
Program Difis innkjøpsledernettverk 5. desember 2019

• 12.00–12.30 Kaffe og registrering

• 12.30: Kontraktsoppfølgingsverktøy for evaluering av 
leveranser, ved Fredrik R.Y. Mortensen, Difi

• Diskusjon: 

• 13.30: Fra desentral til sentral plassering av 
innkjøpsfunksjonen, ved Gunda Djupvik i NAV

• 14.00: Diskusjon

• 14:30: Tillit, kontroll og innkjøpsleders rolle i 
kontraktsoppfølgingen ved Fredrik R.Y. Mortensen

• 14.15: Hva skal vi gjøre i 2020? 



Evalueringsverktøy i forms

Fredrik R.Y. Mortensen

Seniorrådgiver, Difi



Forbedring av behovsplanlegging og leverandøroppfølging gir størst effekt på gevinstrealisering

Effekt-

grad

Nåværende fokus for anskaffelserEffekt på gevinstrealisering

Avklare behov og forberede 

konkurransen
Konkurranse-

gjennomføring Kontraktsoppfølging

Fortsatt fokus på konkurransegjennomføring, selv om forberedelse og oppfølging gir størst effekt

på gevinstrealisering (Difi, Rambøll 2018)



Bakgrunn

• Et steg på veien mot en heldigital anskaffelsesprosess i 2024

• Ni piloter som gjennomføres nå- statlige og kommunale 

virksomheter

• EBY hadde presentasjon på anskaffelseskonferansen

• Publiseres på anskaffelser.no 5. februar

• Evaluering av tjenesteleveranser

• Avtaleforvalter

• Bestiller

• Leverandør

• Egenrapportering om lønns- og arbeidsforhold for leverandør









• Kontraktsoppfølging i Microsoft Forms

• https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?ori

gin=shell#

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell


Diskusjon 1- snakk sammen fire og fire 

• Hvordan gjør dere kontraktsoppfølging i dag?

• Kan forms bidra til bedre kvalitet i 

kontraktsoppfølgingsfasen?

• Hva skal til for vellykket innføring av et slikt verktøy 

for kontraktsoppfølging i din virksomhet?

• Ønsker du å teste skjema for arkitekt- og 

rådgiveroppdrag og/eller entreprenøroppdrag i pilot?

• Ta kontakt med Magne og/ eller Fredrik

• magne.hareide@digdir.no, frm@digdir.no

mailto:magne.hareide@digdir.no
mailto:frm@digdir.no


05.12.2019// Gunda Djupvik

FM-avtalane – kan sentraliserte innkjøp gi 
gevinstar og betre kvalitet?



Kontraktsoppfølging

Nei

Har ikke tid

Det går sikkert bra

Ja

Kontroll 

Tillit

Kontraktsoppfølging – nei eller ja



Kontraktsoppfølging – hvordan?

Kontroll

• Leverandør ønsker å 
utnytte situasjonen

• Kontollorientert 
kontraksoppfølging

• Overvåkning

• Kostnadskontroll

Tillit

• Felles mål

• Tillitsbasert 
kontraktsoppfølging

• Myndiggjøring

• Fasilitering



Hva skal innkjøpsleder legge til rette for?

• Ansatt som kontraktsforvalter

• Del av et større miljø/fagmiljø

• Grensesnitt mellom kontraktsforvalter og anskaffer

• Stafettorganisering med overlapp

• Være med på forhandling, 
signeringsmøte/implementeringsmøte

• Delta i evaluering av tilbud

• https://www.anskaffelser.no/innkjopsledelse/roller-og-ansvar

https://www.anskaffelser.no/innkjopsledelse/roller-og-ansvar


Kontraktsforvalter vil tjene inn lønnen sin

Unngå ulovlig 

direkte anskaffelse

Samarbeid om 
felles mål

Redusere avvik

Sikre kvalitet i 
gjennomføring Realisere gevinster-

behovsdekning



Diskusjon 2- snakk sammen fire og fire 

• Er hele innkjøpsfunksjonen sentralisert hos dere? 

• Eller hva er sentralisert hos dere? Gjennomføring, 

kontraktsoppfølging, eller juridiske ressurser?

• Er det behov for å endre roller og ansvar for å styrke 

arbeidet med kontraktsoppfølging hos dere?




