
Sertifiseringsordning for offentlige 
anskaffelser (SOA)



Stikkord

• Behov for en kompetansestandard 

• Hva er SOA – hvilke områder dekker det?

• Hvordan kan du som innkjøpsleder bruke SOA

• Utvikling av verktøy for systematisk 

kompetansebygging på anskaffelser 



«Målet med sertifiseringsordningen er å sikre tillit til at 

innkjøperne i offentlig sektor som er «sertifiserte» skal 

ha en grunnleggende anskaffelseskompetanse på et gitt 

nivå.»



• At så mange som mulig bruker SOA som en del 
av et systematisk arbeid med innkjøpsrelatert 
kompetanse i virksomheten, og oppfordrer 
medarbeidere til å ta kurs og tester

• At så mange som mulig kjenner til testen og 
anser den som et kvalitetsstempel for 
kompetanse hos nåværende og fremtidige 
ansatte

SOAs mål inn mot innkjøpsledere







• Behov for 

kompetansestandard

• Sertifiseringsordning for 

offentlige anskaffelser 

(SOA)

• Består av fagplaner, 

kartleggingstester og 

sertifiseringstester om 

relevante temaer

- SOA Basis 

- SOA Samfunnsansvar 



Læringsmål som beskriver hva en 

innkjøper skal kunne i 

gjennomføringen av en anskaffelse på 

et grunnleggende nivå

Fagplanen SOA Basis



Fagplanen SOA Basis

1. Grunnleggende begreper

2. Planlegging

3. Gjennomføring 

4. Oppfølging 

5. Lov og forskrift 



Sertifiserings
testen



• 40 spørsmål (hentet fra en spørsmålspool 
på ca. 100 spørsmål)

• 60 minutter

• Flersvars- og flervalgsoppgaver

• Ved testslutt gis tilbakemelding på totalt 
resultat samt score pr emne

• Sertifiseringsbevis

Sertifiseringstesten SOA basis



• Kan tas uavhengig av kurs

• Nettbasert og kameraovervåket

• Påmelding på Norsk Tests kurskalender

• I underkant av 80 % består 

Sertifiseringstesten SOA basis



• Positive tilbakemeldinger fra 

kursleverandørmarkedet

• Ulike kurstilbud

• Tilpasser seg endrede forhold 

• Interesse for SOA samfunnsansvar 

Samarbeid med kursleverandører 

Inventura

KS

NIMA utdanning 

NohrCon

Odin prosjekt 



Offentlige virksomheter

kan jobbe systematisk med:

• kompetansekartlegging

• kompetansebygging 

• å sikre kompetanse ved rekruttering 

DFØ

• setter standard for kompetansenivå 

• får anledning til å måle kompetansenivå

• har et utgangspunkt for systematisk oppdatering av 

anskaffelser.no 

• Kan innrette kompetansetiltak

Individet

• får kjennskap til kompetansekrav

• kan dokumentere kompetanse

• kan jobbe planmessig med kompetansebygging

Kursleverandører

• får et grunnlag for utvikling av kurs som er tilpasset 

spesifikke målgrupper, temaer og nivåer 

• kan markedsføre kurs som tilrettelegger for 

sertifisering

Fagplan

Fagplanen gir merverdi for mange



Offentlige virksomheter

kan jobbe systematisk med:

•kompetansekartlegging

•kompetansebygging 

•å sikre kompetanse ved rekruttering 



Innkjøpsleder

kan jobbe systematisk med:

•kompetansekartlegging

•kompetansebygging 

•å sikre kompetanse ved rekruttering 



Rolle Aktørar Ansvar

Nemne opp fagråd og fastsette 

fagplan(ar).

Administrere fagrådets aktivitetar

Utvikle og halde ved like fagplanar

Utarbeide og halde ved like alle spørsmål 

som skal inngå i testen med 

utgangspunkt i fagplan

Administrere gjennomføring av testar og 

analysere testrestresultat

Tilby kurs som bygger på fagplan(ane) og 

som legg grunnlag for at deltakarane kan 

bestå sertifiseringstesten

Eigar og 

sekretariat

Fagråd

Innhaldsprodusent

Testleverandør

Kursleverandør

DFØ 

Oslo kommune, 

Politiet, 

Sykehusinnkjøp

DFØ
NIMA, FI

Etisk Handel 

Norge

NHO, 

KS, LO, 

VIRKE

DFØ 

spørsmålsteam 

Norsk 

Test as

Marknads-

aktørar

Norsk 

Test

Roller og ansvar i SOA

NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk

FI – Fylkesinnkjøp

DFØ– Direktoratet for forvaltning og økonomistyring



«Difi skal, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for å 

øke antallet fagplaner, slik at det på sikt kan tilbys sertifisert 

kompetanseheving og kurs i markedet på flere fagområder 

og nivåer enn i dag. Dette arbeidet vil blant annet 

omhandle:

• Utarbeidelse av fagplaner som definerer fagområder og 

angir krav til kompetanse og ferdigheter på ulike nivåer i 

virksomhetene.

• Aktiv markedsføring av fagplanene, slik at kurstilbyderne 

legger denne til grunn for opplæringen som blir tilbudt.»



SOA 
Samfunnsansvar 



• Fagplanen har læringsmål som beskriver hva en 
innkjøper skal kunne for å gjennomføre en anskaffelse 
som 
• reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige 

løsninger 

• ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår 

• ivaretar arbeidstaker- og menneskerettigheter

• Innhold på anskaffelser.no er pensum

• Målgruppen er offentlige innkjøpere 

• Fagplanen bygger på SOA basis, og de som tar testen 
bør ha kompetanse på et basisnivå fra før 

SOA samfunnsansvar 





Hvordan kan jeg som innkjøpsleder 
bruke SOA til systematisk 
kompetansebygging?

• Sikre kompetanse på et gitt nivå 

- Nyansettelser 

- Rekruttering 

- Oppfriskning/rollebytte 

• Som utgangspunkt for kurs 

• Som utgangspunkt for faglige diskusjoner 

• SOA gir et godt grunnlag, men dekker ikke hele 

behovet for innkjøpsrelatert kompetanse i 

virksomheten



Ønske om flere verktøy 
for systematisk 

kompetansebygging





Verktøy for systematisk 

kompetansebygging 

Identifiserte kompetanser

Identifiserte roller 

Identifisere behov

Gapanalyser  

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-

buyers/professionalisation-public-buyers/procurcompeu-european-competency-

framework-public-procurement-professionals_en

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/professionalisation-public-buyers/procurcompeu-european-competency-framework-public-procurement-professionals_en








Nivåinndeling og beskrivelse av kompetansenivå 



Beskrivelse av kompetansenivå for hver 
kompetanse





• Har dere erfaring med kartleggingsverktøy for 

kompetanse? 

• Er dette noe dere innkjøpsledere har behov for?

• Hvor enkel/omfattende er det hensiktsmessig at 

et kartleggingsverktøy er?

Diskusjon




