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Anskaffelsesråd 

 

 

Referat: 

Sak nr Tema Ansvarlig 

1 Velkommen 

Dag Strømsnes ønsket velkommen og gikk gjennom 

mandatet. 

Det innspill til temaer rådet bør ta for seg:  

- organisering av innkjøpsfunksjonen 

- digitalisering 

Riksrevisjonen anbefaler en sentralisering av 

innkjøpsfunksjonen for å rekruttere og 

beholde gode fagmiljøer. Hva betyr 

digitalisering for fremtidig organisering?  

- Organisering av kategorisering.  

 

Det er behov for at saksliste blir sendt ut tidlig i 

forkant av møtene – for å sikre gode forberedelser.    

Dag Strømsnes, Difi 

2 Stortingsmeldingen 
Bente Hagelien (Difi) orienterte om status i arbeidet med 
Stortingsmeldingen. Liv Lunde fra Nærings - og 
fiskeridepartementet (NFD) hadde ikke mulighet til å 
delta på møte.  
Alle oppfordres til å sende skriftlige innspill til NFD selv 
om fristen har utløpt.  
Under rådsmøtet kom følgende innspill til hva meldingen 
bør omhandle: 

- Kompetanse i et digitaliseringsperspektiv 

Bente Hagelien, Difi 

 

Møtedato: 26.09.2017 Møtetidspunkt: 12-14.30 Møtested: Difi 

Møtet innkalt av Mona Stormo Andersen 

Møteleder Dag Strømsnes 

Referent Mona Stormo Andersen 

Til stede Heikki Fjelldal, Hege Brinchmann , Knut Otto Pedersen, Nina 

Helen Rormark, Thomas Artsos, Lin Helliesen, Tommy 

Hestem, Erlend Leinum, Jacob Landsvik, Karina Stehl,   

Fra Difi; Marit Holter Sørensen, Bente Hagelien, Dag 

Strømsnes, Mona Stormo Andersen. 
Fraværende/forfall Andrè Hoddevik, Hanna Meland, Kristine Vigander 

Evt. ressurspersoner  
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- Styring av ressurser og arbeidsprosesser 
- Innkjøpssamarbeid og bygge beste praksis og 

ferdigheter 
- Innkjøpslederrollen –hvilken kompetanse og 

hvilke forventninger skal man ha til 
innkjøpslederrollen (erfarer større krav til service 
og holdbar dokumentasjon) 

- Innkjøpssamarbeid og redusere kostnader i 
rammeavtaler   

- Gevinstrealisering og dokumentere gevinster, 
både administrative og fra avtaler. Få hjelp til 
analyser.  

- Kompetansen på kommunenivå, spesielt på bygg 
og anlegg 

- Organisering – få på plass noen verktøy for de 
små 

- Få tydeliggjort ansvaret i plan og 
kategoristrategiarbeidet, men også sterkere 
ansvarsfordeling i oppfølgingsfasen. Det er for 
lite makt til å delegere ansvar ute i 
organisasjonen.  

- Hvilken rolle skal Difi ha for fremtiden for de 
mindre og mellomstore enhetene? Hvordan skal 
anskaffelsesNorge organiserer seg opp? 

- Personvernsproblematikk knyttet til kjøp av IKT 
løsninger og skytjenester. 

- Koble anskaffelser til fagområdene der vi skal 
realisere gevinster for virksomhetene. Koble 
anskaffelser med de strategiske områdene i 
virksomhetene.  

- Topplederutvikling, gjerne knyttet til 
utviklingsprogram Difi har. Her må anskaffelser 
som fag inn.  

- Rapportering og styringsstruktur – vi blir bedt om 
færre, ikke flere indikatorer. Eksempelvis må DFØ 
sin publiseringsløsning for regnskap være 
samordnet med hvordan vi ønsker å styre 
anskaffelsesområdet på kategorier.  Krav til 
besparelser og kutt  - da må det synkroniseres på 
toppen 

- Fortsatt fokus på at innkjøp er en profesjon med 
sentral kompetanse for å bistå ledere i tidlig 
planlegging.  

