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1 INNLEDNING 

Difi/Statens innkjøpssenter (heretter Statens innkjøpssenter) er et statlig serviceorgan med mål om 

«å effektivisere offentlige anskaffelser ved å inngå og forvalte statlige fellesavtaler». Slike 

verdiskapende og kostnadseffektive fellesavtaler vil skape en enklere og effektiv innkjøpshverdag for 

statlige virksomheter, og høste verdier i form av økt ressursmobilitet og økt handlefrihet hos den 

enkelte virksomhet. Ved å inngå og forvalte statlige fellesavtaler på vegne av statlige virksomheter, 

vil Statens innkjøpssenter støtte regjeringens satsning om å «fornye, forenkle og forbedre Norge» 

gjennom økt behovsdekning, økt konkurranse og bedre utnyttelse av skattebetalernes penger.   

Formålet med strategi for brukermedvirkning er «å effektivisere offentlige anskaffelser ved 

maksimert behovsdekning, brukertilfredshet og avtalelojalitet gjennom gode relasjoner, tillit og 

forankring». Ettersom brukertilfredshet og avtalelojalitet er to kritiske faktorer for å effektivisere 

offentlige anskaffelser gjennom statlige fellesavtaler, stiftes tre brukerorgan med ansvar for å ivareta 

brukernes behov og forventninger gjennom hele anskaffelsesprosesser. Disse er: Statens innkjøpsråd, 

Statens innkjøpsgruppe(r) og Statens innkjøpsforum (figur 1). Departementene identifiserer og 

utnevner representanter til Statens innkjøpsråd. 

 

Figur 1: Brukermedvirkning illustrert 

 

Alle sivile statlige virksomheter er obligatorisk omfattet av innkjøpssamordningen* og bærer derfor 

felles ansvar for brukermedvirkning. Virksomheter som opererer i konkurranse med private 

kommersielle aktører kan ikke delta i innkjøpssamordningen*. Stortinget og Forsvarets militære 

enheter kan på frivillig grunnlag tilslutte seg innkjøpssamordningen. Tilslutning innebærer at 

enheten/virksomheten omfattes av brukermedvirkningen.  

I de neste tre kapitlene blir brukerorganene nærmere beskrevet.  

 

 

*) Kunnskaps og Moderniseringsdepartementet (KMD); Tildelingsbrev 04.11.2015, ref. 14/5094-8: Samordning av statlige 
innkjøp - etablering av Statens innkjøpssenter 
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2 STATENS INNKJØPSRÅD 

2.1 MÅL OG FORMÅL 
For å effektivisere offentlige anskaffelser gjennom statlige fellesavtaler må avtalene som inngås og 

forvaltes, dekke brukernes felles behov og forventninger. Medlemmene i Statens innkjøpsråd 

representerer brukerne i statlig sektor, med formål «å definere den totale kontraktsporteføljen 

innenfor ulike produkt- og tjenestekategorier i samråd med Statens innkjøpssenter». Rådets 

medlemmer blir utpekt av respektivt departement, og skiftes ut hvert tredje/fjerde år for å sikre 

både rullering og kontinuitet. Statens innkjøpsråd vil understøtte Statens innkjøpssenters samlede 

måloppnåelse om å effektivisere offentlige anskaffelser ved maksimert brukertilfredshet, 

avtalelojalitet og datagrunnlagskvalitet.  

2.2 MANDAT 
Medlemmene i Statens innkjøpsråd har ansvar for å ivareta og formidle brukernes felles interesser 

når aktuelle avtaleområder blir drøftet og definert i samråd med Statens innkjøpssenter (figur 2). 

Rollen innebærer å innhente nødvendig informasjon/dokumentasjon om brukerbehov og 

forventninger, og benytte denne i vurderingen av aktuelle fellesavtaleområder. Videre innebærer 

rollen også å holde seg oppdatert på brukerinteresser, og å være delaktig i møter hvor aktuelle 

avtaleområder drøftes og defineres. I tillegg har medlemmene ansvar for å bistå Statens 

innkjøpssenter i identifikasjonen av ildsjeler og nøkkelpersonell som bør inkluderes i 

anskaffelsesspesifikke innkjøpsgrupper, se kapittel 3.0.  

