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Forventninger til toppledere
«For at offentlige anskaffelser skal kunne bidra til at virksomhetene
når sine overordnede mål, må virksomhetene jobbe systematisk
med hele innkjøpsporteføljen. Det krever klare, interne, overordnede
føringer og et innkjøpsmiljøsom er rustet til å gjennomføre
oppgavene (…) Det krever at anskaffelser gis tilstrekkelig prioritet av
ledelsen i virksomhetene.» Meld.St.22

•

Utvikle et bedre kompetansetilbud om anskaffelser for
ledere av offentlige virksomheter

•

Pågående arbeider hos Difi videreføres for å bedre
styring, organisering og ledelse på anskaffelsesområdet.

•

Utrede behovet for sektorvise tiltak for bedre styring,
ledelse og organisering av statlige innkjøp.

Tre strategiske nivåer å styre anskaffelser
• følge tett opp de
virksomhetskritiske
anskaffelsene, særlig de med
høy pris og/eller høy risiko
• følge opp anskaffelser
systematisk, som et virkemiddel
for å nå virksomhetens mål på
en effektiv måte
• bruke anskaffelser som et
verktøy for å nå samfunnsmål
(som for eksempel bærekraft og
miljø) utover de spesifikke
målene med anskaffelsen

Forventninger krever tiltak
• Utvikle et bedre kompetansetilbud om
anskaffelser for ledere av offentlige
virksomheter
• Pågående arbeider hos Difi videreføres
for å bedre styring, organisering og
ledelse på anskaffelsesområdet.
• Utrede behovet for sektorvise tiltak for
bedre styring, ledelse og organisering
av statlige innkjøp.

Modell for å øke toppledernes;
• oppmerksomhet omkring betydningen av sitt
engasjement på anskaffelsesområdet
• kunnskap om og refleksjoner rundt det å bruke
anskaffelser strategisk
• etterspørsel etter styringsinformasjon om anskaffelser i
deres organisasjon
• fokus på å koble anskaffelser til virksomhetmål og
samfunnsmål
• engasjement i virksomhetens dialog og samarbeid
med markedet og med sitt økosystem forøvrig
• bevissthet omkring deres egen/virksomhetens
modenhet i forhold til å bruke anskaffelser strategisk

HVORFOR SKAL DU SOM LEDER TENKE PÅ
ANSKAFFELSER SOM ET STRATEGISK
VIRKEMIDDEL?
Kostnadseffektivisering

Innovasjon

Fire likeverdige formål anskaffelser tilpasset
virksomheten
Tre organisatoriske ferdigheter
som en virksomhet må utvikle for å
understøtte det strategiske arbeidet med
anskaffelser.

Organisering
God
utnyttelse av
regelverket
Samarbeid og
økosystem

Samfunnsansvar

Virksomhetsmål

Hva er din rolle som innkjøpsleder?
• Vil digitalisering gi nye oppgaver?

• Blir oppgaver borte?
• Vil digitalisering gi ny informasjon?

Gode data gir mulighet for kapasitetsjustering og prisendringer er sentralt for bedret virksomhetsstyring
Kostnadsanalyse
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•
•

Reduser dobbeltarbeid
Fokus på verdiskapende
aktiviteter kjernetjenester

Organisatorisk
restrukturering

•

Restrukturer for å høyne
effektivitet

•
Digitalisering og
prosessforbedring

Lønnskostnader
(209 mia kr)

Statlige
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(401 mia kr)*
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Varer/materiell
Anskaffelser
(192 mia kr)
Tjenestekjøp

* Statsregnskapet 2017

Samfunnsoppdrag

Samle, forvalte data og
produsere faktabasert
beslutningsgrunnlag

Benchmarking
av produktivitet

•

Sammenlikne med andre
ift arbeidsprosesser.

Balansering av
arbeidsmengde

•

Reduser topp og bunn
belastninger

•
Strategisk
kjernekompetanse

Sett bort ikke-kjerne
aktiviteter

Etterspørselsstyring

•

Reduser budsjett i
forkant (ABE-reform)

Leverandørstyring

•

Samle behov i sentrale
avtaler
Styr kontraktene

Avtalelojalitet

•

Innfør enkle krav til
lojalitetsrapporter og følg opp

Ivareta miljøkrav

•

Reduser CO2 utslipp

Styrke innovasjon

•

Nye løsninger

•

Tilrettelegge for SMBer •

Antall SMB kontrakter i OA

•

Antall SMB kontrakter i OA

Sosialt ansvar - Akrim
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