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Forord 

Program for digitale anskaffelser ble etablert i Difi 2018 med varighet fram til 2024 i tråd med 

vedtatt statsbudsjett for 2018 og tildelingsbrev fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Året 2018 har vært benyttet til å bemanne og 

organisere programmets ulike prosjekter.  

En rullerende gjennomføringsplan er en årlig leveranse fra programmet for å oppdatere og 

ajourholde planverket. Som beskrevet i strategien (Difi-rapport 2018:1) vedlegg 1: 

«Vedlegg 1 vil oppdateres årlig gjennom hele programperioden fra 2018 til 2024 som del av Difis 

årlige virksomhetsplan og prosjektporteføljeprosess. I denne første utgaven av vedlegg 1 presenteres 

de åtte innledende prioriterte tiltak. På hvert av tiltakene er det satt inn en to-årig overordnet 

prosjektplan som viser viktige milepæler for den enkelte aktivitet i tiltaket. Denne overordnede 

prosjektplan vil rulleres årlig.» 

Dette dokument er en oppdatering av handlingsplanen til strategien for driftsåret 2019.  

.  

Oslo 15. februar 2019  
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Oppdatert vedlegg 1 – Tiltak i Program for 
digitale anskaffelser for 2019 

Innledning 

Strategidokumentet (Difi-rapport 2018:1) legger grunnlaget for gjennomføring av Program for 

digitale anskaffelser i perioden 2018 til 2024.  Program for digitale anskaffelser gjennomføres 

i sin helhet i Difi, og kombinerer videreføring av forvaltningsoppgaver med en betydelig 

satsing på utviklingstiltak for å kunne tilrettelegge for gevinstene som ligger i å heldigitalisere 

offentlige anskaffelsesprosesser. Heldigital 2025 er visjonen for programmet.    

Vedlegg 1 inneholder den operative tilnærmingen mot målet å bli heldigital i 2025. 

Prosjektene ivaretar ulike hensyn (f.eks. juridiske, tekniske, nødvendig kompetanse m.fl) 

som er nødvendig for å nå målet. Samtidig inneholder programmet konkrete 

forenklingsprosjekter som f.eks. en helelektronisk konkurransegjennomføringsprosess i form 

av tilrettelegging for bruk av dynamisk innkjøpsordninger (DPS) og nye tilnærminger til 

dokumentasjonsforvaltning som kan spare oppdragsgivere og leverandører for betydelig 

ressursinnsats.  

Programmet lever i tett samhandling med Difis betydelige aktivitet og portefølje av 

oppgaver knyttet til digitalisering av offentlige anskaffelser. Enkelte løsningene er i dag i 

operativ drift i en rekke offentlige virksomheter, og har muliggjort effektivisering av deler 

av anskaffelsesprosessen. Noen av dagens løsninger vil fases ut i de nærmeste årene, og 

nye oppgaver vil komme til. Forvaltningsoppgaver knyttet til de etablerte løsningene 

innebærer justeringer i regelverk, oppfølging av Norges internasjonale forpliktelser, 

utprøving av nye teknologiske muligheter og oppfølging av politiske prioriteringer. Dette 

medfører et behov for løpende koordinering med eksisterende løsninger. Effektiv 

forvaltning er fundamentet for å opprettholde dagens løsninger og sikre videreutvikling og 

iverksetting av nye tiltak mot målet om en heldigitalisert anskaffelsesprosess. 

I 2019 gjennomfører Difi følgende forvaltningsoppgaver knyttet til digitalisering av 

offentlige anskaffelser som vil være forutsetninger og rammer for programmets arbeid og 

valgte løsninger: 

1. Forvaltning og drift av dagens Doffin 

2. Forvalte norske data i eCertis på vegne av NFD 

3. Delta i CEF Digital og EU-kommisjonens aktiviteter for offentlige anskaffelser  

4. Deltakelse i og ledelse av OpenPEPPOL AISBL 

5. Koordinering av spredningsaktiviteter  

• Herunder stimulere til økt bruk av EHF-baserte løsninger   

6. Kontinuerlig forbedring og vedlikehold av digitaliseringsinnhold på anskaffelser.no 

7. Forvalte EHF for de delene av anskaffelsesprosessen hvor EHF er etablert 

• Herunder oppfølging av implementering av nye (ikke-bakoverkompatible) 

versjoner 

• Herunder yte veiledning og brukerstøtte  
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8. Virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og oppfølging av fellesløsninger 