 

Figur 2: Statens innkjøpsråds medvirkning i Statens innkjøpssenters statlige anskaffelsesprosess 

2.3 ORGANISERING 
For å sikre kontinuitet i Innkjøpsrådets arbeid utnevner hvert departement to representanter fra 

underliggende virksomheter til Statens innkjøpsråd. Utskiftning/rullering anbefales hvert tredje eller 

fjerde år, slik at alle statlige virksomheter representeres over tid. Utnevnelsen av rådets medlemmer 

må finne sted innen første kvartal i inneværende år representantene byttes, foruten år 2016 hvor 

fristen er satt til tredje kvartal.  

Ved manglende oppmøte, permisjon eller oppsigelse utnevner respektivt departement ny 

representant til Statens innkjøpsråd. 
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2.4 KRITERIER FOR UTVALG 
Ofte vil det være naturlig å utnevne representanter med øverste ansvar for virksomhetsinnkjøp, som 

innkjøpsdirektør og/eller innkjøpsleder. Utover dette anbefales følgende kriterier ved utnevnelse av 

medlemmer til Statens innkjøpsråd: 

2.4.1 Anbefalte kriterier knyttet til person, kompetanse og bakgrunn 

Medlemmet har: 

 Ønske om å være en ambassadør for Statens innkjøpssenters brukere, og for statlige 

virksomheters tjenester og virksomhet. 

 Evne og vilje til å: 

- bidra i arbeidet med å skape langsiktige finansielle og ikke-finansielle samfunnsgevinster 

gjennom statlige fellesavtaler 

- innhente informasjon om brukerbehov i forkant av møter hvor aktuelle avtaleområder 

drøftes og defineres 

- vurdere tilrettelagt informasjon for å iverksette verdiskapende og kostnadseffektive 

fellesavtaler 

- formidle brukernes behov og forventninger i møter hvor aktuelle avtaleområder blir 

drøftet og definert 

- bistå Statens innkjøpssenter med identifikasjonen av ildsjeler og nøkkelpersonell som kan 

benyttes i anskaffelsesspesifikke innkjøpsgrupper  

2.4.2 Anbefalte kriterier knyttet til rådets størrelse, geografi og kjønn 

 Innkjøpsrådet skal gjenspeile statlige virksomheters størrelse, geografiske spredning og 

lokasjon. 

 Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling blant medlemmene. 

2.5 TIDSFORBRUK 
Det totale årlige tidsforbruket er estimert til 4 dagsverk per medlem, hvilket inkluderer: 

 Møteforberedelser som behovskartlegging, informasjonshenting, vurdering av 

forhåndsutsendt informasjon og liknende.  

 Årlige møter med Statens innkjøpssenter hvor aktuelle fellesavtaleområder blir drøftet og 

definert.  

 Ekstraordinære møter ved behov. 

Det blir lagt opp til årlig justering av tidsestimatene basert på medlemmenes tidsbruk. Alle 

medlemmer oppfordres derfor til å dokumentere tidsbruk på aktiviteter tilknyttet Statens 

innkjøpsråd. 

2.6 BESLUTNINGSMYNDIGHET 
Statens innkjøpssenter beslutter aktuelle avtaleområder i samråd med Statens innkjøpsråd.   

2.7 MÅL 
Sikre at anskaffelsesprosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter ivaretar brukeres behov, ved å:  

 Minimere fravalg ved å iverksette anskaffelser i samsvar med statlige brukeres felles behov 

 Maksimere avtalelojalitet gjennom maksimert behovsdekning og brukertilfredshet 

 Maksimere kontraktsporteføljens kvalitet gjennom maksimert datagrunnlagskvalitet  
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2.8 ADMINISTRASJON  
Innkalling, saksdokumenter og kostnader i forbindelse med innkjøpsrådets møter ivaretas av Statens 

innkjøpssenter.  
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3 STATENS INNKJØPSGRUPPE(R) 

3.1 MÅL OG FORMÅL  
For å effektivisere offentlige anskaffelser, må sluttbrukernes behov og forventninger bli identifisert, 

definert og ivaretatt gjennom hele anskaffelsesprosesser. Statens innkjøpsgruppe(r) er 

anskaffelsesspesifikke faglige fora med operativt fokus. Innkjøpsgruppen(es) formål er å «ivareta 

sluttbrukernes tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, både innkjøp og 

forvaltning (figur 3)». Dette innebærer å følge fellesavtalenes livssyklus fra behovet defineres av 

Statens innkjøpsråd til avtalen avvikles/forlenges. Ettersom Statens innkjøpssenter skal lede statlige 

anskaffelsesprosesser, forbeholder de seg retten til å utnevne medlemmer til anskaffelsesspesifikke 

innkjøpsgrupper. Ved å ivareta brukernes felles interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, skal 

Statens innkjøpsgruppe(r) understøtte Statens innkjøpssenters måloppnåelse ved maksimert 

behovsdekning, brukertilfredshet og avtalelojalitet. 

