
 

 

 

 

Referat 

Referat: Anskaffelsesrådet - referat 

Sak nr Tema Ansvarlig 

1 Referat 

Ingen merknader. 

Anna Katrine Hvardal 

2 Digitaliseringsstrategien 

PWC har vært i kontakt med noen av medlemmene i  

anskaffelsesrådet for intervju. Andrè sjekker opp 

arbeidet i PWC mht de som ikke har blitt intervjuet. 

Om noen ønsker å være pilot i prosjektet om 

integrering med arkiv – si fra til Andrè. 

 

Andrè gikk gjennom de enkelte prosjektene i 

digitaliseringsstrategien.  

1) Etablere elektronisk handelsformat for hele 

anskaffelsesprosessen 

2) Godkjenningsordning for digitale løsninger 

3) Standardisert ivaretakelse av journal- og 

arkivplikten ved gjennomføring av offentlige 

anskaffelser 

Andrè Hoddevik, Difi 

Saksnr: 15/00185-3 

  

Møtedato: 05.12.3017 Møtetidspunkt: 1200-1400 

Referent: Mona Stormo Andersen, Seksjon for styring og kompetanse 

Tilstede: 

 Katrine Wilson, Heikki Fjelldal, Hege Brinchmann, Knut Otto 

Pedersen, , , Lin Helliesen, Tommy Hestem,  Karina StehlFra Difi; 

Anna Katrine Hvardal, Andrè Hoddevik, Marit Holter Sørensen, Bente 

Hagelien, , Mona Stormo Andersen. 

Ikke tilstede: 
 Dag Strømsnes, Hanna Meland, Kristine Vigander, Nina Helen 

Rormark Erlend Leinum, Jacob Landsvik, Thomas Artsos 
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4) Kompetanseheving på gjennomføring og 

realisering av gevinster ved digitalisering av 

anskaffelsesprosesser 

5) Tjenesteutvikling. Nye digitale 

anskaffelsesprosesser 

6) Videreutvikle statistikktjeneste for å kunne 

gjennomføre mer detaljerte analyser av 

anskaffelser basert på store datamengder. 

7) Tilrettelegging for allmenn bruk av 

dynamiske innkjøpsordninger.  

Presentasjonen ligger vedlagt.   

Spørsmål underveis: 

- Vi utnytter løsningene i for liten grad. 

Hvordan sikrer man seg at virksomhetene 

utnytter systemene bedre? 

Svar: Difi legger bedre til rette ved å 

tilgjengeliggjøre tilrettelagte maler.  

- Det oppleves mye misforståelser rundt ESPD 

    

2 Innovasjon – hva er de viktigste tingene som skal 

til for å få innovasjon til å skje? 

Difi er medeier i nasjonalt program for 

leverandørutvikling. Den andre perioden er slutt i 

2019. Undersøkelser til nå viser at man har fått til en 

økt oppmerksomhet og bevissthet om innovative 

anskaffelser. Samtidig er det ikke så mange som har 

tatt det i bruk. Vi jobber med Stortingsmelding og 

videre i leverandørutviklingsprogrammet, og spør om 

hva vi bør prioritere fremover. Andre aktører som bør 

på banen, andre aktiviteter? Hva skal til for at 

innovasjon blir en viktig integrert metodikk i 

anskaffelser? 

Runde rundt bordet - KSI: 

- Forankring, strategi og ledelse 

- Nok ressurser 

- Dokumentere og påvise gevinsten 

Marit Holter- Sørensen 
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Kommentar: Det er andre prosesser utenfor 

anskaffelsesprosessen som skjer i virksomhetens 

andre fagmiljøer, der innovasjon skjer. Men disse 

prosessene er ikke tegnet sammen med 

anskaffelsesprosessen. Prosjektstyringsprosessen er 

opptatt med innovasjon men kobler den ikke inn mot 

anskaffelsesprosessen. Prosjektportalen i sharepoint 

er tatt i bruk blant kommunene.  

Er det aktuelt å støtte KGV og andre 

løsninger inn i prosjektportalen? 

Difi svarer: 

- EHF prosjektet prøver å bygge bro mellom 

prosessene. Det er ikke spesifikt for en enkelt 

løsning, men for KGV`r generelt så de kan 

støtte kommunenes prosjektportal blant andre.  

- Innkjøp på IKT området er forsøkt integrert i 

prosjektveiviseren.  

