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Brukerutvalg om offentlige anskaffelser 

 

 

Referat: 

Sak nr Tema Ansvarlig 

1 Fotografering 

Harald Nyquist fra Difi tok gruppebildet fra brukerutvalget. 

Det legges ut på anskaffelser.no der referater og 

presentasjoner om brukerutvalget legges ut. 

 

2 Velkommen 

Dag leder møtet og ønsket velkommen og gikk gjennom 

agendaen.  

 

 

3 Difis planlagte aktiviteter for 2016 

Seksjonslederne ga en orientering om planlagte aktiviteter, 

og hadde forberedt problemstillinger de ønsket å få drøftet i 

brukergruppa. Se vedlegg for orienteringen. Nedenfor 

fremkommer notater fra diskusjon og spørsmål til 

brukermedvirkning.  

- Marit /seksjon for innovasjon og 

leverandørutvikling  

Oppskalering av arbeidet knyttet til 

leverandørutviklingsprogrammet med 10 mill. i 

statsbudsjettet. 

Difi har kommet langt med innovasjon, men det er 

skepsis ute blant virksomhetene. Ser behov for å 

redusere motstand mot innovasjon. En veileder for å 

utvikle innovasjonspolicy kan være aktuelt. De regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato: 28.10.2015 Møtetidspunkt: 13.30-15.30 Møtested: Difi 

Møtet innkalt av Mona Stormo Andersen 

Møteleder Dag Strømsnes 

Referent Mona Stormo Andersen 

Til stede Hanna Meland (Stortinget), Heikki Fjelldal (NMBU), Ivar 

Larsen (KSI), Roar Pedersen (FK), Heikki Fjelldal (NMBU), 

Erik Borge (Sykehuspartner), Bernhard Lacher (Bufdir), Liv 

Killengreen Andersen. Fra Difi; Marit Holter Sørensen, Andrè 

Hoddevik, Per Sturla Wærness, Bente Hagelien, Dag 

Strømsnes, Mona Stormo Andersen. 
Fraværende/forfall Tove Strømman(NTNU)   

Evt. ressurspersoner Harald Nyquist fotograferer 
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satsningene burde dekke hele Norge. Samtidig som 

innsatsen kan tilpasses små og mellomstore kommuner. 

Tilpasse innsatsen der gevinstene er størst.  

 

Veileder for sosialt ansvar skal utvikles – Marit ønsker at 

noen av medlemmene i brukerutvalget melder seg på 

som bidragsyter. 

 

Nye kurs er testet i 2015 og vil fortsette i 2016: 

- Bedre anskaffelser gjennom dialog (BAD) 

- Regionalt anskaffelsesseminar for profesjonelle 

innkjøpere (RAS) 

 

Ingen i brukerutvalget har vært borti BAD eller RAS. 

Vanskelig å komme med en tilbakemelding på sparket.  

Vedlagt ligger en oppsummering av erfaringer fra BAD. 

Det er ønskelig at brukerrepresentantene vurderer og gir 

en tilbakemelding om de kan bidra i å igangsette 

tilsvarende i deres miljøer.  

 

 

 

- Bente/seksjon for Prosess 

Lanserer nytt verktøy og veiledning om valg av 

entrepriseform. Planlegger revisjon av BAE sidene.  

Tett samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening 

(NKF) om kompetanseheving i kommunene. 

Brukerutvalget må gjerne foreslå temaer det er behov for 

foredrag om. 

Nye SSA avtaler ble lansert 1.juli og et kort e-

læringskurs er under arbeid.  

Vil utvikle mer veiledning om komplekse IKT 

anskaffelser. Har gjennomført en del intervjuer for å 

kartlegge behovet.  

 

Brukerutvalget ga tilbakemelding om at det er ønskelig å 

komme med en anbefaling om hvilke type kontrakter 

man skal bruke avhengig av størrelse og kompleksitet.  

Det kunne også være ønskelig med maler som veileder 

til mer åpne konkurranser hvor en unngår 

detaljspesifikasjoner.  

 

E-læringskurs om anskaffelser er under utvikling. Det 

skal ivareta 3 målgrupper (nybegynnere, 

viderekommende og ledere). Læringsmålet er nå 

godkjent og manuset skal produserer. Kurset 

ferdigstillles våren 2016. 