 

Figur 3: Statens innkjøpsgruppe(r)s medvirkning i Statens innkjøpssenters statlige anskaffelsesprosess 

3.2 MANDAT 
Brukertilfredshet og avtalelojalitet oppnås gjesnnom gode og effektive innkjøps- og 

avtaleforvaltningsprosesser. Medlemmene i Statens innkjøpsgruppe(r) har derfor ansvar for å ivareta 

statlige brukeres tekniske og praktiske interesser gjennom anskaffelsesprosessen, herunder både 

innkjøps- og avtaleforvaltningsprosesser som illustrert i figur 3.  

3.2.1 Innkjøpsprosess (figur 3) 

For å inngå verdiskapende og kostnadseffektive fellesavtaler må behovsdekningen maksimeres ved 

minimert avvik mellom nedskrevet kravspesifikasjon og ønsket innkjøpssituasjon. Innkjøpsgruppenes 

medlemmer skal derfor bistå Statens innkjøpssenter med å kartlegge og definere brukernes behov og 

forventninger, belyse og ivareta samfunnsmessige interesser, samt teste produkter og tjenester. 

Innkjøpsgruppene skal støtte Statens innkjøpssenter i innkjøpsarbeidet, og oppgaver vil variere med 

ytelsens omfang og kompleksitet. 

3.2.2 Prosess for avtaleforvaltning (figur 3) 

Verdiskapende og kostnadseffektive fellesavtaler oppnås gjennom optimalisert brukertilfredshet og 

avtalelojalitet. Dette forutsetter at inngåtte fellesavtaler imøtekommer brukerens tekniske og 

praktiske behov, og lever opp til deres forventninger. Innkjøpsgruppene skal bistå Statens 
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innkjøpssenter med å gi innspill til, og å ta del i implementeringsprosesser, avvikshåndtering og 

evaluering som styres og ledes av Statens innkjøpssenter. Oppgaven er å støtte Statens 

innkjøpssenter i avtaleforvaltningsarbeidet, hvor oppgavene vil variere med ytelsens omfang og 

kompleksitet.  

3.3 ORGANISERING 
Statens innkjøpssenter står ansvarlig for utnevnelsen av medlemmer til Statens innkjøpsgruppe(r). 

Utnevnelse finner sted etter definert avtaleportefølje, som er nærmere beskrevet i kapittel 2.0 

«Statens innkjøpsråd».  

Anskaffelsesspesifikke innkjøpsgruppe(r) vil bestå av 5 til 15 faste medlemmer avhengig av 

anskaffelsens omfang og kompleksitet.  

Ved manglende oppmøte, permisjon eller oppsigelse utnevner Statens innkjøpssenter ny 

representant til Statens innkjøpsgruppe.   

3.4 KRITERIER FOR UTVALG 
Følgende kriterier gjelder ved utnevnelse av medlemmer til Statens innkjøpsgruppe(r): 

3.4.1 Anbefalte kriterier knyttet til kompetanse  

For å sikre best mulig behovsdekning, skal det tilstrebes:  

 Produktspesifikk funksjonell, faglig og/eller miljømessig kompetanse 

 Tjenestespesifikk funksjonell, faglig og/eller miljømessig kompetanse 

 Kunnskap om sluttbrukernes behov og/eller forventninger 

Medlemmene identifiseres gjennom anbefalinger, frivillig påmelding, innkjøpsnettverk og/eller 

innkjøpsforum. 

3.4.2 Anbefalte kriterier knyttet til medlemmet 

Medlemmet har:  

 Ønske å dekke brukeres felles behov med morgendagens løsninger. 

 Ønske å være en ambassadør for Statens innkjøpssenters brukere, og for virksomhetens 

tjenester og virksomhet. 

 Evne og vilje til å:  

- bidra i arbeidet med å skape langsiktige finansielle og ikke-finansielle samfunnsgevinster 

gjennom statlige fellesavtaler 

- bistå Statens innkjøpssenter gjennom hele anskaffelsesprosesser, med felles mål om å 

imøtekomme og overgå brukernes behov og forventninger 

- innhente og formidle brukernes tekniske og praktiske behov og forventninger 

- søke etter, og gi innspill til, forbedrede anskaffelsesprosesser 

- bistå Statens innkjøpssenter i identifikasjonen av nøkkelpersonell som kan benyttes i 

anskaffelsesspesifikke innkjøpsgrupper 

3.5 TIDSFORBRUK 
Det totale årlige tidsforbruket estimeres til 4 ukesverk per medlem, hvilket inkluderer:  

 Møteforberedelser til innkjøps- og forvaltningsrelaterte møter med Statens innkjøpssenter.  

