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1. Konklusjon 
Denne rapporten dokumenterer at stat og kommune som et minimum kan spare omkring 10-15 prosent, 

tilsvarende 20-30 milliarder kroner årlig på å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Dette dokumenteres 

gjennom intervjuer med aktører som har profesjonalisert innkjøpsprosessene, intervjuer med eksperter på 

området samt en omfattende mengde litteratur. 

Både litteraturen og intervjuene peker entydig i én retning. Økt bruk av kompetanse i innkjøpsprosessen er en 

forutsetning for profesjonalisering. De mange feil som gjøres i innkjøpsprosesser i dag kan i stor grad knyttes til 

manglende bruk av høyt spesialisert kompetanse.  

Innkjøpsfunksjonen krever i dag mer kompetanse enn tidligere. Det offentlige kjøper i dag mer spesialiserte 

varer og tjenester enn det de gjorde før. Varene som kjøpes inn blir i økende grad produsert i andre land. Sist 

men ikke minst har strengere og mer detaljert offentlig regulering av innkjøp bidratt til å øke behovet for 

juridisk kompetanse. Det trengs i økende grad høyt spesialisert kompetanse for å gjøre gode innkjøp. Med høyt 

spesialisert kompetanse mener vi i denne rapporten master- eller hovedfagsnivå. 

Staten kjøpte (ekskludert offentlig forretningsdrift og oljesektoren) varer og tjenester for 159 milliarder kroner i 

2010, mens fylkene og kommunene kjøpte varer og tjenester for 145 milliarder.  Om lag halvparten av denne 

besparelsen kan gjøres i kommunal og fylkeskommunal sektor, mens den resterende halvpart kan gjøres i 

statlig. En årlig besparelse på 30 milliarder kroner tilsvarer omtrent samferdselsbudsjettet, over 200 000 

barnehageplasser eller 350 000 plasser på grunnskolen.  

Figur 1: Illustrasjon av alternativ bruk av 30 milliarder kroner(Kilde: Menon/SSB 2012)

 

 

Lite profesjonalitet og manglende bruk av kompetanse i innkjøpsprosessene bidrar til en rekke tap for 

samfunnet, herunder: 

 Manglende eller uklar definisjon av hva som ønskes levert, bidrar til at 3-5 prosent av alle offentlige 

innkjøp ender opp som feilleveranser uten verdi for brukerne.  

 Snevert eller galt formulerte oppdrags- og prosjektbeskrivelser bidrar til at leverandørene utvikler 

løsninger som best stemmer overens med oppdragsbeskrivelsen, og ikke den løsningen som vil være 

best for brukerne. 

210 000 
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 Mangel på tilstrekkelig fagkompetanse medfører i mange tilfeller at man verken evner å fastsette 

relevante kriterier for identifisering av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet eller å avgjøre hvilke 

av tilbudene som er best. Dette ender ofte med en lik kvalitativ vurdering, noe som medfører at pris er 

avgjørende. Da ender man ofte med det kvalitativt sett dårligste tilbudet, med de konsekvenser dette 

har for brukerne. Manglende evne til å vurdere kvalitet medfører at enkelte av de presumptivt beste 

leverandørene nå holder seg unna offentlige innkjøpsprosesser, hvilket både reduserer konkurransen 

og kvaliteten på de varer og tjenester som leveres.  

 Manglende bruk av fagkompetanse medfører at innkjøpsorganer i offentlig sektor ikke klarer å avgjøre 

hvorvidt leveransen er i tråd med bestillingen og tilbudet. Leverandørene kan dermed slippe unna 

med å levere «halvferdige» produkter og tjenester. 

 Manglende bruk av fagkompetanse medfører at offentlige innkjøpere får for sterkt fokus på 

leveransedato og for lite fokus på hvordan produktet eller tjenesten må tilpasses skiftende 

omstendigheter. 

 Manglende kompetanse reduserer muligheten offentlig innkjøpsenheter har til å virke som en 

krevende, innovativ kjøper. Fokuset på innovasjon ved offentlig innkjøp er for lav i dag. 

For å unngå de feil og mangler som beskrives over, og innkassere gevinster av styrking av feltet, må hele 

innkjøpsprosessen profesjonaliseres. Fagkompetanse må brukes aktivt i alle faser av innkjøpene. Dette 

innebærer at spesialisert fagkompetanse må benyttes ved spesifikasjonen av behovet, ved fastsettelse av 

tildelingskriterier og henvendelsen til markedet, ved valg løsninger og ved oppfølging og implementering av 

løsning.  

I mange tilfeller kan en gjøre besparelser i innkjøpsprosessene ved å involvere høyt utdannet fagpersonell i stat 

og kommune i større grad. Mindre kommuner har imidlertid ofte ikke nødvendig kompetanse internt. Å tilegne 

seg denne kompetansen, enten gjennom innleie ansettelser eller samarbeid, kan gi besparelser langt utover 

kostnadene. 

Samtidig er det grunn til å understreke at 10-15 prosent er besparelser for gitt kvalitet, og dermed besparelser 

som er mulige å måle. I tillegg til dette gir en sterkere profesjonalisering gevinster i form av økt innovasjon og 

dermed trolig bedre kvalitet, lavere kostnader knyttet til administrasjon og lavere kostnader for leverandørene, 

ved at bestillingene er mer presise.  Den totale gevinsten av profesjonalisering er vist i figuren nedenfor: 

 

Vår anslag på 10 -15 prosent er således et minimumsanslag over de gevinster en kan vente å oppnå gjennom 

en profesjonalisering av innkjøpsprosessene i offentlig sektor. 
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For å illustrere betydningen av kompetanse gjennom hele innkjøpsprosessen avslutter vi dette 

konklusjonskapitelet med caset om Jernbaneverkets innkjøp av sikringsanlegget «Merkur». 

