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Arenaer for brukermedvirkning

Statens 
innkjøpsforum

Kategori- og 
innkjøpsgrupper

Statens 
innkjøpsråd I det daglige



Statens innkjøpsforum

Møtested for oss som jobber med statlige 
anskaffelser

Erfaringsutveksling og engasjement

Skape nettverk med andre statlige 
virksomheter

Gjensidige tilbakemeldinger

Senke terskelen for deltakelse i 
innkjøpsgrupper



Erfaringer med Statens innkjøpssenter

Ressurskrevende med 190 virksomheter

Første avtale ble inngått i september 2017, totalt 4 avtaler

Oppnådd god og sunn konkurranse

Har medført kostnadsreduksjoner for staten som helhet

Digitalisering

Stort fokus på forvaltning av avtalene



Fellesavtaler er effektivt



Erfaringer med Statens innkjøpssenter

Ressurskrevende med 190 virksomheter

Første avtale ble inngått i september 2017, totalt 4 avtaler

Oppnådd god og sunn konkurranse

Har medført kostnadsreduksjoner for staten som helhet

Digitalisering

Stort fokus på forvaltning av avtalene



Fortsettelsen med Statens innkjøpssenter

I ferd med å nå metningspunktet

Ekstern evaluering – ferdigstilles januar 
2019

Gradvis tilnærming til kategoristyring

3-4 nye avtaler inneværende år

Verktøy for å strukturere dialogen med 
virksomhetene



Pågående prosesser

• I karensMobiltelefoner og 
nettbrett

• Snarlig kunngjøring av konkurransePC-klienter

• Snarlig kunngjøring av konkurransePC-skjermer

• Prosjektets tilrådningFaglig og juridisk 
bistand

Alle prosessene har hatt utstrakt markeds- og brukerdialog



Statlige fellesavtaler – på hva?

390 82,5 27,5110

Totalt offentlige kjøp 500 MRD

Virksomhetsspesifikke Totalt Indirekte Virksomhetsspesifikk Statens innkjøpssenter

Antatt egnet som 
statlige fellesavtaler



Kategorier KategoriX

Statlig 
fellesavtale

Regional 
avtale eller

regionbetinget 
statlig 

fellesavtale
Lokal
avtale

Kategoristrategi utarbeides



Utvikling av innkjøpssenteret

Dagens 
situasjon

Gjennomføring 
og forvaltning 
av reise-
kategorien

Gjennomføring 
og forvaltning 
av IKT-
kategorien

Gjennomføring 
og forvaltning 
av kategori 
profesjonelle 
tjenester

Gjennomføring 
og forvaltning 
av kategori 
administrative 
tjenester

Gjennomføring 
og forvaltning 
av kategori x

Avtaler

Tid

Kategoristrategier utarbeides og iverksettes i samråd med Statens innkjøpsråd

Utviklingen forutsetter en videreføring av Statens innkjøpssenter



Viktige fokusområder

Beste praksis Gevinster Brukerinvolvering

Kunnskapsbasert Samfunnsansvar Begeistring
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