- Kompetanse på sourcingstrategier (kjøpe/lage 
selv) i forbindelse økt krav til kostnadseffektiv 
drift 

- Behov for å bli mer effektive 
- Ta ut potensiale i digitale verktøy, hvordan? 
- Hvordan kan Difi bidra til å bevisstgjøre lederne? 

Hvordan få topplederne til å etterspørre 
resultater? Behov for mer myndighet og ansvar 
hos innkjøp. 
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- Kostra brukes til å fordele penger, men 
kommunene trenger mer info om hva vi kjøper. 
Det er en enorm mengde av data i Kostra uten at 
det kan benyttes for innkjøp.  

- Standardisere tallene mellom kommunene 
- Stor forskjell i utfordringer mellom store og små 

kommuner 
- Utfordring i å få tall og informasjon for å 

synliggjøre vår strategiske rolle i kommunen. 
Trenger hjelp til å løfte innkjøpets betydning for 
kommunen.  

- Hvilke signaler gir vi til markedet- vi setter krav til 
miljø etc, som fordrer investeringer hos 
leverandørene. Hvordan håndtere det bedre? 

- Analyseprogram som SAS fungerer godt for å 
dokumentere kostnadsbesparelser. 

- Hjelp til å organisere seg mer hensiktsmessig i 
kommunene.  

- Digitalisering må også omhandle leverandørene – 
det er dårlig konkurranse i markedet som 
medfører dårlig service til offentlige 
oppdragsgivere 

- Innkjøpssamarbeid er viktig for å effektivisere 
kommunene, og dermed en grunn for å slå 
sammen kommunene 

- KS vil ikke ta initiativ til å etablere innkjøpssenter 
for kommunene, redd for konsekvensene i 
markedet 

- Benchmarke betingelser eller priser hos 
leverandørene 

- Det er forskjell på kunnskapsnettverk og 
innkjøpsnettverk. Begge har sine fordeler. 
Kunnskapsnettverk utveksler maler for 
konkurranser og høster erfaringer som deles. 

- Få til mer samarbeid om IT kjøp og administrative 
anskaffelser. Mulig å standardisere.  

 

3 KSI handlingsplan for offentlige anskaffelser 
KSI vedtok handlingsplan for offentlige anskaffelser i mai 
2017. Denne gjelder for 2017-2018. KSI leder Lin 
Helliesen presenterte handlingsplanen. Handlingsplanen 
inneholder informasjon om hvordan KSI arbeider med å 
sikre ressurser, kompetanse, verktøy, rammeverk og 
samarbeid.  

 

Lin Helliesen, KSI 

4 IKT – anskaffelser og behov for videreutvikling av 
veileder 
Sverre Svenssen og Bente Hagelien, Difi,  orienterte om 
hva Difi planlegger å utvikle av veiledning og maler på IKT 
området. Regjeringen har laget en strategi for 
skytjenester. Difi har startet en veiledning og skal utvikle 

Sverre Svenssen og 

Bente Hagelien, Difi 
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det videre. Difi trenger derfor innspill fra innkjøpere om 
hva som er behovet og utfordringene på området. 
Følgende innspill ble meldt inn: 

- Hvordan blir avtalene når noe kan driftes i sky? 
- Hvordan håndtere i kontraktene at markedet 

lærer fort og kan /bør redusere prisene hvert år? 
- Vi skal gå over til å utvikle mer virksomhetsnære 

systemer. Overgangen fra outsourcing til å få økt 
kompetanse internt må håndteres . 

- Ved outcourcing av IT får man nytt grensesnitt 
mot IT avdelingen. Største utfordringen er å få til 
en mottaksorganisasjon.  

- Uninett løser det meste for universitetene 
- Vanskelig å få til innovative anskaffelser når 

fagekspertene er så spesifikke 
- Pass på så ikke Prosjektveiviseren og IKT- 

veiledning i anskaffelsene blir konkurrenter. Det 
er mye å forholde seg 

5 Møtekalender: 

Neste møte planlegges i begynnelsen av desember. 

Difi oppfordrer medlemmene med å ta initiativ til 

temaer vi bør jobbe med. 

 

 

 

 

 

 

 


