
Hvor står Troms og Finnmark fylkeskommune i forhold til dette 
temaet?

Hvordan kan digitalisering bidra til bedre styring av 

anskaffelsesfunksjonen og anskaffelsesprosessen?



Digitaliseringsdirektoratet sin versjon av anskaffelsesfunksjonen



Anskaffelsesfunksjonen i TFFK

Hva må være på plass for å kunne lykkes med digitalisering av anskaffelsesfunksjonen?

- Er anskaffelsesfunksjonen definert og forankret hos ledelsen?

- Er anskaffelsesfunksjonen av strategisk betydning for virksomheten?

- Legges det føringer i anskaffelsesfunksjonen for hvordan anskaffelser skal skje i 

organisasjonen?

- Finnes det digitale verktøy på markedet til nytte for anskaffelsesfunksjonen? 



Anskaffelsesprosessen i TFFK

Hvor står Innkjøp i TFFK i forhold til digitalisering av anskaffelsesprosessen?

- Vi har en ny situasjon med to sentraladministrasjoner og mange flere virksomheter.

- Vi er i en organiseringsfase.



Digitalisering av anskaffelsesprosessen i TFFK

Anskaffelsesavdelingen ønsker et digitalt verktøy (portal?) som kan ivareta: 

- Forespørsel fra virksomhetene til leder om behov for anskaffelser.

- Forespørsler fra virksomhetene om behov for bistand fra anskaffelsesavdelingen.

- Forespørsel til nøkkelpersoner om å være med i en anskaffelsesgruppe.



Digitalisering av anskaffelsesprosessen i TFFK

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV):

- Dynamiske maler

- Kommunikasjon med leverandører

- Evaluering

- eBevis

- Tildeling

- Elektronisk signering

- Protokoll

-Integrasjon mot sak og arkivsystem Public 360



Digitalisering av anskaffelsesprosessen i TFFK

Etter kunngjøringsfasen: 

- Implementering av avtalen 

- IP/SSO visning av avtaler for ansatte

- Oppsummeringsmøte i anskaffelsesgruppen (video)

- Erfaring med anskaffelsen



og til slutt et lite hjertesukk…

Digital

Frem til nå har det vært ansett som 

viktig at mennesker også møtes fysisk 

og at ikke all kommunikasjon og 

kunnskapsdeling skjer digitalt.

Analog

Noen av oss håper at dette også 

verdsettes i fremtiden ☺
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E-handel i TFFK

• Erfaring ved bruk av Punch-Out og katalog - fordeler og ulemper?

• Hvilke kriterier legges til grunn ved vurdering av Punch-Out vs. Varekatalog og hvilke 

problemstillinger har kommet opp i denne diskusjonen?  

• Hvor er vi i dag på e-Handel?

• Hva ønsker vi å oppnå ved bruk av e-Handel - hva er målsetningen? Veien videre?  



Utgangspunkt før 01.01.2020:

Finnmark fylkeskommune:

• Ikke rekvisisjonsplikt

• Avrop/Bestillinger via leverandørenes 

netthandel

• E-post og telefon

• Kjøp over disk

Troms fylkeskommune:

• Rekvisisjonsplikt

• E-handel/ IBX Tradeshift på enkelte avtaler

• Men mest:

Leverandørenes netthandel

E-post og telefon

Kjøp over disk



Punch-Out – Fordeler

➢ Alltid oppdaterte priser

➢ Tilgang til kampanjepriser

➢ Oppdatert produktinfo

➢ Tilgang til nyheter i sortimentet 

➢ Oppdatert lagerstatus hos leverandør

Varekatalog – Fordeler

➢ 100 % kontroll på pris og sortiment

➢ Vi må godkjenne alle endringer i avtalen før 

ikrafttredelse

Punch-Out – Ulemper

➢ Lite kontroll på priser

➢ Lite kontroll på sortiment

➢ Krever hyppige stikkprøver

Varekatalog – Ulemper

➢ Statiske kataloger

➢ Mister markedsvisninger og kampanjetilbud

➢ Gjennomgang og kontroll av basiskatalog er tidkrevende

➢ Lagerstatus hos leverandør vises ikke

➢ Ikke tilgang til nye produkter



Status for TFFK fra 01.01.2020 og til i dag:

• Visma ERP, inkl. e-handelsmodul

• 6 varekataloger implementert (og i bruk?)

• Foreløpig ingen på Punch-Out, men det kommer

• Faktura-match 

• Elektronisk varemottak


