
Planer 2016

Seksjon for Prosess



Bygg, anlegg- og eiendom (BAE)

Difi lanserer nå verktøy og veiledning om valg av 

entrepriseform

Revisjon av BAE-sidene på anskaffelser.no
Mål: forenkle og oppdatere innhold

Gjennom prosessbeskrivelsen for å forenkle denne og oppdatere 

til nytt regelverk

Nye tema – innspill?

Tett samarbeid med NKF om kompetanseheving 

i kommunene



IKT-anskaffelser

SSA
Nye avtaler lansert 1. juli 2015

Kort elæringskurs under arbeid

Veiledning om komplekse IKT-anskaffelser
Den IKT-anskaffelsen som brukerne opplever som mest 

problematisk

Kartlegger nå brukernes behov og skal vurdere løsning



Komplekse IKT-anskaffelser

Hovedansvaret for anskaffelsene ligger ofte i 

fagavdelinger, ikke i innkjøpsavdelingene
Utfordringer knyttet til organisering av disse anskaffelsene og få «koblet» 

kompetanse tidlig i planleggingen

Flere tema som kan være aktuelle for veiledning, 

særlig i planleggingsfasen:
Kravspesifikasjoner, god markedskunnskap mv.



E-læringskurs om anskaffelser

Mål: bidra til god anskaffelsesfaglig kompetanse 

om anskaffelsesprosessen og for anskaffelser 

som strategisk virkemiddel

Målgruppe:
nyansatte og nybegynnere uten erfaring og kunnskap - kort 

introduksjon

den som gjennomfører kjøp og som har noe erfaring og 

kunnskap om offentlige («innkjøper»)

ledere/de som har budsjettansvar

Læringsmål godkjent og manuset skal nå 

produseres – kurset ferdigstilles våren 2016
Eksempler og case alltid nyttig – kom gjerne med innspill



Nytt regelverk om offentlige 

anskaffelser

Difis arbeid med veiledning



Oversikt over nye regler

Regelverk som omfattes:

Lov om offentlige anskaffelser (endres)

Forskrift om offentlige anskaffelser (endres)

Forsyningsforskriften (endres)

Tjenestekonsesjoner (ny forskrift)

Håndhevelsesreglene (endringer i flere forskrifter)

Noen regelendringer trådte i kraft 1. juli 2015, 

men hoveddelen skal tre i kraft våren 2016. 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT



Mål med arbeidet

All veiledning på anskaffelser.no skal være 
oppdatert i henhold til nytt anskaffelsesregelverk 
når dette trer i kraft

Bidra til at anskaffelser gjennomføres i samsvar 
med nytt regelverk og legge til rette for at 
muligheter i nytt regelverk kan brukes 

Avgrensning: Fokus på regelverket om 
anskaffelser innen klassisk sektor



Sluttleveranser

Oppdatere eksisterende informasjon på 

www.anskaffelser.no:

Oppdatering av nettsider – særlig generell 

anskaffelsesprosess og sidene om anskaffelsesfaglige 

tema

Oppdatering av maler/verktøy

Oppdatering av andre dokumenter 

Utarbeide nye maler og veiledninger

Samordne og redusere mengden av veiledning



Omfang av endringsbehov

Oppdateringer på anskaffelser.no: 

87 av 1192 nettsider/nettsider som henviser til verktøy/maler må 

endres

159 av 1250 dokumenter, veiledninger, maler etc. må endres

I tillegg kommer behov for ny veiledning



Områder som bør videreutvikles

Identifisert behov for nye/reviderte veiledninger:
Markedsundersøkelser

Konkurranse med forhandling og konk. preget dialog

Innovasjonspartnerskap

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Tildelingskriterier

Livssykluskostnader

Ettersending av opplysninger/ dokumentasjon

Avvisning

Endring av kontrakt

Krav til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold



Videre arbeid

Startet opp arbeidet med veiledning nye tema 

Deretter:

Generelle maler for konkurransegrunnlag

Konkurransemaler særskilte tema

Gjennomgang anskaffelsesprosessen

Oppdatering eksisterende veiledninger

Oppdatering av øvrige eksisterende maler, verktøy mv.

Oppdatering av eksisterende nettsider


