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Kven er vi?
Konserninnkjøp i Ålesund kommune: 
• 12 tilsette 
• Gjennomfører anskaffingar for 1 - 2 milliard pr. år.
• 150 - 200 anskaffingar pr. år (v, t og b/a)
• 400 – 500 aktive innkjøpsavtaler til ei kvar tid

Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre:
• Totalt 14 kommunar og 5 kommunalt eigde selskap
• 155 000 innbyggarar
• Ålesund gjennomfører de fleste rammeavtalene for 

samarbeidskommunane
• Rådgivning 



Kvifor har vi fokus på dette?

Ein anskaffingsprosess er ikkje 
i mål før leveransen er gjord og 
kontrakta er oppfylt

Vårt mål med avtaleforvaltninga: 
Ålesund kommune skal av våre leverandørar, 
og marknaden ellers, bli oppfatta som ein
seriøs og årvaken kunde, avtalepart og 
byggherre. 



Kva treng vi for å få det til?
Fire hovudområde: 
• Kjøps- og avtaleanalyser
• Brukartilfredsheit og -

tilbakemeldingar
• Leverandørdialog og –

utvikling
• Rapportering og statistikk



Skap et 360° perspektiv på egne leverandører

Initiativer & 
aktiviteter

Innkjøpsdata

Kontraktsdata

Supplier 360° Finansiell data

Kvalitet -
interne evalueringer

Bærekraft/compliance –
selvevaluering

CO2-utslipp

Tilnærming Helhetlig leverandørinnsikt

Systematisk følge opp leverandører på bærekraft
Digitaliser kartlegging av leverandører for å frigjøre tid og samle data i et strukturert 
format, koble på CO2 konverteringsfaktorer for utslippsanalyser, etc.

Få innspill på leverandørers kvalitet fra kollegaer
Sett opp standard eller skreddersydde skjema for å innhente data fra kollegaer på 
leverandører – f.eks. knyttet opp mot kvalitet, priser, tilgjengelighet, etc.

Automatisere helhetlig rapportering
Skreddersy rapporter som automatisk genereres basert på innkjøpsdata, CO2, 
kartlegginger, leverandørevalueringer og andre berikelser i Ignite

Få dypere innsikt i risiko & muligheter med finansiell data
Utnytt finansiell leverandørdata til å få dypere perspektiver på besparelses-
muligheter og risiko mht. likviditet, egenkapitalandel, andel av omsetning, etc.



Skap data selv for bruk i avtaleforvaltning



Innkjøper skal sitte med fullstendig informasjon!
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