Case 1 – Jernbaneverkets anskaffelser av Merkur sikringsanlegg 

I perioden januar 2003 til mars 2007 inngikk Jernbaneverket kontrakter for anskaffelse av sikringsanlegg som er 

en del av signalanlegget som sikrer at togtrafikken kan avvikles på en trygg og sikker måte. Totalt estimerer 

PwC i sin rapport at arbeidet med anskaffelser og utvikling av systemet, med et konservativt anslag, kostet over 

400 millioner kroner. Etter at Statens jernbanetilsyn ikke gav tillatelse til å ta i bruk anlegget, ettersom det ikke 

oppfyller internasjonale standarder, er store deler av denne investeringen verdiløs. 

Etter anskaffelsen ble det besluttet at en ekstern rapport skulle utarbeides, og i rapporten får anskaffelsen 

sterk kritikk. Jernbaneverket endret rutiner og organisering av signalprosjekter etter denne hendelsen, for å 

unngå at lignende hendelser skulle oppstå i fremtiden. 

Rapporten
1
 melder om en rekke brudd vedrørende gjennomføring av anskaffelser. For det første var det 

utarbeidet mangelfulle kravspesifikasjoner. Kravspesifikasjonene var uklare, og målbarheten i kravene som ble 

utarbeidet var lav, noe som gjorde etterprøvbarheten til Jernbaneverkets valg av leverandør vanskelig. 

Svakheten i kravspesifikasjonene skyldtes i hovedsak manglende kompetanse til å vurdere leverandørens evne 

til å kunne dokumentere sikringsanleggets sikkerhetsnivå. Det var enheten Teknikk som var teknisk 

premissgiver og ansvarlig for å utarbeide og kvalitetssikre spesifikasjonskravene. Enheten utarbeidet og 

godkjente imidlertid aldri kravspesifikasjonene, noe som blant annet skyldtes manglende kapasitet hos Teknikk. 

I rapporten blir anskaffelsen kritisert for ikke å ha nok kompetanse på de gjeldene internasjonale standardene. 

Rapporten kritiserer også Jernbaneverket for et ensidig fokus på sluttdato når det gjaldt anskaffelsen, noe som 

gikk på bekostning av kvaliteten på arbeidet med sikkerhetsdokumentasjon. Det var heller ikke god nok 

kommunikasjon mellom Jernbaneverket og Statens Jernbanetilsyn. 

 

Caset illustrerer flere interessante poenger. For det første viser den betydningen av både å skape gode 

kravspesifikasjoner, så vell som betydningen av å ha tett oppfølging av prosjektet i implementeringsfasen.  

Caset illustrerer også at manglende fagkompetanse gir ensidig fokus på leveransetidspunkt. 

1.1. Metodikk 

 

For å belyse problemstillingen har vi gjennomført om lag 25 dybdeintervjuer og gjennomgått en omfattende 

mengde litteratur.  Relevant litteratur er blant annet hentet fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), 

Riksrevisjonen, EU og OECD 

Respondenter til dybdeintervjuene er valgt i samarbeid med konsulentselskapet Inventura.  I utvelgelsen valgte 

vi å plukke ut respondenter som i stor grad har profesjonalisert sine innkjøp. Ved utvelgelsen av aktører har vi 

ønsket å favne bredt slik at vi har identifisert ulike tiltak som kan forbedre innkjøpsordningen. Tiltakene 

aktørene har gjennomført har dermed vært ulike, men kjennetegnes i stor grad av en økt spesialisering og som 

                                                                 
1
 

http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/8243/Rapport%20om%20anskaffelse%20og%20utvikling%20av%20
Merkur%20signalanlegg.pdf  

http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/8243/Rapport%20om%20anskaffelse%20og%20utvikling%20av%20Merkur%20signalanlegg.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/8243/Rapport%20om%20anskaffelse%20og%20utvikling%20av%20Merkur%20signalanlegg.pdf
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følge av dette en kompetanseøkning på feltet. Listen inkluderer både små og store organisasjoner, aktører i 

statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor samt innkjøpsnettverk som arbeider på tvers av kommune- og 

fylkesgrenser. Eksempelvis er Flora kommune valgt fordi de satset på deltagelse i innkjøpsnettverket Sogn og 

Fjordane Felles innkjøp (SFFI). I samarbeid med innkjøpsnettverkets deltagere har man i SFFI bygget opp et 

kompetansemiljø på innkjøp. Mye av besparelsen SFFI har opplevd kan knyttes til organisasjonens spesialiserte 

kompetanse som også spres til de deltagende medlemmene. SFFIs medlemmer har oppnådd betydelige 

besparelser ved å inngå større innkjøp, samt administrative besparelser ved at alle medlemmene unngår å 

kjøre hele anbudsprosessen selv.  

Et annet eksempel på profesjonalisering er Utenriksdepartementets satsing på offentlig innkjøp. Etter at 

Riksrevisjonen påpekte svakheter i departementets innkjøp, ble det i 2007 etablert en egen 

anskaffelsesseksjon. Før dette var innkjøpsfunksjonen spredt på hele 8 avdelinger og 110 utenriksstasjoner. 

Selv om det eksisterte en viss profesjonalisering i enkelt avdelinger, var det nødvendig å skape en felles 

tilnærming og enhetlig rutiner. Gjennom en klar satsing på forbedring av rutiner, utarbeide malverk og et høyt 

kompetansenivå har en oppnådd lavere priser samt bedret kvalitet på sine innkjøp. 

Andre intervjuobjekter som vi har Intervjuet er NAV, Forsvaret og Departementenes servicesenter. Disse er 

plukket ut fordi de har profesjonalisert innkjøpsfunksjonen, og fordi de utmerker seg ved å gjøre innkjøp av et 

vidt spekter av varer og tjenester.  Tilsvarende er Vegvesenet valgt fordi de gjennom økende fokus på 

levetidskostnader stadig kjøper inn mer spesialiserte varer og tjenester. Stavanger kommune er valgt fordi de i 

stor grad vektlegger samfunnsansvar i innkjøpsprosessene.  NTNU, Bergen kommune og Helseforetakene er 

valgt fordi de i økende grad sentralisert innkjøpene, samtidig som de forsøker å involvere fagmiljøer i 

organisasjonen.  En liste over intervjuobjekter finnes i vedlegg 1. 

