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Statistikk og styringsdata

Prosjektets formål:
Øke kunnskapen om offentlige anskaffelser og bidra til effektiv 
styring av disse med en tjeneste/konsept for innhenting, 
oppbevaring og publisering av statistikk.

Samarbeid med andre: 
FD, DFØ, SSB, NHO, kartlegge virksomheters behov ved intervjuer 
(departementer og etatsstyrere, virksomheter/innkjøpsledere), 
testet regnskapsdata mot fylkesmenn og vært i dialog med 
etatsstyrerne i KMD

Status planlegging
Kartlegging av eksisterende og relevante IKT systemer 
Vurdering av alternative virksomhetsarkitekturer
Grunnlag for en anbefaling om valg av arkitektur
Beskrivelse av egnet organiserings- og finansieringsmodell
Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre tjenesten
Utrullingsplan, Grunnlag for kravspesifikasjon til IKT-system



ANSKAFFELSESAKADEMIET

Prosjektets formål:
Skape et rom for dialog mellom innkjøpsmiljøene og 
utdanningsinstitusjonene der de i fellesskap kan finne gode 
løsninger som kan dekke behovet for forskningsbasert utdanning 
innen offentlige anskaffelser. 

Samarbeid med andre: 
Offentlige virksomheter
Bransjeorganisasjoner
Utdanningsinstitusjoner
Forskningsrådet
ANS

Aktuelt
klargjøre handlingsplan for gjennomføring av prosjektet



Strategisk organisering, styring og ledelse av offentlige 

anskaffelser

Prosjektets formål:
Bidra til bedre organisering ,styring og ledelse av offentlige 
anskaffelser. Ved å tilby og gjennomføre faglig 
oppdatering/kompetanseoverføring til toppledere i stat og 
kommune, for god strategisk ledelse, styring og organisering, slik 
at potensialet og mulighetene gjennom anskaffelser kan utnyttes, i 
dag og inn i fremtiden.

Samarbeid med andre: 
Hele Difi ANS, LEO KEN
KS
Ledere(brukere)

Status planlegging
Prosjektet er i slutten av produksjonsfasen og  i starten av 
spredningsfasen



Anskaffelsesstrategi
Prosjektets formål:
Bedre styring av offentlige anskaffelser ved at offentlige 
virksomheter skal ha en anskaffelsesstrategi, som gir 
bedre effekter for offentlige virksomheter.
Generell veiledning er tilpasset og oppdatert.
Veiledning for anskaffelsesstrategi er overført til 
linjeorganisasjon Difi.

Samarbeid med andre: 
ANS

Status planlegging
Startet kartleggingsarbeidet



Anskaffelser.no
Prosjektets formål:
Drift og utvikling av nettsiden

Samarbeid med andre: 
ANS
Difi

Aktuelt
Omstilling, transformasjon 2014
Gjennomføring av kurs for brukertesting



SOLA 123 KURS FOR INNKJØPSLEDERE

Prosjektets formål:
Bidra til at kursdeltagerne gis kompetanse på og får et 
helhetsbilde av styring og ledelse av offentlige anskaffelser. 
Innkjøpsledere den viktigste målgruppe
Opplæring av nødvendige verktøy innenfor styring og ledelse; 
spend- og modenhetsanalyser, utarbeidelse av 
anskaffelsesstrategi, kategoristyring, gevinstrealisering og 
organisering av innkjøpsfunksjonen 

Samarbeid med andre: 
ANS/SSK

Status planlegging
Kursrekken fastlagt
Startet utarbeidelse av faginnhold 


