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Tenk om vi..

• .. kunne lage konkurransegrunnlag på
15 minutter?

• .. kunne levert tilbud på 10 minutter?

• .. slapp å gjette på antall tilbud i en
konkurranse?

• .. enkelt kunne se hvilke leverandører
som har kontrakter med det offentlige?

• .. kunne laget kunngjøringene våre på
engelsk?



Hvorfor egner DPS seg til digitalisering?

Regelverk Enkle varer 
og tjenester

Automatisering Kjent prosess



Veien fremover

KravbankPiloter Webinar



Ny Doffin kan gi informasjon som er 
relevant for innkjøpere, for eksempel:

• Gjennomsnitlig antall tilbydere 
innenfor et gitt marked

• Verdien på tilbudene i et gitt
marked

• Lignende anskaffelser og
eksempler

• .. eller kanskje beregne en
statistisk sannsynlighet for klage
basert på data fra KOFA og
Doffin?



Et funksjonelt nasjonalt kontraktsarkiv er 
vesentlig for tillit til offentlige anskaffelser

• 3 av 10 tror det er korrupsjon i norske
offentlige anskaffelser1

• Ny Doffin vil gjøre det lettere å se:
- hvem som har kontrakter med hvem
- hvilke leverandører som leverer tilbud
- verdien av tilbudene som ble levert

• For å få et funksjonelt kontraktsregister er vi 
avhengige av data fra oppdragsgiverne

1 https://transparency.no/2021/09/06/hoy-tillit-til-institusjonene-men-ikke-fri-for-korrupsjon/



Manuell utfylling av kunngjøringer er 
dårlig digitalisering

• 98% av alle kunngjøringer kommer fa 
et KGV. Må vi kunne lage
kunngjøringer på Doffin?

• Doffin oversetter kungjøringer fra norsk
til engelsk. Hva om vi gjorde det 
motsatt?

• I dag koster det penger å oversette
med Doffin. Hvem om vi gjorde laget
en gratistjeneste?



Besøk «byggeplassen» 
på beta.doffin.no

Gi oss gjerne 
tilbakemeldinger

Ny Doffin er ikke ferdig 
før 2023




	Heldigital konkurranse-gjennomføring og ny Doffin
	Tenk om vi..
	Hvorfor egner DPS seg til digitalisering?
	Veien fremover
	Ny Doffin kan gi informasjon som er relevant for innkjøpere, for eksempel:
	Et funksjonelt nasjonalt kontraktsarkiv er vesentlig for tillit til offentlige anskaffelser
	Manuell utfylling av kunngjøringer er dårlig digitalisering
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9