I tillegg til intervjuer med organisasjoner som har profesjonalisert innkjøpene, har vi intervjuet ytterligere 10 

ulike respondenter fra interesseorganisasjoner, leverandører til offentlig sektor og spesialister på offentlige 

anskaffelser. Gjennom dybdeintervjuene har vi tilegnet oss kunnskap om den faglige utvikling på 

anskaffelsesområdet, og i hvilken grad styrking av innkjøpsprosessen har bidratt til å redusere kostnader og 

ført til høyere kvalitet på varene og tjenestene som blir kjøpt inn. 

Styrken ved dybdeintervjuer er at de gir dybdekunnskap og kontekstrelevant informasjon, mens svakheten er 

at de ikke gir god generaliserbarhet. I prosjektet har vi løst denne utfordringen ved å bruke strukturerte 

intervjuguider, i tillegg til å øke generaliserbarheten ved å intervjue spesialister og interesseorganisasjoner som 

har breddekunnskap om offentlige anskaffelsesprosesser. 
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2. Offentlig sektor er en betydelig innkjøper 

Det offentlige er en betydelig innkjøper. Som det går frem av figuren nedenfor kjøpte det offentlige, eksklusiv 

oljesektoren og offentlig forretningsdrift, varer og tjenester for i overkant av 300 milliarder i 2010
2
. Dette er i 

overkant av 10 % av norsk BNP og er nesten en dobling siden tusenårsskiftet. Det er statsforvaltningen og 

kommunene som står bak størsteparten av innkjøpene, med henholdsvis 46 % og 39 % av totale offentlige 

innkjøp. Det er også her veksten i kjøp av varer og tjenester har vært sterkest. I statlig sektor er store deler av 

innkjøpene relatert til innkjøp av helse- og sosialtjenester, forsvaret så vel som samferdsel. Det er særlig 

sykehusene (spesialhelsetjenester), forsvaret, universitets- og høgskolesektoren og Statens Vegvesen som er 

store aktører. I kraft av størrelsen på innkjøpene er etterspørselen fra offentlig sektor svært viktig for 

produksjonen i privat sektor. Gjennom å være en krevende kunde samt å stimulere til konkurranse, spiller 

offentlig sektor derfor en viktig rolle i å bidra til at norsk næringsliv forblir konkurransedyktig. 

Figur 2: Offentlige innkjøp ekskl. offentlig forretningsdrift
3
, i milliarder løpende kroner 

 

Kilde: SSB  

Innkjøpene blir i økende grad også spesialisert. Den internasjonale arbeidsdelingen har medført at varer som 

kjøpes inn i økende grad har input fra land hvor prisen på lavt spesialisert arbeidskraft er lavere. I økende grad 

vektlegges innkjøpers ansvar for forhold i verdikjeden. Forhold knyttet til CSR (sosialt ansvar) har blitt viktigere. 

Det offentlige kjøper i økende grad inn spesialiserte tjenester, herunder blant annet helsetjenester. Økt bruk av 

kontraktering også på områder som f.eks. samferdsel, utdanning, økonomi og revisjon, bidrar til at det for det 

                                                                 
2
 Vi har valgt å holde offentlig forretningsdrift og oljesektoren utenfor denne rapporten, ettersom de i stor grad allerede er 

profesjonelle aktører, og fordi vi med de undersøkelsene vi har foretatt, ikke har grunnlag til å estimere hvilke evt. 

besparelser som vil kunne finne sted her.    

3
 Tallene for 2010 er foreløpige tall 
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offentlige blir mer utfordrende å kontrollere kvalitet enn da innkjøpene i større grad var sentrert rundt mindre 

spesialiserte varer. 

2.1.  Offentlige innkjøp i dag – et felt i en rivende utvikling 

Ettersom omfanget av offentlige innkjøp har økt de siste årene, har også fokuset på å effektivisere og få mest 

mulig ut av pengene som brukes på offentlige anskaffelser, økt. Dette fokuset på å profesjonalisere offentlige 

anskaffelser har økt kraftig siden årtusenskiftet, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. I en ny 

evaluering av regelverket for offentlige anskaffelser som Europakommisjonen har utarbeidet, vises det til at EU 

har spart nærmere 20 milliarder euro på å ta i bruk regelverk for offentlige anskaffelser de siste årene
4
. 

«innkjøp er definitivt satt på dagsorden i det offentlige» 

-Leif Olav Sunde og Harald Alfsen i Resource Partner
5
 

I stortingsmelding 36 «Det gode innkjøp» fra 2009, pekes det på tre områder hvor det finnes store 

forbedringspotensialer. Disse er organisering, lederforankring og kompetanse
6
. 

Formålstjenlig og god organisering er en forutsetning for at innkjøpene kan gjennomføres korrekt og effektivt. 

Det store skillet mellom organisasjonsmodellene er om en velger en sentral eller desentralisert organisering av 

innkjøpsaktivitetene. Disse kan også kombineres ved at innkjøp sentralt har ansvaret for noen typer innkjøp, 

mens andre innkjøp foregår lokalt. 

Ettersom anskaffelser er en så strategisk viktig del av organisasjonenes virke, er det naturlig at dette har et 

klart fokus på ledelsesnivå. Stortingsmeldingen fremhever at lederforankring er helt sentralt i 

innkjøpssammenheng, for å sikre at innkjøperne støtter opp under de mål og strategier som er satt for 

virksomheten. Det understrekes også at ledere har ansvar for å sette innkjøpsarbeidet i en strategisk 

sammenheng og utarbeide klare mål og strategier for arbeidet. Strategien for innkjøp må ses i sammenheng 

med virksomhetens ressurser, både de personalmessige og faglige, så vel som de økonomiske rammene 

virksomheten må forholde seg til. 