• Herunder oppfølging av PEPPOL eMeldingsnettverket 

9. Utøve rollen som norsk PEPPOL-myndighet 

10. Bistå Statens innkjøpssenter i å benytte digitale støtteverktøy  

I tillegg videreføres følgende utviklingsprosjekter:  

a) eBevis 1.0 – etablere en minimumsløsning for elektronisk innhenting av 

dokumentasjonsbevis for offentlige anskaffelser i samarbeid med 

Brønnøysundregistrene 

b) Tilrettelegge for formidling av ISO20022-baserte betalingsmeldinger i grensesnittet 

virksomhet – bank gjennom forsterket PEPPOL eMeldingsnettverk 

c) Ledelse av nordisk-baltisk e-handelsnettverk  

De enkelte forvaltningsoppgavene og allerede igangsatte utviklingsprosjekt beskrives ikke 

nærmere i dette vedlegget, men inkluderes på oversiktsnivå for å gi et helhetlig bilde av 

den samlede innsatsen Difi gjør for å digitalisere offentlige anskaffelser i 2019. 

Endringer i programstrukturen for 2019 

Programmet vil i 2019 prioritere gjennomføring av prosjektplanene for de respektive 

prosjekter i programmet med følgende justeringer: 

1. Behov for enhetlig struktur mellom tiltak beskrevet i vedlegg 1 for 2018 og Difis 

porteføljerapporteringssystem gjør at fjorårets tiltak og tiltaksnummer avvikles og  

erstattes med prosjektnummer og navn i tråd med Difis rapporteringsstruktur 

2. Prosjektene «eBevis 2.0» og «Ny Doffin» inkluderes i programmet fra 1/7-2019. 

3. Ressursene allokert til prosjekt «Etablere godkjenningsordning for digitale løsninger» 

vil i 2019 gjennomføres som del av forarbeidene til å etablere en markedsplass eller 

innkjøpsordning for skytjenester i 2020. Det vurderes at det er flere synergier mellom 

de to prosjektene. Det planlegges med prioritering av markedsplassprosjektet og 

resultatet her vil dras nytte av for etablering av en fremtidig godkjenningsordning. 

Planlagt ressursbruk samkjøres med prosjekt markedsplass for skytjenester, men det 

avsettes 50.000.- NOK til videreføring av prosjektet fra Q4 2019. 

4. Tidligere tiltak «Standardisere ivaretakelse av journal- og arkivplikten ved 

gjennomføring av offentlige anskaffelser» har endret navn til 

«Dokumentasjonsforvaltning» 

 

Budsjett for driftsåret 2019  

Difi rekrutterte 10 medarbeidere i 2018, herav 7 faste og 3 midlertidige stillinger. Av bevilget 

totalbeløp på 13 mill kr utgjør stillingsbudsjett 9,1 mill kr og 3,9 mill kr disponeres sammen 

med overført beløp fra 2018 på 1,2 mill kr – totalt 5.1 mill kr. Beløpet er fordelt på de ulike 

prosjektene beskrevet i Tabell 1 – Planlagt ressurspådrag per prosjekt i 2019.  
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I hovedtrekk er hovedpostene for ressursbruk – kjøp av spisskompatanse til prosjektene 

(juridisk – teknisk bistand), kjøp av nødvendig teknisk programvare eller tjenester og utvikling 

av veiledningsmateriell. 

 

 

Tabell 1 – Planlagt ressurspådrag pr prosjekt i 2019 

 

Sammen med utviklingen av dagens løsninger vil programmet foreta en årlig oppdatering/ 

rullering av tiltaksplanen sammen med årsrapport over gjennomførte aktiviteter. Dette sikrer 

dynamikken i programmet.  Her vil programstyret gi innspill til eventuelle endringer i 

prioriteringer, foreta nødvendig ressursallokering, mm. 

Budsjetter vil bli oppdatert i samsvar med endret planverk. 