Andre kommentarer: 

- Bør kjøre kurs utenfor innkjøpsmiljøene, men 

til fagmiljøene for å ansvarliggjøre 

- Få fagmiljøene til å eie innovasjonsbiten 

-  

Runde rundt bordet – NSB 

En utfordring er å ha kompetanse om de ulike 

innovasjonsmodellene. Det  å klare å gjøre 

innovasjonen i hver anskaffelsesprosess. Skal man 

bruke modellene så er det ofte definert som 

innovasjon, men sånn jobber ikke vi. Vi trenger 

kunnskap om hvor vi kan hente innovasjon inn i de 

ordinære anskaffelsene.  

Vi har en innovativ kultur og et innovativt miljø, men 

har et potensial i å nyttiggjøre innovasjon i selve 

innkjøpene. Vi kommer for sent inn i prosessene mht 

innovasjon.  

Runde rundt bordet -ÅS universitet 

- Det mangler ofte vilje 

- Utfordrende å kommunisere med markedet  
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Runde rundt bordet – FI 

- Nødvendig å finne områdene der det er mulig 

å drive innovasjon – for å spisse det litt 

- Nødvendig å kjenne markedet 

- Det mangler vilje hos politisk ledelse som er 

villig til å ta risiko og sette av ressurser.  

Runde rundt bordet – NAV 

- Vilje til å ta risiko hos toppledelsen 

- Innovasjon må være aktuelt i fagmiljøene, 

ikke bare på anskaffelsesområdet. Jobbe mer i 

team på tvers i virksomheten.  

- Krav til konseptutredninger krever alt for 

detaljert beskrivelse ned i detaljer som ikke 

åpner for innovasjon 

- Er det nødvendig å snakke om så mange 

prosesser? Ikke ha en egen 

innovasjonsprosess, anskaffelsesprosess etc. 

Nødvendig å tenke mer en prosess mht 

metoder og verktøy.  

- Ofte har man konsulenter inne som gjør 

prosessene mer omfattende 

- Etter programperioden bør man få det mer inn 

i en fast organisasjon. Det å trekke metodene 

ut som måten man skal jobbe i de 

virksomhetene som overtar programmet. De 

andre partene i programmet bør sørge for at 

de har fotavtrykk som sikrer at man jobber 

tverrfaglig sammen etter at programmet er 

slutt.  

- Nødvendig å tenke utenom det å sette strøm 

på prosessen. Kan det være mulig å 

digitalisere en prosess som ikke er standard 

men som åpner for innovasjon? 

- Kontrakter må åpne for endringer underveis 

 

3 Satsningsområder for Difi i 2018 (se vedlegg) 

Noen stikkord: 

- IKT anskaffelser/skytjenester 

 

Bente Hagelien 
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Tilby veiledning og styrke innovasjon i 

digitaliseringsprosjekter.  
- Bygg og anlegg: Videreutvikle Best value 

procurement samt kursrekke om anskaffelser 
i bygg og anlegg. Samt kursrekke i 
forbindelse med nye miljøkriterier. Mulig nye 
anleggskriterier. 

- Analyse, workshops og seminarer knyttet til 
bedre kontraktsoppfølging.  

NSB har et kontraktsoppfølgingsprogram rettet til 
fagpersoner. Bente følger opp for nærmere dialog.  

NAV jobber med å måle bruk av energi. Bente følger 

opp mht nærmere dialog.Grønne anskaffelser 

Kriterier for tansport, kriterieveiviser.  

Kriteiresett for IKT og mat.  

Veiledning om merkeordninger.  

Utvikle statistikk og styringsdata om miljø. 

- Innovative anskaffelser 
- Sosial dumping 
-  

Styring og kompetanse 
- Effektiviseringsprosjekt for å ta ut 

kostnadsgevinster gjennom anskaffelser 

Inspill: Arve Klokk i Florø kommune har 

metoder for å beregne besparelser enkelt.  
- Strategisk lederkompetanse i offentlige 

anskaffelser (stat)- pilotere tiltak som inngår i 
statens ledersatning 

- Regionalt anskaffelsesseminar 
(kommune/fylke) 

Toppleder og mellomlederforankring 
- Anskaffelser.no 

- Modenhetsundersøkelse 

 

 

 

 

 

 

 

Marit Holter-Sørensen 

 

 

 

 

Anna Katrine Hvardal 

 

 

 

 

 

5 Møtekalender: 

Neste møte planlegges i mars. Difi oppfordrer 

medlemmene med å ta initiativ til temaer vi bør jobbe 

med. 
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