Et siste sentralt punkt i Stortingsmeldingen er at innkjøpsreglene alene ikke kan sikre at innkjøpene blir gode og 

holder høy kvalitet – den riktige kompetansen må ligge i bunn. Stortingsmeldingen fastslår at for å lykkes med 

offentlige anskaffelser, så er en avhengig av bestillerkompetanse så vel som kunnskap om innkjøpsfaget, 

leverandørmarkedet og regelverket for offentlige anskaffelser. Det påpekes også at behovet for kompetanse 

henger nøye sammen med organiseringen av innkjøpsvirksomheten. En desentralisert innkjøpsfunksjon vil 

kreve kompetanse hos flere personer i organisasjonen, mens en mer sentralisert innkjøpsfunksjon krever 

spesialkompetanse i en mindre gruppe. Stortingsmeldingen påpeker at kompetanse har stor betydning, men at 

den må virke sammen med en formålstjenlig organisering og styrking av innkjøpsfunksjonen for å få full effekt. 

De siste årene har også fokuset og krav til å ta sosialt ansvar (CSR) ved offentlige innkjøp økt. Allerede i 2007 la 

regjeringen frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
7
. Planen skulle bidra til 

at miljøhensyn, etiske hensyn og sosialt ansvar skulle integreres i anskaffelsesstrategien. Fokuset på dette har 

                                                                 
4
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/785  

5
http://www.firstventura.no/uploads/dokumenter/Gode%20kj%C3%B8p%20kan%20spare%20mange% 

20milliarder.pdf  
6
 http://www.regjeringen.no/pages/2185807/PDFS/STM200820090036000DDDPDFS.pdf  

7
 http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/785
http://www.firstventura.no/uploads/dokumenter/Gode%20kj%C3%B8p%20kan%20spare%20mange%25%2020milliarder.pdf
http://www.firstventura.no/uploads/dokumenter/Gode%20kj%C3%B8p%20kan%20spare%20mange%25%2020milliarder.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2185807/PDFS/STM200820090036000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf
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økt fra politisk hold, og enkelte innkjøpsenheter har nå opprettet egne tilsatte med fokus på sosialt ansvar i sin 

organisasjon. 

Stortingsmeldingen «det gode innkjøp», Riksrevisjonens arbeid på feltet gjennom det siste tiåret, samt 

opprettelsen av KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i 2003 har vært viktig for å få presset frem en 

profesjonalisering på feltet. KOFA ble opprettet for å gi en raskere og rimeligere klagemulighet for 

leverandørene på et lavere konfliktnivå. Gjennom en rekke avgjørelser og utstedelser av store gebyrer har 

KOFA de siste årene satt fokus på etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet i 2008 og har spilt en viktig rolle for å øke kompetansen og forbedre 

innkjøpsprosessene i offentlig sektor. I tillegg har det dukket opp en rekke saker i media som viser hvilke 

økonomiske tap som oppstår i offentlig sektor om anbudsprosessen ikke går riktig for seg. Her kan for 

eksempel innkjøpsskandalene rundt anskaffelser av busser (Unibuss) i Oslo kommune nevnes, eller det faktum 

at Riksrevisjonen ved en gjennomgang av omkring 600 statlige anskaffelser fant nær 1200 regelbrudd.  

Regelverket når det gjelder offentlige anskaffelser har også utviklet seg kraftig de siste tjue årene. 

Utgangspunktet for regelverket som styrer offentlige innkjøp er EØS-avtalen og lov om offentlige anskaffelser. 

Formålet med loven er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 

offentlige anskaffelser. Ifølge paragraf 5 i loven skal oppdragsgiver opptre i samsvar med god forretningsskikk, 

sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at forskjellsbehandling mellom 

leverandører ikke oppstår. Oppdragsgiver må også sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet 

og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. For at loven skal ivaretas med de hensyn nevnt 

over, er det utarbeidet et relativt teknisk regelverk samt bestemte prosedyrekrav til enkeltinnkjøp. Disse 

kravene blir omfattende i de tilfeller verdien av anskaffelsen overstiger den nasjonale terskelverdien på 

500 000 kroner. 

I tillegg til endringer på regelverkssiden har det også vært en sterk utvikling på IT-siden, med utvikling av 

elektroniske systemer for økonomistyring og støttesystemer for innkjøp, som 

konkurransegjennomføringsverktøy. I tillegg har det vært en sterk utvikling innfor e-handel. Handel på e-

handelsplattformen har for eksempel seksdoblet seg fra 2006 til 2011. 

Dybdeintervjuene våre bekrefter også bildet av at det satses tungt på å profesjonalisere de offentlige 

innkjøpsprosessene. Flere av våre intervjuobjekter påpeker at statusen for innkjøperne er økende, at fokuset 

har økt fra politisk hold og gjennom ulike kontrollorganer og at beslutninger når det gjelder innkjøp nå ofte blir 

tatt høyere opp i organisasjonshierarkiet (intern oppgradering). Våre respondenter gir også klart uttrykk for at 

KOFA har økt fokuset på å etterleve det gjeldende regelverket. Våre respondenter ga i stor grad også inntrykk 

av at antallet ansatte i innkjøpsfunksjonene er økende og at innkjøpsenhetene blir stadig mer profesjonelle i sin 

virksomhet. 

«Anskaffelser har økt status kraftig siden 90-tallet. Før var man "innkjøpssekretærer" - nå 

sitter man i ledergruppen» 

       -innkjøpssjef i en større offentlig virksomhet 

Ettersom våre intervjuobjekter i stor grad har vært gjennom en endringsprosess for å profesjonalisere 

innkjøpene, er det lite overraskende at de mener at innkjøpsprosessen har blitt forbedret de siste årene. 

Samtidig forteller våre intervjuer med et fåtall mindre profesjonaliserte aktører og samtaler med flere 

spesialister på området, at offentlige innkjøp er i en rivende utvikling i alle deler av offentlig sektor. 
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3. Kompetanse er en forutsetning for gevinstrealisering i 
innkjøpsprosessen 
Vi vil i dette kapitlet illustrere på hvilken måte en kompetansemessig styrking av innkjøpsprosessen kan gi 

gevinster. Vi vil i den forbindelse vise at innkjøp er en langsiktig prosess som starter med en behovsdefinering 

og ender med implementering og oppfølging. Kompetanse på høyt nivå er avgjørende i alle ledd. I dette 

kapitlet beskriver vi innkjøpsprosessen og hvordan profesjonalisering av innkjøpsenhetene, kan bidra til en 

innkjøpsprosess med høyere kvalitet og lavere kostnader. I det neste kapitlet vil vi så foreta en beregning av 

hvor mye som kan spares ved profesjonaliseringen. 

