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Agenda 

• Hvorfor jobbe med 

toppledere?

• Analyser og 

beslutningsgrunnlag

• Kompetanseløft til ledere 



Sektorgjennomgang

• I 2016 - områdegjennomgang i 

miljøforvaltningen

• Utredning av samordning

Samordningsstrategi

• Samlet innkjøpsvolumet 1 mrd. 

kroner. 

• Behov for å styrke strategisk 

kapasitet og kompetanse 

Bakgrunn
Miljøsektoren som pilot for arbeid med toppledelse og anskaffelser

Strategisk 

innkjøpsenhet 

• Samhandle og koordinere på 

tvers for å redusere kostnader

• Innkjøpsstrategi

• Gevinstrealiseringsplan

• Gi lederstøtte 

• Rapportere på gevinster

• Være et kompetansemiljø

Strategisk ledelse 

av anskaffelser

• Prosjekt for å øke 

toppledergruppenes fokus på 

anskaffelser som virkemiddel: 

• nå virksomhetsmål

• oppnå effektivisering

• kostnadsbesparelser

• øke innovasjonstakten. 

• Settes i stand til å ta i bruk 

strategisk innkjøpsenhet

• Det gjennomføres dialog med 

utvalgte ledere og workshops 



Hvilke virksomheter?

• Riksantikvaren 

• Miljødirektoratet 

• Metrologisk institutt 

• Polarinstituttet 

• Artsdatabanken 

• Kulturminnefondet



Hvorfor jobbe med toppledere om anskaffelser?

• Lederforankring er en forutsetning for å ta ut effekten av samordning

• Skape motivasjon for strategisk styring

• Utvikle ledergruppen som et organ



Ulike nivåer av lederforankring  

Godkjent

Forstår

Interessert

Støtter og 
styrer på
oppfordring

Eierskap

Etterspør
resultater og
utfordrer på
eget initiativ



Utviklingsmodell for anskaffelsesfunksjon
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3 måter å jobbe strategisk med anskaffelser

• følge tett opp virksomhetskritiske anskaffelser, og 

særlig de med høy pris og/eller høy risiko

• følge opp anskaffelser systematisk, som et 

virkemiddel for å nå virksomhetens mål på en 

effektiv måte

• bruke anskaffelser som et verktøy for å nå 

samfunnsmål (som for eksempel bærekraft og 

miljø) utover de spesifikke målene med 

anskaffelsen



Analyser og beslutningsgrunnlag som gir mulighet til reelle 

prioriteringer



Eksempel



Eksempel





Gevinster

• Kostnad: samlet volum gir større kjøpemakt

• Tid: mange leverandører og småkjøp stjeler tid

• Kvalitet: f.eks. snevre kompetanseområder, hvordan 

sørge for gode stabile leveranser over tid?



Kompetanseløft til ledere



Kompetanseløft til ledere, 30.april

• Del I – for innkjøpsledere

• Innkjøpsledernettverk

• Mentorordning 

• Del II – for ledergrupper

• Workshop med toppledergrupper som tilpasses behov i 
den enkelte virksomhet.
• Analyser som gir mulighet for ledere å ta gode beslutninger

• Ledergruppa som strategisk organ- sette retning og ta strategiske valg 

• Lederens rolle for å se anskaffelser på tvers i ledergruppen 

• Meld dere på rekrutteringsseminaret her

https://www.digdir.no/offentlige-anskaffelser/ledergruppen-som-strategisk-organ-anskaffelser-rekrutteringsseminar/1216



