
Innkjøpsledernettverk høsten 2022



Lær av de beste
• Kort om innkjøpsledernettverk og 

benchmarkprosjektet

• Presentasjon fra Skatteetaten og Politiet

• Oppsummering og avslutning

Slå av mikrofon | Still spørsmål i chat



Anskaffelser er avgjørende når det offentlige skal nå sine 
ambisiøse mål – og innkjøpsleder har en nøkkelrolle

SELGE POSITIVE EFFEKTENE AV 

ANSKAFFELSER TIL LEDELSE

FÅ PÅ PLASS GOD STRATEGI, 

ORGANISERING, KATEGORISTYRING

OG SYSTEMSTØTTE

DFØ SER PÅ INNKJØPSLEDEREN 

SOM EN NØKKELRESSURS

…OG ANSKAFFELSER ER 

AVGJØRENDE FOR SUKSESS

HØYE AMBISJONER I OFFENTLIGE 

VIRKSOMHETER….

+



Lær av de beste | Høsten 2022

Bærekraft og 

samfunnsansvar 

28 oktober kl. 9

Kostnadsbesparelser

7. november kl. 13

Prosesseffektivisering 

og digitalisering

Innovasjon og 

leverandørutvikling

12. desember kl. 11

ANNONSERES

SEINERE



Benchmarking av anskaffelsesfunksjonen i statlige 
virksomheter

▪ I 2019 gikk 10 statlige virksomheter sammen med 

Difi (nå DFØ) om å benchmarke sine 

anskaffelsesfunksjoner på tvers av fem 

dimensjoner.

▪ Oslo Economics og Inventura ble engasjert for å 

bistå virksomhetene og DFØ i utarbeidelse av 

metodikk og gjennomføring av benchmarkingen.

▪ Virksomhetene har selv vært med i utarbeidelsen 

av KPIer og PIer, og har evaluert seg selv langs 

disse indikatorene.

▪ Et av hovedformålene med prosjektet har vært å 

avdekke hvor langt virksomhetene har kommet 

innenfor ulike områder, slik at offentlige 

virksomheter kan lære av hverandre.

Kort om prosjektet

5



Prosess for konseptutvikling

Valg av dimensjoner

Arbeidsgruppen valgte fem 

dimensjoner som virksomhetene 

ble sammenlignet innenfor

Workshops og valg av KPIer

Arbeidsgruppen (sammen med sekretariatet og 

tredjepartsverifiserer) utarbeidet KPIer for hver 

dimensjon

• 3-5 KPIer per dimensjon

• Ingen effekt-KPIer, kun prosess-KPIer

• Minimal ressursbruk av internt personell i 

virksomhetene

Endelig valg av PIer og metode for 

infoinnhenting

Sekretatiat/tredjepartsverifiserer valgte PIer

innenfor hver KPI med tilhørende 

spørreskjema med svaralternativer og 

forslag til dokumentasjon. 

Forslag til analysemetodikk:

• Rammer for gjennomføring

• Kilder til informasjon

• Metode



Læring og forbedring

De beste 

virksomhetene 

presenterer sin 

praksis for resten 

av gruppen



Er du innkjøpsleder og vil utvikle 

deg i rollen som leder? Ønsker du et 

skreddersydd program med personlig 

veiledning fra noen av Norges mest 

erfarne innkjøpsledere?

DFØ har et mentorprogram for 

innkjøpsledere.

Søknad fra 26. september
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