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2022



⬤ 2018       ⬤ 2020       ⬤ 2022

Fylkes-
kommuner

Kommuner Statlige 
virksomheter

2

Offentlige 
foretak og 

selskap

80%

68%

88%

28%

Hvor mange har svart på undersøkelsen?



⬤ 2018       ⬤ 2020       ⬤ 2022

Fylkes-
kommuner

Kommuner Statlige 
virksomheter

3

Offentlige 
foretak og 

selskap

80%

68%

88%

28%

Svarprosent kombinert med innkjøpsvolum

Statlige 
virksomheter

Kommuner og 
fylkeskommuner

Hvem har svart på undersøkelsen?

93% 82%



Anskaffelses-
prosessen

Kompetanse Digitalisering Klima og miljø Styring og 
ledelse

Innovasjon

Modenhetsindikatoren



50%

Prosessrådgivning og fasilitering

Juridisk rådgivning og 
overholdelse av regelverket

Hovedansvar for gjennomføring 
av større anskaffelser

Hovedansvar for gjennomføring 
av mindre anskaffelser

Systematisk rapportering til 
ledelsen

Ansvar for kommersielle 
vurderinger

Oppfølging av kontrakter og 
gevinster for deler av porteføljen

Oppfølging av kontrakter og 
gevinster for hele av porteføljen

91%

90%

81%

59%

43%

41%

37%

36%
⬤ andel som har en sentral innkjøpsenhet

De sentrale innkjøpsenhetene har et operativt fokus



75% har styringsdokumenter

Anskaffelses-
strategi

Anskaffelses-
strategi og 

handlingsplan

Handlingsplan Ingen styrings-
dokumenter

Vet ikke

21%

29%

35%
33%

16%

10%

26% 25%

2% 3%

⬤ 2020       ⬤ 2022



Kjennetegn for utarbeidelse av anskaffelsesstrategi

Kjennetegn ved utarbeidelse av anskaffelsesstrategi Statlige virksomheter har mer fokus på forbruksanalyser

Forankring hos 
ledelsen

Bred 
involvering

Selvevaluering Vurdering av 
klima og 

miljøbelastning

Forbruks-
analyser

73% 62% 41% 39% 23%
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Kommune og 
fylkeskommune

Statlige virksomheter Offentlige foretak og 
selskaper

15% 43% 21%



⬤ Statlige virksomheter

⬤ Kommuner og 
fylkeskommuner

Spørsmål: «Hvilke temaer 
beskrives i 
anskaffelsesstrategien?»

(n = 325)

Utvalget er filtrer på de som 
har en anskaffelsesstrategi.

Temaer i anskaffelsesstrategien

8

Klima og miljø

Organisering, roller og ansvar

Lønns- og arbeidsvilkår

Kontraktsoppfølging

Etikk og antikorrupsjon

Effektivisering

Menneskerettigheter

Digitalisering

Innovasjon

Kompetanseutvikling

Risikostyring og internkontroll

Kategoristyring

Statlige virksomheter Kommuner og fylkeskommuner



Styringsparametere på anskaffelsesområdet

KPIer de bruker internt i innkjøpsenheten KPIer de rapporterer jevnlig til toppledelsen

Kommune og 
fylkeskommune

Statlige 
virksomheter

Offentlige foretak 
og selskaper

18%

22%

21%

Kommune og 
fylkeskommune

Statlige 
virksomheter

Offentlige foretak 
og selskaper

9%

6%

13%
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⬤ gjennomfører noe 
form for analyse eller 
kartlegging

Spørsmål: «Hvilke 
kartlegginger og 
analyser gjennomføres i 
forbindelse med 
planlegging av den 
totale 
innkjøpsporteføljen?»

