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Mandat for brukerutvalget til Difis arbeid 

knyttet til offentlige anskaffelser  

 

Opprettelse av et strategisk brukerutvalg skal understøtte Difis arbeid med å styrke offentlige 

oppdragsgiveres kompetanse og evne til å sikre god organisering og styring, samt effektive og 

kvalitetsrettede anskaffelser.  

Bakgrunn 

Det er et mål at offentlige anskaffelser blir organisert og gjennomført slik at formålet og effekten av 

anskaffelsen oppnås uten at offentlige virksomheter bruker unødig mye ressurser, dette i samsvar 

med regelverket om offentlige anskaffelser. Effektiv ressursbruk skal vurderes ut fra de totale 

kostnadene og gevinstene de ulike aktørene har, herunder det offentlige, næringslivet og 

mottakeren av varen eller tjenesten. 

 

Difi har en sentral rolle i dette og skal arbeide for kompetanseutvikling, bedre organisering og økt 

lederforankring i offentlige anskaffelser. Direktoratet skal særlig arbeide for at det offentlige kan 

realisere effektiviseringspotensialet når anskaffelser planlegges, gjennomføres og følges opp.   

Difi skal også bistå offentlige virksomheter i å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og 

veilede virksomheter som ønsker å stille sosiale krav til leverandørene i sine anskaffelser.  

Strategisk brukerutvalg 
Brukerutvalget skal dekke hele Difis arbeid med anskaffelser, og skal være et rådgivende organ for 

Difis prioriteringer på anskaffelsesområdet.  

For å være et rådgivende organ må brukerutvalget få oversikt over Difis totale portefølje og påse at 

brukerperspektivet ivaretas.  

Brukerutvalget skal bidra med å identifisere brukerbehov og bidra til å sikre brukerorientering i Difis 

utvikling av veiledning og tjenester.   

Kriterier for brukerutvalgets sammensetning: 
 
Både små og store virksomheter skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god 
forankring i bredden av innkjøpsorganisasjoner.  
 
Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.  
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Brukerutvalgets sammensetning: 
Brukerutvalget skal ha følgende representasjon: 

 1-2 representanter fra Fylkesinnkjøp (FI) 

 1-2 representanter fra Kommunenes Sentralforbunds Innkjøpsforum (KSI) 

 Representanter fra statlig sektor 

Brukerutvalget skal ledes av direktøren for offentlige anskaffelser i Difi. 
 

Brukerutvalget skal: 
 Medvirke som rådgiver i forberedelser til beslutninger. 

 Bidra til god kvalitet på tjenestetilbudet. 

 Drøfte og gi innspill til innretning av tjenestetilbud, prosjekter, utviklingstrekk på kritiske 
områder, satsningsområder, virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak. 

 Identifisere og belyse behov for utviklingsområder. 

 Avdekke behov for brukergrupper i de prosjekter der det er hensiktsmessig.  
 

Arbeidsform: 

 Brukerutvalget har møter 2-4 ganger i året. Et møte tidlig på høsten bør omhandle innspill til 
prioriteringer av Difis aktiviteter for neste år. 

 Alle medlemmer av utvalget har ansvar for å melde inn saker som skal på dagsorden ca. 14 
dager før fastsatt møtedato. 

 Det skrives referat fra møtene i brukerutvalget.  

 Refusjon for reise gis etter bestemmelsene i statens regulativ for reiser innenlands. 
 

Brukerutvalget bør jevnlig evaluere sin virksomhet, vurdere resultatene av arbeidet og planlegge 

eventuelle endringer. 
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