3.1. Offentlige innkjøp er en prosess, ikke enkelthendelser  

Offentlige innkjøp er ikke enkeltstående hendelser, men en prosess. I innkjøpslitteraturen beskrives ofte 

innkjøpsprosessen gjennom det såkalte innkjøpshjulet. Innkjøpshjulbegrepet er utviklet av Inventura.  

Figur 1: Innkjøpshjulet 

 

Figuren viser hvordan anskaffelsesprosessen kan deles inn i fire separate faser: 

- Forarbeidsfasen: I forarbeidsfasen ligger fokuset på behovsdefinering og behovsverifikasjon samt 

intern organisering av innkjøpsprosessen.  

- Markedsfasen: I markedsfasen kartlegges aktuelle leverandører og løsninger. Markedskompetanse er 

avgjørende for valg av markedsstrategi og strategi for leverandørkommunikasjon. 

- Kjøpsfasen: I denne fasen gjennomføres den formelle innkjøpsprosessen og leverandør velges. Ulike 

tilbud rangeres ut fra valgte kriterier, og kjøper foretar en samlet vurdering av beste løsning. 

- Implementerings- og oppfølgingsfasen
8
: I denne fasen overføres kontrakten fra innkjøps- til 

driftsorganisasjonen. Varen eller tjenesten leveres og tas i bruk av oppdragsgiver, og leveransen følges 

opp med bakgrunn i kontrakten. 

Samtidig er det viktig å understreke at fasene flyter inn i hverandre og er avhengige av hverandre. Har en 

eksempelvis gjort et dårlig arbeid i forarbeidsfasen, vil dette forplante seg videre i prosessen. Det er også viktig 

å understreke det dynamiske aspektet i innkjøpshjulet. Etter den siste fasen er det nødvendig at kunnskapen og 

                                                                 
8
 I Inventuras innkjøpshjul er implementerings- og oppfølgingsfasen separert. Den kompetansen som trengs i henholdsvis 

implementerings- og oppfølgingsfasen, er imidlertid relativt like. Fasene er for dette formål slått sammen. 

Forarbeid 

Marked 

Kjøp 

Implementering 
og oppfølging 
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erfaringene fra hele innkjøpsprosessen evalueres og påvirker innkjøpsprosessen for det neste innkjøpet. Skjer 

ikke dette vil en ikke oppnå den ønskede kompetanseutviklingen i organisasjonen.   

Ulik kompetanse er imidlertid nødvendig i ulike deler av prosessen. Intervjuer og internasjonal litteratur viser at 

det i særlig grad er følgende kompetanseområder som trengs i ulike deler: 

 Det faglige fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på det fag- og/eller 

bruksområdet anskaffelsen skal dekke. 

 Det juridiske fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på det juridiske regelverket 

som gjelder for offentlige anskaffelser og for kontraktene som skal inngås. 

 Det prosessuelle fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på hvordan 

anskaffelsesprosesser gjennomføres. Dette handler i stor grad om kunnskap om innkjøpsprosessen slik 

at den kan bli gjennomført mest mulig effektivt samt det å inneha kompetanse til å koordinere 

innkjøpet i samarbeid med fagpersoner. Det er også viktig å ha en sterk forståelse av markedene og en 

god økonomisk og administrativ kompetanse. 

Vi vil i de kommende delkapitlene vise hvilken type kompetanse som trengs i de ulike fasene. 

3.2. Kompetansebehov i forarbeidsfasen 

I forarbeidsfasen defineres og spesifiseres behovene innkjøpet skal dekke. En grundig prosess i denne fasen er 

ofte avgjørende for å sikre seg mot tre typer svært kostbare feil: 

- At en foretar en produkt- snarere enn en behovsspesifikasjon 

- At en ikke er tilstrekkelig grundig eller kritisk i definisjonen 

- At en ikke klarer å benytte seg av etablerte standarder 

Om en starter med det første punktet, er det klart at et for sterkt fokus på tekniske spesifikasjoner kan føre til 

at løsningene som finnes i markedet blir unødvendig begrenset. Skal en f.eks. kjøpe inn nye uniformer til de 

ansatte og spesifiserer at de må være laget av en spesiell stofftype slik at de er lette å rengjøres, så vil det være 

en rekke leverandører som ikke kan levere dette. Definerer en heller at en har behov for uniformer med en 

stofftype som er lett å rengjøre, vil det åpne for at flere kan legge inn tilbud. Snever produktdifferensiering 

bidrar til å redusere konkurransen og bidrar dermed til dyrere løsninger. 

En for detaljert produktspesifikasjon kan også hindre innovasjon hos leverandøren. En klar beskrivelse av hvilke 

produkter som ønskes, hindrer at leverandørene enten selv utvikler nye løsninger, eller benytter eksisterende 

løsninger på en ny måte. I tillegg kan irrelevante tekniske krav føre til at tilbyderen bruker unødvendig mye tid i 

tilbudsprosessen til å tilpasse seg kravene som blir stilt. Kostnaden ved dette blir til syvende og sist lempet over 

på kunden. Alt i alt fører et for sterkt fokus på tekniske kravspesifikasjoner til dårligere og dyrere løsninger for 

kjøperen. 

En tredje potensielt svært kostnadskrevende feil er at innkjøperne ikke makter å benytte etablerte standarder. 

Eksempelvis har mange kommuner og statlige etater utviklet spesialtilpassede dataløsninger uten at de 

nødvendigvis trengte slik «skreddersøm», ettersom de kunne klart seg med de standardiserte løsninger som 

markedet i dag bruker. 
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De ovennevnte fallgruver kan i lettere unngås dersom innkjøperne i større grad benytter høyt spesialisert 

kompetanse i innkjøpsprosessene. For at kommuner og stat skal benytte etablerte standarder, må de kjenne til 

disse. 

