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«På min arbeidsplass, bemerker en av 

dem som har svart i undersøkelsen, ser 

ikke ledelsen poenget med å bruke 

innkjøp strategisk. »

Anbud365.no, 19.oktober 2018



Politiets samfunns-

oppdrag er å forebygge 

og bekjempe kriminalitet 

og skape trygghet for 

befolkningen 





Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire 
strategiske temaer



Innkjøperne i politiet kan påvirke 1/3 av 
totalbudsjettet

31 %

69 %

Innkjøp Øvrig



Finn pengene Få fatt på pengene Behold pengene



«Det er ting vi vet at vi vet.

Det finnes ting vi vet at vi ikke vet. 

Men det finnes også ting vi ikke vet at vi ikke vet.»



Politiet har samlet og kategorisert alle regnskap 
siden 2015 – og funnet pengene



AA10. «Fiktiv produktgruppe» – Dagens situasjon

Nummer AA10

Beskrivelse «Produktgruppe»

Hovedkategori Administrative anskaffelser

Kategori Kontor og administrasjon

Vare- og tjenestegruppe Forbruksmateriell og -varer

Dato 19.12.2017

Versjon 1.0

Opprettet/revidert av Navn Navnesen

Generell informasjon

Nøkkeltall 2015 2016 2017

Innkjøpskostnad (MNOK) 4,3 4,5 4,2

Antall leverandører 219 201 162

Antall faktura N/A N/A N/A
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Nøkkeltall

Behov
• Produktet kjøpes inn i forbindelse med …

• Leverandøren må kunne tilby levering

Brukere
• Alle politidistrikter og særorgan, men utgiftene 

varierer

Leverandører

• Mange små lokale leverandører (ca. 200)

• Leverandør 2 som er tilknyttet nettverket 

Produktnettverk SA er størst

Dagens avtaler
• Virksomhet B og Virksomhet D har avtale med 

Leverandør 2

Trend
• Innkjøpskostnaden ser ut til å være forholdsvis 

stabil

Dagens innkjøpspraksis og trend



AA10. Fiktiv produktgruppe – Markedsanalyse og fremtidig 
innkjøpsstrategi

Forslag til ny innkjøpsstrategi

• Nåværende kontrakt mellom Virksomhet B og Leverandør 2 ser ut til 

å oppfylle kravene på dette området

• Det er ønskelig at denne avtalen overtas av PFT og forvaltes 

sentralt og dermed gjelder for alle politidistrikter

→ Lavere transaksjonskostnader gjennom enhetlig prosess for alle 

politidistrikter

Markedsanalyse

Markedsanalyse

• Innkjøpet skjer lokalt hos mange lokale leverandører

• Produktnettverk SA er et nettverk av ca. 800 norske forhandlere og er 

tilknyttet Globalvirksomhet som er en av de største produsentene 

globalt; Produktnettverk eies av leverandørene selv og de bestemmer 

selv hvordan deres organisasjon drives

• Både volum og pris per innkjøp er små

• Basert på tilgjengelighetsrisiko og innkjøpets betydning er innkjøpet 

ikke-kritisk og en potensiell anskaffelse bør bidra til en forenkling av 

innkjøpet

Forslag til ny innkjøpsstrategi
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Strategisk 

(Samarbeid)

Flaskehals 

(Sikring)

Forhandlings-makt

(Konkurranse)

Lav Høy

Høy

Ikke-kritisk 

(Forenkling)

Ikke-kritisk

(Forenkling)

• Aggregere innkjøp

• Forbedre system

Anbefalt strategi Forventet gevinst



«Fiktiv produktgruppe» – Risiko og prioritering

Kriterium Beskrivelse Vurdering

Kritikalitet Ikke kritisk

Gevinstpotensial Gevinstpotensialet er minimalt

Tidsfrist
De to politidistriktene med størst kostnad har 

avtale; haster ikke

Ressurser
Sjekke mulighet for å overta avtale og utvide for 

hele landet

Omdømme Ingen risiko for omdømme

Prioritering

lav høy

lav høy

lav høy

lav høy

lav høy

Prioritering Konklusjon

Lav

Gevinstpotensialet er lavt, samt at 

anskaffelsen er ikke kritisk og heller ikke 

påvirker omdømme. Anskaffelsen anbefales 

prioritert lavt.



Gjennomfør anskaffelse – få fatt på pengene



Etabler 

gevinstoversikt

(identifiser)

Gjennomfør 

anskaffelsene

(tilrettelegg)

Definere budsjett-

konsekvens

(realisér)

Implementer avtaler

(effektiviser)

Styring og 

oppfølging

(verifisér)



Behold pengene

Etabler 

gevinstoversikt

(identifiser)

Gjennomfør 

anskaffelsene

(tilrettelegg)

Definere budsjett-

konsekvens

(realisér)

Implementer 

avtaler

(effektiviser)

Styring og 

oppfølging

(verifisér)

Finn pengene Få fatt på pengene



Ikke avtale Avtale



Vi klarer aldri 100% lojalitet. Da bør heller ikke 
gevinstene baseres på dette



God dialog, tydelige roller og et omforent 

utgangspunkt er vesentlig for å drive god 

gevinstforvaltning 



Verdiskapende bidrag Historisk fokus for anskaffelser

Avklare behov og 

forberede konkurransen

Konkurranse-

gjennomføring
Kontrakts-oppfølging

Kategoriarbeid og analyse Leverandøroppfølging
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Hvis man skal bruke anskaffelser strategisk krever 
det investering i tid, mennesker og teknologi

Finn pengene Få fatt på pengene Behold pengene




