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2 Styring og planprosess

1 Politiet som innkjøpsorganisasjon



1. Om politiet som 
innkjøpsorganisasjon og 
anskaffende myndighet 
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• Anskaffer varer og tjenester for ca 4 Milliarder /år 

• 12 politidistrikter

• 9 Særorganer/andre

• Politiets fellestjenester (PFT) har ansvar for styring 

av alle anskaffelser over kr 100' . Vi er 

kategoribasert i 3 hovedkategorier  med 23 

anskaffelsesledere og 5 jurister.

• 890 avtaler i kontraktsdatabasen (KAV) per sept-22

• Sentraliserte og standardiserte prosesser og maler

• Gjennomfører også sikkerhetsgraderte 

anskaffelser (skjermingsbehov)

Lokale anskaffelsesansvarlige



Struktur og organisering

• God tverrfaglig samhandling innenfor fagområdene:  

− Anskaffelser og Juridisk 

− Materiell og Logistikk 

− Eiendom

− IT

• Lederforankring  og tjenesteavtale (SLA) for Anskaffelser, oppfølging ved:

− årlig anskaffelsesseminar i politiet

− driftsmøter (2x pr år) - oppfølging SLA

− nettverksmøter (1 x pr  mnd,"uformelle" og deltakerstyrt, fokus på erfaringsdeling 
og informasjonsutveksling) 
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2. Styring og 
planprosess
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Innmelding av anskaffelser

Årshjul Prosess for innmelding av behov og planlegging av anskaffelser

Basisleveranse
Rullerende plan

Hurtigleveranse 

• Årlig prosess for flerårig 
planlegging

• Prosess for håndtering av 

hurtigleveranse i tråd med 

tjenesteavtale

1. apr

1 okt

1. jul

1. jan

1 nov



Metodikk og fremgangsmåte

• Årlig prosess for innmelding av lokale anskaffelsesbehov: 

− Politidistrikter og særorganer gjennomfører en lokal planprosess og kartlegger 
og godkjenner egne behov for nye anskaffelser. 

• Analysearbeidet foretas som del av kategoristyring i kategoriteamene 

• Samlet vurdering og prioritering gir hvilke anskaffelser som skal 
gjennomføres med en tidsplan. 

• Planene sammenstilles til politiets anskaffelsesplan og godkjennes av 
behovseiere og PFT ledelse

• Anskaffelsesplanen informeres ut og politidistriktene/særorganene får 
en spesifikk tilbakemelding på innmeldte behov.
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Frist Ansvar
2022 
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2023 
JAN

FEB MAR APR

Forberedelser sentralt
• Oppdatere malverk
• Utsendelse fra PFT i Websak

1/9
Sentral 

koordinerings-
ansvarlig

Planleggingsfase 1 - lokalt
• Utarbeidelse/oppdatering av lokale investeringsplaner  

innen alle fagområder: Materiell, Eiendom, IKT og 
Anskaffelser. 

• Innmelding til PFT via Websak

1/11
EA, MA, AA, 

IKT

Planleggingsfase 2 - sentralt
• Mottak/kontroll av lokale planer. Distribuere til

hovedkategoriene og fagavdelingene 
• Gjennomføre analyse av behovene. 
• Koordinering mellom PFT og POD.  
• Prioritering av behov.
• Fremsendelse til sentral koordineringsansvarlig

1/1

Sentral 
koordinerings-

ansvarlig

Fagavdelinger

Sammenstilling 
• Sammenstilling av alle investerings- og 

anskaffelsesbehov
• Ferdigstillelse av strategisk investerings- og 

anskaffelsesplan

5/1
Sentral 

koordinerings
ansvarlig

Godkjenning
• Samlet plan godkjennes i PFT Ledergruppe
• Anskaffelsesplan: Avd.dir Anskaffelser og Juridisk
• Porteføljeplan Eiendom: Avd. dir. Eiendom
• Investeringsplan Materiell: godkjennes ikke

15/1 Avd.dir PFT

Info ut 
• Websak
• Lokale roller i PD/SO (Leder SVS, EA,MA og AA)
• POD
• Kilden (på interne fagsider)
• Andre  relevante fora

31/1
Sentral 

koordinerings-
ansvarlig

Fagavdelinger

Planprosess investerings- og anskaffelsesplan



Innsikt muliggjør planlegging og styring

• Brukerstyrte behovsinnmeldinger

• Utløpsanalyser fra KAV

• Forbruksanalyse/spendkube

• Markedskunnskap

• Informasjon om planlagte nordiske anskaffelser

• Informasjon om planlagte anskaffelser i Forsvaret
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Planleggings- og produksjonsstyringsverktøy

• MS Project  

− Prioriteringsmatrise
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Dette resulterer i politiets anskaffelsesplan
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Hvordan lykkes i planlegging og styring?

• Sett av kapasitet (tid) til planlegging

• Engasjere brukere/behovseiere, jobb tverrfaglig 

• Bruk enkle gjenkjennbare verktøy (MS Office) og gjenbruk data

• Lederforankring
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Takk for oppmerksomheten ☺

Fredrik og Lars


