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DATA MÅLESTRATEGI SLUTTPRODUKT

analyser og statistikk

• kunnskap
• strategigrunnlag
• underlag for planlegging
• markedsanalyser
• verktøy

ANS datasjø Føringer og mandat

Måleaspekter

Ad-hoc forespørsler

• infrastruktur
• innhenting av data
• dataforvaltning 
• prosesser og rutiner
• utvikling

Deling og 
formidling

Teknologi

Målgrupper og behov 

Mål og planer

Tildelingsbrev

ANS DATA



Målgruppene og deres informasjonsbehov om 
offentlige anskaffelser

Målgruppe Behov

Sentrale myndigheter • Utarbeide tiltak for å oppnå overordnede politiske mål.
• Måle effektene av igangsatte tiltak.

DFØ internt • Tiltaksvurderinger
• Detaljkunnskap om virksomheter

Offentlige virksomheter • Styringsinformasjon om egen virksomhet/egne innkjøp 
• Statistikk for å sammenligne seg med andre

Allmennheten og media Innsyn i hvordan offentlig sektor bruker midlene sine.

Leverandører og forskning • Tilgang til data for å utvikle tjenester
• Data og statistikk om innkjøp til forskningsformål.

Målinger skal hensynta følgende målgruppers behov for data, statistikk og styringsinformasjon.



Informasjon om offentlig anskaffelser på DFO.no



Måling av miljøfokus i anskaffelser gjennom tekstanalyse av 
konkurransegrunnlag – statistikk på anskaffelser.no

Resultater – bygg og anlegg 2019 2020 2021
Klimagassutslipp 22 % 24 % 29 %
Klimatilpassing 13 % 12 % 13 %
Sirkulærøkonomi 23 % 26 % 25 %

Miljøgifter, helse- og miljøskadelige stoffer 14 % 15 % 11 %
Miljøledelse 33 % 28 % 37 %
Energi 15 % 13 % 14 %
Naturmangfold 18 % 22 % 24 %
Klassifiseringsordninger 6 % 4 % 3 %
Miljømerker, Miljødeklarasjoner 16 % 18 % 18 %
Forurensing (annet enn CO2) 10 % 13 % 16 %
Totalt for rapportering 56 % 54 % 60 %
Totalt antall kunngjøringer 997 1040 986



Analyse av modenhet i anskaffelser på anskaffelser.no og i 
egen portal



Verktøy for forbruk og klimafotavtrykk for 
statsforvaltningen 

Hensikten med verktøyet er å gi en oversikt over både utgifter og klimafotavtrykk knyttet til statlige 
virksomheters innkjøp. I tillegg viser verktøyet informasjon for enkeltvirksomheter på artskontonivå, 
og en mulighet for å sammenligne to virksomheter med gjennomsnittet. 
Verktøyet gir:

1. Oversikt over utgifter og klimafotavtrykk fra statlige virksomheter
2. Informasjon på artskontonivå for enkeltvirksomhet og utvikling over tid
3. Mulighet for sammenligning av to virksomheter



Verktøy for oversikt over offentligeide biler

1. Oversikt over kjøretøypark 
(med liste)

2. Oversikt over andel 
anskaffede 
nullutslippskjøretøy

3. Fordeling på 
virksomhetstyper og 
geografisk lokasjon

4. Planlegging av overgang til 
nullutslipp med 
klimaeffekt

www.anskaffelser.no/bilparkdata



Rådata

1. Kunngjøringer
2. Utslippsintensiteter
3. …




	Styringsinformasjon fra ANS – eksempler på analyser og nytteverdi
	ANS DATA
	Målgruppene og deres informasjonsbehov om �offentlige anskaffelser
	Informasjon om offentlig anskaffelser på DFO.no
	Lysbildenummer 5
	Analyse av modenhet i anskaffelser på anskaffelser.no og i egen portal
	Verktøy for forbruk og klimafotavtrykk for statsforvaltningen 
	Verktøy for oversikt over offentligeide biler
	Rådata
	Lysbildenummer 10