For å unngå fallgruven knyttet til produkt- snarere enn behovsspesifikasjon, er god innkjøpsfaglig kompetanse 

nødvendig. Kompetanse og erfaring om hvordan en utformer en god behovsspesifikasjon er i så henseende 

avgjørende, sammen med fagkompetanse. Intervjuene og litteraturen har i den sammenheng påpekt to 

sentrale forhold: 

 En god behovsbeskrivelse fordrer godt samarbeid mellom innkjøpsenheten og fagfolk andre steder i 

organisasjonen. Flere respondenter har i den sammenheng påpekt at den kompetansemessige 

styrkingen som har foregått i innkjøpsenhetene de senere år, har bidratt til å øke respekten for 

innkjøpsfaget. Økt kompetanse og anseelse har bidratt til at deres vurderinger i større grad 

respekteres i andre deler av organisasjonen. Et av intervjuobjektene trekker i den sammenheng frem 

at en professor som skal kjøpe forskningsutstyr, i større grad respekterer det faglige skjønnet til en 

siviløkonom eller en jurist i innkjøpsfunksjonen, enn hva den samme gjorde da innkjøpsfunksjonen 

hadde lavere kompetanse og anseelse. Faren for at fagfolkene overkjører innkjøpsenheten ved å 

forlange en produkt- snarere enn en behovsspesifikasjon, reduseres altså jo jevnere forholdet mellom 

de to er kompetansemessig. 

 Innkjøp i offentlig sektor kan fordyres av at de som tar beslutningen om kjøp i mange tilfeller ikke har 

incentiver til å spare. Som illustrasjon kan en si at de kjøper Rolls Royce selv om de kunne klart seg 

godt med Ford. Et godt samarbeid mellom fagfolk og innkjøpsenhetene er i så tilfelle avgjørende for å 

sikre riktige kjøp. For sterk innflytelse fra fagfolkene kan medføre at en velger en for dyr løsning, mens 

for mye beslutningsmyndighet hos innkjøperne kan medføre at varene eller tjenestene ikke innehar 

nødvendige kvaliteter. Et godt eksempel i så henseende er Oslo Universitetssykehus sine kjøp av 

rimeligere legemidler. Leger ved sykehuset har flere ganger offentlig trukket frem at medisinene på 

flere områder ikke har samme helbredende effekt som andre og mer kostbare medisiner. 

 

For å unngå disse og andre fallgruver er det nødvendig med sterk prosessuell og faglig kompetanse. Den 

prosessuelle kompetansen er viktig slik at innkjøperen kan motstå press både fra leverandørmarkedet og sterke 

brukergrupper samt fra evt. fagkyndige som er inkludert i prosessen. Som profesjonell innkjøper er det viktig å 

ha tyngde til å gå inn i diskusjoner med brukere som gjerne har klare formeninger om hvilke behov en har, og 

som ofte har en klar mening om hvilken leverandør som skal velges. Mange brukere har gjerne kjennskap til 

produkter de har sterke preferanser for, eller har hatt kontakt med leverandører gjennom mange år som de er 

fornøyde med. Saker med ulovlige direkteanskaffelser viser at dette ofte kan være tilfelle. På bakgrunn av dette 

er det sentralt å sikre at en ikke definerer behov som blir spesifisert inn mot ett produkt, eller en tjenestetype 

som kun leveres av én leverandør. 

Difi har vist at 3-5 prosent av alle offentlige innkjøp ikke får verdi for kunden. 3-5 prosent tilsvarer 9-15 

milliarder årlig i offentlige innkjøp. Bakgrunnen for tapene er at den løsning som blir levert ikke passer overens 

med behovet. En klarere beskrivelse av behovet ville redusert dette tapet. En klarere beskrivelse fordrer 

imidlertid at en kjenner markedet og de løsninger som finnes, som igjen er avhengig av kompetanse. I en 

situasjon hvor en i økende grad foretar mer spesialiserte innkjøp, kreves altså at innkjøpsenheten i økende grad 

må benytte høyt spesialisert fagkompetanse i behovsspesifikasjonen. 
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3.2.1. Er innleie av kompetanse et alternativ til ansettelse ? 
 

Flere respondenter har trukket frem at innleie av ekspertise ofte er et alternativ til ansettelse. For mindre 

kommuner med få innbyggere og dermed et mer begrenset fagmiljø, kan dette være et rimeligere alternativ. 

For å tilegne seg nødvendig kompetanse til å gjennomføre hele innkjøpsprosessen, kan en altså leie inn 

konsulenthjelp eller delta i et innkjøpsnettverk. Innkjøpsprosessen blir da seende ut som i figuren nedenfor. 

Figur 2: Innkjøpshjul med bidrag fra konsulenter eller innkjøpsnettverk 

 

 

Flere av de kommuner vi har intervjuet som har deltatt i innkjøpsnettverk, kan vise til kostnadsreduksjoner på 

over 20 prosent som følge av deltakelsen. Gevinsten kommer som følge av at en går fra å gjøre enkeltstående 

kjøp uten assistanse fra fagpersoner, til å gjøre mer koordinerte kjøp som styres av spesialister i både innkjøp 

og fag. Kommunene trekker også frem besparelser i administrasjonskostnader. Ved å i større grad trekke på 

kompetanse utenfor organisasjonen, kan en redusere egen kostnadsbruk i forbindelse med innkjøp. De 

ovennevnte gevinster vil også kunne innkasseres ved bruk av konsulenthjelp. 

Den innkjøpsfaglige kompetansen vi har intervjuet i prosjektet trekker imidlertid frem at det også kan være 

uheldig å i stor grad benytte ekstern kompetanse knyttet til innkjøp. De viser i den sammenheng til at eksterne, 

enten innkjøpsnettverk eller konsulenter, i mange tilfeller ikke har tilstrekkelige incentiver til å velge den 

rimeligste løsningen. Eksempelvis kan en innleid arkitekts yrkesstolthet medføre at han eller hun ikke 

nødvendigvis velger den rimeligste eller mest funksjonelle løsningen, men heller den som er arkitektonisk 
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best
9
. Dette problemet oppstår fordi den innleide arkitekten ikke har tilstrekkelige incentiver til å velge 

rimeligste løsning, og fordi hans eller hennes vurderinger ikke blir stilt spørsmål ved av teknisk personale med 

tilsvarende høyt kompetansenivå. Mangel på teknisk kompetanse på høyt nivå kan også gjøre det vanskelig for 

en kommune å avgjøre kvalitet på konsulenthjelpen. Samtidig er det grunn til å understreke at deltakelse i 

innkjøpsnettverk kan bidra til å løse denne utfordringen, ettersom en gjennom innkjøpsnettverkene kan trekke 

på kompetanse hos andre medlemmer i nettverket. 

