet til brukerne?

• Hva skal til for å heldigitalisere prosessen hos dere?

• Digitale verktøy – med ny funksjonalitet?

• Digital samhandling – funksjonalitet mellom verktøy?

• Digital arbeidsform – kompetanseheving hos ledere og innkjøpere

• Hva skal til for å forskyve arbeidsmengden til behovsfasen og legge til rette for bedre kontraktsoppfølging?

• Programmet har synliggjort en effektivisering på ca. 3,6 milliarder kr. 

• Hvilke virkemidler trenger dere for å kunne bidra til å realisere dette og hvordan kan vi måle?

• I egen virksomhet?

• Hos deres leverandører?

• Hos evt. tredjepart?
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Estimert samfunnsøkonomisk gevinst på 3,6 milliarder kr

Estimert samfunnsgevinst 

direkte relatert til digitalisering

Årlig identifisert

besparelse

Årlig 

investeringsbeløp

2018 - 2024

Estimert samlet 

samfunnsgevinst i 

perioden 2018-2024

Effektive prosesser 400 mill. kroner

13 mill. kroner*

1,6 mrd. kroner

Økt konkurranse 440 mill. kroner 1,8 mrd. kroner

Redusert konfliktnivå 70 mill. kroner 280 mill. kroner

Sum – identifiserte gevinster 3,6 mrd. kroner

70%

50%

30%

Innføre 

gevinstmåling
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* Inkluderer ikke den enkelte virksomhets investeringer/ressursbruk