 

De prioriterte tiltakene i 2018 videreføres i all hovedsak i 2019 

De prioriterte tiltakene har hovedfokus på digital konkurransegjennomføring og 

kontraktsoppfølging. Hovedsatsingen er knyttet til å digitalisere informasjonsflyten 

gjennom hele anskaffelsesprosessen gjennom å etablere elektronisk handelsformat (EHF) 

Ressurspådrag pr prosjekt

Nr. Beskrivelse av prosjekt
Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk
Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk
Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk
Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk
Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk

Budsjett

Månedsverk

12
918300 Prosjektledelse

1 336 000                         

2019

25
918302

Etablere elektronisk handelsformat (EHF) for hele 

anskaffelsesprosessen

1 685 000                         

12
918301 Digital konkurransegjennomføring

115 000                            

0
918304 Etablere godkjenningsordning for digitale løsninger

50 000                              

16
918303 Tjenesteutvikling – nye digitale anskaffelsesprosesser

850 000                            

11
918307 Dokumentasjonsforvaltning

64 000                              

8
918305

Kompetanseheving på gjennomføring og realisering av 

gevinster ved digitalisering av anskaffelser

450 000                            

Total budsjett for perioden
5 100 000                

14
918308

Tilrettelegge for allmen bruk av dynamisk innkjøpsløsning 

(DPS) og eAuksjoner

200 000                            

918311 Ny Doffin
4

918309
Etablere statistikktjeneste for analyse av anskaffelser på 

produktlinjenivå i hele offentlig sektor

300 000                            

6

918310 eBevis 2.0
25 000                              

4

25 000                              

112
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for hele anskaffelsesprosessen.  Dette skal understøttes av kompetansehevingstiltak. I 

tillegg prioriteres tilrettelegging for gevinstrealisering. 

Kriteriene for prioritering er knyttet til de tre mål for bruk av digitale verktøy i 

anskaffelsesprosessen: 

1. Mer effektive kjøp og enklere prosesser 

2. Bedre kjøp og behovsdekning 

3. Mer lovmessige innkjøp 

I det videre er hvert av prosjektene (10) presentert med sin egen én-sides presentasjon. 

Følgende punktliste gir en rask innføring i hva som dekkes i én-sides presentasjonene av 

prosjektene:  

• Roller i tiltaket 

• Hvor i anskaffelsesprosessen inntreffer tiltaket 

• Dagens situasjon 

• Beskrivelse av tiltaket 

• Forutsetninger 

• Gevinstpotensial – potensial 

• Risikovurdering 

• Rullerende 2-årig fremdriftsplan 

• Estimert ressursbruk – økonomi og årsverk for 2019 

I det videre gis en oppsamlet tabell med tidslinje hvor de 10 prioriterte prosjektene er lagt 

ut i programmets levetid + prosjektledelse, ref. figur 1. Deretter beskrives leveransene i 

2019, ref tabell 2. I tillegg listes hovedleveranser ferdigstilt i 2018, ref. tabell 3. 

 

 

Figur 1 – Overordnet tidsplan for det enkelte prosjekt i programperioden  

  

Tidsestimat for prosjektene = Investering = Drift

Nr. Beskrivelse av prosjekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

918300 Prosjektledelse

918301 Digital konkurransegjennomføring

918302
Etablere elektronisk handelsformat (EHF) for hele 

anskaffelsesprosessen

918303 Tjenesteutvikling – nye digitale anskaffelsesprosesser

918304 Etablere godkjenningsordning for digitale løsninger

918305
Kompetanseheving på gjennomføring og realisering av gevinster 

ved digitalisering av anskaffelser

918307 Dokumentasjonsforvaltning

918308
Tilrettelegge for allmen bruk av dynamisk innkjøpsløsning (DPS) 

og eAuksjoner

918309
Etablere statistikktjeneste for analyse av anskaffelser på 

produktlinjenivå i hele offentlig sektor

918310 eBevis 2.0

918311 Ny Doffin

20242018 2019 2020 2021 2022 2023



Direktoratet for forvaltning og IKT    Oppfølging av Difi-rapport 2018:1 

 

5 

Hovedleveranser per prosjekt for 2019  

I tabell under vises de samlede hovedleveransene for programmet for 2019.  