(n = 528)70%

De fleste gjennomfører analyser eller kartlegginger

Kartlegging av 
virksomhetens 
langsiktige behov 

Forbruksanalyser

Risikoanalyser på 
overordnet nivå

Markedsanalyser

Klima og miljø

Kraljicanalyser

10

50%

39%

23%

23%

18%

5%



Oppgaver som ivaretas i kontraktsoppfølgingen
⬤ 2020 ⬤ 2022

Håndtering av 
fakturaavik

Kontrakts-
implementering

Oppfølging av 
leveranser

Oppfølging av 
avtalelojalitet

Kontroll av 
lønns- og 

arbeidsvilkår

Oppfølging av 
overholdelse av 
kontraktsverdi

Etterlevelse av 
krav til miljø

Etterlevelse av 
krav til 

menneskerettig-
heter 

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %



Delkontrakter

Hvor ofte deles det opp i delkontrakter Begrunnelse for ikke å dele opp kontrakter

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

Liten Medium Stor

Liten

Medium

Stor

25%

40%

67%
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⬤ Aldri       ⬤ Sjeldent        ⬤ Noen ganger       ⬤Ofte

Størrelse på 
virksomhet

Størrelse på virksomhet



Hvor ofte stilles seriøsitetskrav utover lovpålagte krav?

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

0 %

Fylkeskommune Kommune Offentlig foretak 
og selskap

Statlig 
virksomhet

⬤ Aldri      ⬤ Sjeldent      ⬤ Av og til      ⬤Ofte      ⬤ Alltid



Prioriterte kompetanseområder

Kontraktsoppfølging

Klima og miljø

Analyser

Anskaffelsesregelverket

Bruk av digitale verktøy

Anskaffelser som fremmer innovasjon

Kategoristyring

Endringsledelse

Arbeidslivskriminalitet

Kommersiell forståelse og bransje

Gjennomføring av markedsdialog

Ivaretakelse av menneskerettigheter

Tilstrekkelig kompetanse Prioritert kompetanse fremover



Behovsfasen Konkurransegjennomføringen Kontraktsoppfølgingen

10 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

90 %

100 %

30 % 32 %

44 %
37 %

23 %21 %

⬤ 2020 (n =403) ⬤ 2022 (n =528)

Innkjøps-Norge mangler tid og ressurser
Tilstrekkelig kapasitet i anskaffelsesprosessen



Anskaffelser som et strategisk virkemiddel

Liten Medium Store

29% 18% 22%

16

Andel som opplever at toppledelsen har tilstrekkelig 
kompetanse til å bruke anskaffelser strategisk



.

Klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis

Andel med klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis Fordeling på innkjøpsvolum

⬤ Ja ⬤ Nei, men vi har en plan om å gjøre det       ⬤ Nei ⬤ Vet ikke 

Liten

Medium

Stor

Spørsmål: « Har virksomheten 
innrettet sin 
anskaffelsespraksis slik at den 
bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning og fremme 
klimavennlige løsninger der 
det er relevant?»

Ja Vi har lagt en plan 
for å gjøre det

Nei Vet ikke

17

57%

18% 17%
8%



⬤ I svært liten grad  
⬤ I liten grad   
⬤ I noen grad   
⬤ I stor grad   
⬤ I svært stor grad

Spørsmål: «I hvilken grad har 
dere det siste året benyttet 
innovative anskaffelser for å 
oppnå bedre behovsdekning?»

(n = 528)

Bruk av innovative anskaffelser for bedre behovsdekning

33%

27%

16%
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⬤ andel som i stor grad benytter innovative 
anskaffelser for bedre behovsdekning

8%



Rutiner for ivaretakelse av menneskerettigheter 

16%

⬤ Ja, har strategi ⬤ Nei, har ikke strategi ⬤ Vet ikke

19

54% 16%30%



⬤ Kommuner og fylkeskommuner       ⬤ Statlige virksomheter       ⬤Offentlige foretak og selskap

Behovs- og planleggingsfasen Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging

Behovs-
innmelding

Forbruks-
analyse

Planlegging Kunngjøring Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
administrasjon

Bestilling/ 
innkjøpsløsning

Leveranse-/ 
varehåndtering

Faktura/ 
betaling

Utvikling på bruk av digitale verktøy



Størrelse er en driver for digital modenhet

10 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

90 %

Kunngjøring

100 %

Konkurranse-
grunnlag

ESPD Håndtering 
av spørsmål 

og svar

Tilbuds-
innlevering

DPS eBevis Evaluering Digital 
signering av 

kontrakt

Sak/arkivløsning Integrasjon 
til KAV

⬤ Liten       ⬤Medium       ⬤ Stor        (n = 399)

Bruk av funksjonalitet i konkurransegjennomføringsverktøy



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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