 

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser krever ny 

veiledning fra Difi, som vil prioritere endringer i lov og 
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forskrift (klassisk sektor). All veiledning på 

anskaffelser.no skal være oppdatert når regelverket trer i 

kraft. En kartlegging viser at om lag 90 sider skal 

revideres samt 159 dokumenter. I tillegg kommer 

behovet for ny veiledning. 

Brukerutvalget ble utfordret til å prioritere veiledning de ser 

ekstra behov for. Veiledning knyttet til måling av gevinster 

ved kontrakter ble etterlyst.  

 

Per Sturla/seksjon for styring og kompetanse 

Anskaffelsesstrategi 

Per Sturla leverte ut og orienterte om at veiledningen for 

strategi som er videreutviklet og foreligger nå som «ny» på 

anskaffelser.no. Det er ønskelig med tilbakemelding, som 

kan gis til Kristine Kihl.  

 

Topplederprosjektet 

Har i trøndelagkommunene fått positiv respons etter å ha 

gjennomført seminar. Er nå i gang med dialog mot 

toppledergrupper på høyskolene. 

 

Statistikkprosjektet 

Det er ønskelig at statistikk skal være en tung 

hovedprioritering for 2016.  

 

Spendanalyse 

Sykehuspartner har tatt i bruk verktøyet og utvidet det. 

Stortinget har tatt det i bruk, men synes det er et krevende 

arbeid.  

 

Selvevalueringsverktøy 

Stortinget og NMBU har benyttet det.  

 

Det er nødvendig å se helhetlig på ulike virkemidler på 

innkjøpsområdet.  

 

Reetablere et innkjøpsledernettverk? 

10 kommuner er sammen i eget ledernettverk som har møter 

4-5 ganger i året.  Universitetene har egne nettverk. Det må 

gis et innhold som er annerledes. Flere ga uttrykk for at det 

vil være hensiktsmessig å skille nettverk for stat og 

kommune, og kanskje få til mer samarbeid med de nettverk 

som allerede eksisterer for eksempel KSI. Nettverket bør 

være åpent. 

 

 

 

Andrè / seksjon for teknologi og støttesystemer 

Viktigste områdene er: 

- Standardisering gjennom å etablere nasjonale 
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standarder (EHF) 

- Fellesløsninger som støtter anskaffelsesprosesser 

- Gi gjennomføringsstøtte ved implementering  

Nøkkelprosjekter 2016: 

Elektronisk innlevering av forespørsel 

 

Det ble bemerket at det er vanskelig å gjøre endringer i 

konkurranser som ligger i KGV. Difi vil komme med krav til 

løsningene fremover.  

Det er fortsatt slik at Difi vil at virksomhetene skal gjøre 

egne konkurranser for å ta i bruk KGV, men Difi vil hjelpe 

løsningsleverandørene med veiledning. Før jul vil Difi 

komme ut med forslag til kontraktsklausuler. 

 

 

4 Statens innkjøpssenter 

Dag orienterte om at Difi har jobbet lenge med å etablere et 

innkjøpssenter for å frigjøre kapasitet i statlige virksomheter. 

Opprettelsen er nå satt i gang. Det vil utarbeides 

obligatoriske avtaler. Det lyses nå ut 9 

saksbehandlingsstillinger og 1 lederstilling. De første 

avtalene vil gjøres på standardprodukter som pc, lisenser, 

kontorrekisita. Det vil være viktig å ikke ødelegge SMB 

markedet, og lage avtaler som bare de store leverandørene 

kan levere på.  

Mer informasjon vil komme.  

 

 

5 Erfaringer og videre arbeid  

Mona orienterte om at brukerutvalget har hatt 3 møter 

inkludert i dag. Difis budskap har ikke vært behandlet hos 

medlemmenes organisasjoner (KSI og FI) før de drøftes i 

brukerutvalget. Samtidig som Mona etterlyste flere innspill 

til agenda fra medlemmene. Det er behov for mer gjensidig 

samhandling.   

Brukerutvalget ble enig om at saker til brukerutvalget må 

sendes medlemmene i god tid så de kan innhente 

tilbakemeldinger i sine organisasjoner. Det var enighet om at 

det vil gi god forankring ute at det er et brukerutvalg der 

mange er representert via brukerutvalgsmedlemmene.   

 

 

 

Difi og 

medlemmene i 

brukerutvalget 

samarbeider.  

 

 

 

 

 

 


