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Agenda

1. Program for digitale anskaffelser 
• et viktig politisk tiltak for offentlig sektor

• Aktivt eierskap til anskaffelser for kommunesektoren

2. Hvorfor digitalisere? – forenkle gjennomføringsfasen 

3. Hva skal digitaliseres i anskaffelsesprosessen?

4. Hvordan er nå-situasjonen i bruk av digitale muligheter?

5. Tiltak som dere kan iverksette nå



• Statsbudsjettet for 2018: 

13 millioner årlig i 7 år til Difi for 

• «å effektivisere og forbedre offentlige 

anskaffelser ved å heldigitalisere 

anskaffelses-prosessen»

• Programmet er et sentralt tiltak i 

Meld.St.22 – kapittel 16

• Politisk føring: «Difi tilrettelegger og 

markedet leverer»

Program for digitale anskaffelser*

*Publisert som Difi-rapport 2018:1 inkl. revidert vedlegg 1 for 2019



Aktivt eierskap til anskaffelser



Hvorfor digitalisere? - Prinsippskisse

Verdiskapende 
bidrag

Nåværende fokus for 
anskaffelser

Avklare behov og 
forberede 

konkurransen

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
oppfølging

Kategoriarbeid og analyse Leverandøroppfølging

Standarder, regelstyrte prosesser - bruk av digitale verktøy

R
e
s

s
u

rs
p

å
d

ra
g



Digitalisering av anskaffelsesprosessen – fra 
unødvendig administrasjon til effektiv verdiskaping 

Øke bruk av digitale verktøy 

levert av markedet

Kompetanseheving

profesjonalisering

Nye teknologier -

gjenbruk av data

Styringsinformasjon Heldigital 2024 Effekter



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Analysere behov Kunngjøring og dialog Evaluere Bestille Fakturere
elektronisk

Følge opp kontrakt

Dagens bruk av digitale løsninger*

* Difis Modenhetsundersøkelse 2018

Obligatorisk

Frivillig



Redusere tidsbruk – et hovedtiltak

1. ta i bruk av eBevis-tjenesten

2. innføre eSignatur på kontrakter

3. innføre automatch av faktura med ordre-/bestillingssystem

4. etablere grensesnitt mellom kontraktsadministrasjonssystem og 

regnskapssystem – sikre at det er en avtale med leverandøren som 

har sendt faktura, og at rett pris er oppgitt

5. arbeide direkte i KGV-løsningene og unngå bruk av manuelle PDF-

dokumenter

6. innføre bruk av automatiske evalueringsverktøy for tilbudsevaluering

7. forbedre og automatisere styringsinformasjon/statistikk



Planlegging av tidsstudier – 9 foreslåtte områder 
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