 Møter med Statens innkjøpssenter tilknyttet innkjøpsaktiviteter, se kapittel 3.2.1.  

 Møter med Statens innkjøpssenter tilknyttet forvaltningsaktiviteter, se kapittel 3.2.2.  
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 Medlemmer kan utover dette bli innkalt til ekstraordinære møter ved behov. 

Det blir lagt opp til årlig justering av tidsestimatene basert på medlemmenes tidsbruk. Alle 

medlemmer oppfordres derfor til å dokumentere tidsbruk på innkjøpsgruppeaktiviteter slik at 

tidsestimatene justeres fra anskaffelse til anskaffelse. 

3.6 BESLUTNINGSMYNDIGHET 
Statens innkjøpssenter tar beslutninger i samråd med Statens innkjøpsgruppe(r) 

3.7 MÅL 
Sikre at anskaffelsesprosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter imøtekommer brukernes behov 

og forventninger.  

 Maksimere avtalelojalitet ved maksimert behovsdekning og brukertilfredshet 

3.8 ADMINISTRASJON  
Innkalling, saksdokumenter og kostnader i forbindelse med innkjøpsgruppenes aktiviteter ivaretas av 

Statens innkjøpssenter.  
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4 STATENS INNKJØPSFORUM 

4.1 MÅL OG FORMÅL  
For at Statens innkjøpssenter skal oppnå mer effektive anskaffelser er det viktig med gode relasjoner 

og tett dialog med brukerne (figur 4). Statens innkjøpsforum skal være en arena hvor medlemmer 

kan dele erfaringer og utveksle informasjon om statlige fellesavtaler, og offentlige anskaffelser 

generelt. Forumets formål er «å gi Statens innkjøpssenter tilbakemeldinger på kontraktsportefølje-

høringsforslag før avtaler inngås, samt gi tilbakemeldinger på inngåtte fellesavtaler. Forumet er også 

ment å skape et miljø for kompetansedeling og engasjement rundt offentlige anskaffelser, som også 

oppmuntrer til deltagelse i ulike fora for brukermedvirkning (innkjøpsråd og innkjøpsgrupper)». På 

denne måten skal Statens innkjøpsforum understøtte Statens innkjøpssenters samlede måloppnåelse 

ved å skape et nettverk av brukere som sprer god forståelse om samfunnsmessige gevinster realisert 

gjennom statlige fellesavtaler. 

 

Figur 4: Statens innkjøpsforums medvirkning i Statens innkjøpssenters statlige anskaffelsesprosess 

4.2 FELLES ANSVAR 
Medlemmene i Statens innkjøpsforum har ansvar for medvirkning gjennom tilbakemeldinger på 

eksisterende og fremtidige fellesavtaler. Brukerbehov og avvik meldes til Statens innkjøpssenter, slik 

at behovs- og avviksstatistikker føres for videre oppfølging, læring og forbedring. I tillegg bærer 

medlemmene ansvar for å skape et godt miljø for kompetansedeling, læring og innovasjon innen 

offentlige anskaffelser (figur 4). Gjennom felles engasjement for offentlige anskaffelser skal man 

etterstrebe finansielle og ikke-finansielle samfunnsgevinster gjennom offentlige anskaffelser og 

statlige fellesavtaler. 

4.3 ORGANISERING  
Alle Statens innkjøpssenters interessenter på brukersiden blir automatisk en del av Statens 

innkjøpsforum.  
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4.4 KRITERIER FOR UTVALG 
Statens innkjøpsforum vil i hovedsak bestå av:  

 Alle statlige ansatte som arbeider operativt med innkjøp og/eller innkjøpsrådgivning 

 Alle statlige ansatte som har interesse for statlige fellesavtaler og offentlige anskaffelser 

4.5 MÅL 
Å skape samfunnsmessige gevinster gjennom et godt, kunnskapsrikt og engasjert innkjøpsmiljø, som 

understøtter regjeringens satsning om å «fornye, forenkle og forbedre Norge» gjennom statlige 

fellesavtaler. 

4.6 ADMINISTRASJON  
Invitasjon og saksdokumenter i forbindelse med innkjøpsforumets årlige konferanse ivaretas av 

Statens innkjøpssenter. 

 