Nr Prosjekt: Leveranser i 2019: 

918300 Programledelse 

1. Revidert vedlegg 1 2019 – dette dokumentet 

2. Ressursallokering  

3. Tertialrapportering  

4. Revidert vedlegg 1 for 2020 

918301 
Digital 

konkurransegjennomføring 

1. Overordnet plan for gjennomgående informasjonsflyt, samt 

automatiserte validerings- og evalueringsprosesser 

etablert 

2. Brukerinvolvering konkurransegrunnlag - 

systemleverandører, oppdragsgivere og leverandører 

3. Egenerklæring – inputfase ferdigstilles 

4. Forespørselskatalog (enkel) - inputfase ferdigstilles 

5. Start og sluttført avansert forespørselskatalog 

6. Nye kunngjøringsskjema - inputfase 

918302 

Etablere elektronisk 

handelsformat (EHF) for hele 

anskaffelsesprosessen 

1. EHF for kunngjøring - oppstart 

2. EHF for kvalifikasjon og bevisinnhenting 

3. EHF for utsendelse av anskaffelsesdokumenter  

4. EHF for regler for konkurransen 

5. EHF for tilbudsinnlevering 

6. EHF for ytelsen - oppstart 

7. EHF for kontraktsoppfølging 

918303 
Tjenesteutvikling – nye digitale 

anskaffelsesprosesser 

1. Øke forståelse for bruksområder AI, Cloud, Blockchain 

2. Kartlegge bruksområder for AI innen 

anskaffelsesprosessen 

3. Gjennomføre pilot på AI i anskaffelsesprosessen 

4. Kartlegge bruksområder for blockchain 

5. Starte arbeidet med PoT (Proof of technology) på 

blockchain i anskaffelsesprosessen 

918304 
Godkjenningsordning for 

digitale løsninger 

1. Prosjektet satt på hold i 2019 

2. Samordne aktiviteter med prosjekt Markedsplass for 

skytjenester 

3. Avklare om prosjektet skal videreføres 

918305 

Kompetanseheving på 

gjennomføring og realisering 

av gevinster ved digitalisering 

av anskaffelsesprosesser 

1. Ferdigstille gevinstmodell i samarbeid med KMD 

2. Gjennomføremodenhetsklassifisering av 

modenhetsundersøkelsen og gevinstklasser 

3. Utarbeide målrettede kompetansehevingstiltak for 

målgruppene 

4. Gjennomføre fase 1 av kompetansehevingsplan 

5. Følge opp vedtatte målgrupper 

918307 Dokumentasjonsforvaltning  

1. Gjennomført pilot etter metode for identifikasjon av 

informasjon sammen med Arkivverket. 

2. Partnerskap for prosjektet er etablert 

3. Forprosjekt sluttført med anbefaling om videre fremdrift 
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918308 

Tilrettelegge for allmenn bruk 

av Dynamiske 

innkjøpsordninger (DPS) og 

eAuksjoner 

1. Beskrive ønsket situasjon, herunder arkitektur  

2. Hente inn erfaringsgrunnlag for eAuksjoner  

3. Testing og pilotering av DPS og eAuksjoner i samarbeid 

med oppdragsgivere, systemleverandører og 

leverandørmarkedet av varer og tjenester 

918309 

Videreutvikle statistikktjenester 

for å kunne gjennomføre mer 

detaljerte analyser av 

anskaffelser basert på store 

datamengder 

1. Juridiske avklaringer, vurdering av lagring og behandling 

av innhentede data. (Eks. knyttet til personvern, 

konkurransesensitive opplysninger, tilgang og sikkerhet). 

2. Mulighetsstudie og behovsavklaring som grunnlag for 

strategi for bedre elektronisk tilgang til relevante, korrekte 

og sammenliknbare data fra de digitale løsninger 

3. Teknisk tilrettelegging for innhenting og analyse av 

detaljert innkjøpsstatistikk 

918310 
eBevis 2.0 - offentlige 

anskaffelser 

1. Etablere prosjektplan for eBevis 2.0 for offentlige 

anskaffelser 

2. Overføring av videreføre resultater fra prosjekt eBevis 1.0 

(NADOBE) for offentlige anskaffelser 

3. Opprette en prioritert liste over aktuelle offentlige registre 

det er relevant og aktuelt å koble til tjenesten 

918311 Ny Doffin  

1. Etablere prosjektplan for Ny Doffin-tjeneste 

2. Etablere en oversikt over «Må krav» - internasjonale 

forpliktelser/juridiske føringer for tjenesten  

3. Starte arbeidet med hvilke tjenester ny Doffin skal levere 

og hvorfor? 