At en i stor grad legger beslutningsmyndighet eksternt, kan imidlertid medføre problemer knyttet til forankring. 

Ansatte som er med på å velge en løsning, vil ha sterkere eierskap til denne løsningen, enn til en løsning som 

har blitt valgt uten deres innflytelse. Ved å leie inn kompetanse kan det også være utfordringer knyttet til 

læring og utvikling av bestiller- og fagkunnskap internt.  

 

3.3. Kompetansebehov i markedsfasen 

I markedsfasen går en ut i markedet og vurderer leverandørene og løsningene som finnes der. Fagkunnskap om 

de ulike løsningene og leverandører av disse, er avgjørende for at en skal klare å invitere rette 

leverandørmiljøer til å levere. Fagkompetanse er altså avgjørende for at en skal klare å utnytte det potensialet 

markedet gir for å få dekket brukernes behov. 

Hvordan leverandørmarkedet ser ut, har også stor betydning for valg en foretar i anskaffelsesprosessen, og for 

utforming av kvalifikasjonskrav. I en større undersøkelse fra 2011 påpeker PwC at det ikke er tilstrekkelig 

kunnskap om leverandørmarkedet i innkjøpsfunksjonene i offentlig sektor i dag. (PwC, 2011) 

Markedskompetanse inkluderer: 

• å kjenne til tilbudene og løsningene som finnes og hvordan de faktisk fungerer 

• å kjenne til prisstruktur for å komme frem til riktig pris 

For å vurdere fordeler og ulemper ved ulike løsninger behøves naturlig nok høy ekspertise og spesialisering på 

det fagområdet som det skal gjøres innkjøp i. I mange tilfeller bør det være innkjøperne som har best innsikt i 

produktmarkedene. Det gjelder særlig for standardiserte produkter som det har vært store innkjøp av over tid. 

Er det enkeltkjøp som krever fagkunnskap, som f.eks. innkjøp av medisinske produkter eller avanserte tekniske 

løsninger, er det viktig at innkjøperne trekker på de rette interne ressursene. Finnes ikke disse ressursene 

internt kan de også skaffes ved å inkludere eksterne konsulenter i prosessen. Samtidig må vi i den 

sammenhengen understreke at en da kan ha utfordringer knyttet til forankring og manglende incentiver til å 

velge rimeligste løsning. 

Ved å ha en sterk forståelse for hvordan markedet fungerer og ha utarbeidet gode rammer for anbudet, kan en 

skape gode rammer som øker konkurransen i markedet. Erfaringer fra Danmark og standard økonomisk teori, 

viser at økt konkurranse fører til lavere priser for kjøperen. Regjeringen har også klare målsetninger om at det 

offentlige skal være en krevende innkjøper, men dette krever kompetanse som i denne fasen av innkjøpet 

betyr en sterk prosessuell kompetanse, så vel som økonomisk kompetanse for å forstå hvordan markeder 

fungerer. 

 
                                                                 
9
 Den arkitektonisk beste løsningen vil naturlig nok også avgjøres av hva som er mest funksjonelt. 
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Høy kompetanse er nødvendig for å utnytte mulighetene for innovasjon i offentlige 
anskaffelser 

I stortingsmeldingen «Det gode innkjøp» påpeker regjeringen at staten skal være en krevende kunde, og at 

offentlige anskaffelser skal brukes til å finne innovative løsninger. I stortingsmeldingen understreker 

regjeringen behovet for høy kompetanse i denne delen av innkjøpsprosessen: 

«Regjeringa vil styrkje kompetansen blant offentlege innkjøparar slik at dei skal bli betre i     

stand til å gjere samfunnstenlege, kostnadseffektive og kvalitetsretta innkjøp.» 

       Stortingsmelding nr. 36 (2009) 

Samtidig er det mye som tyder på at potensialitet for innovasjon i offentlig sektor ikke blir utnyttet. NHO 

skriver i sin rapport «det gode innkjøp» følgende: 

«Som følge av manglende kunnskap og kompetanse om regelverk, metodikk og måter å 

organisere offentlige innkjøp på, blir mulighetene til å vektlegge innovasjon ved offentlige 

anskaffelser alt for lite utnyttet» 

En undersøkelse blant offentlige innkjøpsvirksomheter viser også at innovasjon er det det er minst fokus på i de 

offentlige innkjøpstrategiene. Kun 4 prosent av virksomhetene svarer at de i stor grad sikrer at leverandørene 

videreutvikler seg i forhold til innovasjon (PwC, 2011). En annen undersøkelse fra Innovasjon Norge og Norges 

forskningsråd, viser at Norge er dårligst blant de nordiske landene til å bruke innkjøp for å fremme 

innovasjon
10

. 

Det er særlig i forarbeidsfasen og i markedsfasen det er store muligheter for å skape innovative løsninger for 

anskaffelser. Ved å utføre såkalte markedskonferanser, hvor en åpner for dialog mellom innkjøpere og 

leverandører, vil en lære om hvilke muligheter som finnes i markedet, og gjennom en slik prosess kan en 

oppdage nye innovative løsninger. Sentralt i denne dialogen er det å utfordre leverandørene på innovasjon og 

nytenkning. 

Innovative løsninger oppstår oftest når innkjøperne har høy markedskunnskap, ettersom de da har et 

kontaktnettverk i markedet og en forståelse av hvordan markedet og produktene fungerer, og de på den 

måten kan utarbeide nye løsninger. Dette blir blant annet understøttet av Oslo Economics sin rapport fra 2011. 