Tabell 2 – Oversikt over kommende leveranser fra programmet i 2019  
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Hovedleveranser – ferdigstilt 2018  

Nr Tiltak Leveranser i 2018: 

1 

Etablere elektronisk handelsformat 

(EHF) for hele 

anskaffelsesprosessen 

1. EHF for forberedelse av konkurranse - typisk dokumenttyper som inngår 
i oppdragsgivers konkurransegrunnlag - forespørselskatalog  

2. EHF for gjennomføring av konkurranse - typisk dokumenttyper som 
inngår i leverandørens besvarelse og som dekker dialogen mellom 
oppdragsgiver og leverandør – tilbudskatalog  

3. EHF for gjennomføring av kontrakter - typisk dokumenttyper som 
benyttes i katalog/ordre/faktura-prosesser   

4. Kriterier for og liste over prioritering av utvikling av EHFer er etablert 
5. Etablert metodikk for EHF prosessrammeverk 

2 
Etablere godkjenningsordning for 

digitale løsninger 

1. Konseptbeskrivelse – stoppet ifm prosjektet Markedsplass for 
skytjenester og synkronisering av ressursbruk 

3 

Standardisere ivaretakelse av 

journal- og arkivplikten ved 

gjennomføring av offentlige 

anskaffelser 

1. Et formalisert partnerskap/samarbeid med Arkivverket og øvrige 
interessenter  -  startet for videreføring i 2019  

2. Etablere et forprosjekt med mandat og ressurser 
3. Pilot metode for identifikasjon og sikring av informasjon med Arkivverket 

4 

Kompetanseheving på 

gjennomføring og realisering av 

gevinster ved digitalisering av 

anskaffelsesprosesser 

1. Gevinstmodell – ende-til-ende realisering av gevinster 
2. Digital modenhetsanalyse for statlige og kommunale virksomheter 
3. Modenhetsklassifisering med gevinstpotensial iverksatt 

5 
Tjenesteutvikling – nye digitale 

anskaffelsesprosesser 

1. Bruksområder for AI innen anskaffelsesprosessen kartlagt 
2. Gjennomført dialogmøter med samarbeidspartnere og 

teknologileverandører  
3. Gjennomført AI kurs hos MIT  
4. Ferdigstilt hypoteser som skal testes ut i testlab 
5. Oppstart av delprosjekt «etablering av testlab» 
6. Ferdigstilt først arkitekturmodell ved etablering av datasjø 

6 

Tilrettelegge for allmenn bruk av 

Dynamiske innkjøpsordninger 

(DPS) og eAuksjoner 

1. Kartlegging av nåsituasjon for bruk av DPS - erfaringer fra 
oppdragsgivere.  

2. Kartlegging av nåsituasjon for bruk av eAuksjon – finnes ikke erfaringer 
med bruk i Norge, så dette må hentes inn fra andre land hvor dette er i 
bruk. Dette kartlegges i 2019. 

7 

Videreutvikle statistikktjenester for 

å gjennomføre mer detaljerte 

analyser av anskaffelser basert på 

store datamengder 

1. Oppsett av prosjekt og avklaring av grensesnitt til andre tiltak for 
statistikkinnhenting på anskaffelsesområdet 

2. Juridiske avklaringer, vurdering av behov for utvidet hjemmelsgrunnlag 
for innhenting av data fra offentlige oppdragsgivere 

8 Digital konkurransegjennomføring 

1. Overordnet plan for informasjonsflyt gjennom konkurranseprosessen, og 
informasjonens knytning til relevante EHF 

2. Involvering av systemeleverandørene i den overordnede planen 
3. Input til EHF for det europeiske egenerklæringsskjemaet, egenerklæring 

under terskel, spørsmål og svar smart tilbudskatalog. 

Tabell 3 – Oversikt over ferdigstilte leveranser fra programmet i 2018 (med eldre nummerering fra 2018) 
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Detaljerte prosjektbeskrivelser for 2019 
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