Case 2: Markedskonferanser i Buskerud, Telemark og Vestfold – innovasjon i offentlige 
anskaffelser 

 

BTV er innkjøpstjenesten for utvikling av innkjøp og logistikkvirksomheten i Buskerud, Telemark og Vestfold 

fylkeskommune. BTV Innkjøp har fagansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp, 

rådgivning og opplæring i innkjøp, samt innføring av egnede IT-systemer for styring av innkjøp og 

logistikkvirksomheten. BTV har opplevd å gjøre gode innkjøp gjennom å fokusere på å inkludere leverandørene 

tidlig i prosessen, gjennom arrangerte markedskonferanser. Ved slike markedskonferanser samles leverandører 

og brukergrupper for å ha en dialog om hvilke muligheter som finnes i markedet, og hvilke behov innkjøperen 

har. Sentralt i denne prosessen er det å utfordre leverandørene på nytenkning og innovasjon. Kunnskapen BTV 

tilegner seg er viktig for kravspesifikasjonen som utarbeides, og kan også påvirke valg av 

anskaffelsesprosedyrer. For å få fullt utbytte av slike konferanser, kreves det juridisk kompetanse, faglig 

                                                                 
10

 http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=4113   

http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=4113
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kompetanse (særlig ved spesialiserte innkjøp) så vel som prosessuell kompetanse og markedsforståelse. BTV 

opplevde to store fordeler med slike markedskonferanser. For det første kan de utarbeide bedre 

kravspesifikasjoner, og for det andre økte forståelsen av hvilke muligheter som fantes i markedet. En tredje 

fordel fra et samfunnsmessig perspektiv er at slike markedskonferanser øker muligheten for innovasjon hos 

leverandørene. Her spiller offentlig innkjøp en viktig rolle, og dette er felt hvor det finnes et store 

forbedringspotensial.  

 

3.4. Kompetansebehov i kjøpsfasen 

I kjøpsfasen skal selve anbudsdokumentet utarbeides og en leverandør velges. Her er det spesielt viktig med 

juridisk kompetanse. Ettersom regelverket for offentlige anskaffelser har utviklet seg, fokuset på avgjørelser i 

KOFA har økt, i tillegg til at leverandørene har blitt mer bevisste sine muligheter til å klage på feil i prosessen, 

har de formelle kravene til innkjøpsprosessen økt. En del av våre intervjuobjekter mener at regelverket har ført 

til at mange etater har blitt for opptatt av å følge regelverket til punkt og prikke for å unngå å bli felt i KOFA, i 

stedet for å fokusere på å få en så god anskaffelsesprosess som mulig. Det må i den sammenheng fremheves at 

høy juridisk kompetanse faktisk kan bidra til at en legger mer vekt på de faglige kriteriene, ettersom en da vil 

være tryggere på hvor de juridiske grensene går. 

Intervjuobjektene mener at flere anbud under terskelverdi ikke blir lagt ut på offentlig anbud, ettersom ulike 

offentlige organisasjoner er redde for å gjøre feil i anbudsprosessen. Dette i motsetning til andre som påpeker 

at regelverket skaper trygghet, ettersom en har klare rammer å forholde seg til. Dette kan tyde på at økt 

juridisk kompetanse og forståelse av regelverket som styrer anskaffelsesprosessen, fører til at flere områder 

som tidligere ikke var konkurranseutsatt, vil bli det. Riksrevisjonen har nylig undersøkt årsaker til at statlige 

virksomheter ikke etterlever anskaffelsesreglene (Riksrevisjonen (2011). I en spørreundersøkelse rettet mot 

statlige virksomheter, ble manglende kompetanse om regelverket oppgitt som den viktigste forklaringen på at 

regelverket ikke ble fulgt. 

 

Case 3: Anskaffelser i Oppegård Kommune       
    

Oppegård Kommune er en mellomstor norsk kommune med omkring 25 000 innbyggere, og i 2009 kjøpte 

kommunen varer og tjenester for i underkant av 500 millioner kroner. Kommunen har samlet sin 

innkjøpskompetanse i to stillinger, som er lagt under seksjon for jus og administrasjon. Denne seksjonen har 

ansvaret for alle avtaler med en verdi over nasjonal terskelverdi (500 000), mens virksomhetene/seksjonene 

har ansvar for mindre innkjøp. 

Oppegård kommune har fått en rekke klager mot seg de siste årene, og i 2011 alene behandlet KOFA 

(Klagenemda for offentlige anskaffelser) tilsammen 12 klager mot kommunen. Totalt har kommunen blitt dømt 

til å betale nærmere en million kroner i gebyr for ulovlige direktekjøp av blant annet barneverntjenester, 

legevikartjenester, transporttjenester, prøvetakings- og analysetjenester og VA-utstyr. I tillegg til gebyrene 

Oppegård Kommune har mottatt fra KOFA, er det naturlig å tro at kommunen kan ha opplevd økonomiske tap 
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ved å velge avtaler som ikke er de økonomisk mest gunstige. Difi anslår at tapene ved ulovlige 

direkteanskaffelser er på mellom 10-15 prosent
11

. 

Follo distriktsrevisjon viser i en rapport fra 2010 at kommunen har utfordringer tilknyttet organisering av 

innkjøp i kommunene
12

. Kommunen har etablert en flat struktur hvor en stor del av innkjøpene foregår i 

kommunenes ulike seksjoner/virksomheter. Innkjøp i virksomhetene skal så støttes av seksjonen for jus og 

administrasjon, ved behov. Et av problemene for Oppegård virker å være at kapasiteten til å støtte opp under 

kjøp er for lav, samtidig som innkjøpskompetansen i de ulike virksomhetene i kommunen er varierende. Som 

distriktsrevisjonen selv skriver: «Regelverket er komplisert, og innkjøp er en oppgave som krever kompetanse 

og som ikke egner seg for å bli ivaretatt på mer eller mindre tilfeldig basis.» 

 

Hva viser casen? 

Ut av casen bør det trekkes to lærdommer. For det første at brudd på anskaffelsesreglementet kan bli en dyr 

erfaring, både på grunnlag av gebyrer ilagt av KOFA, men også fordi en etterlevelse av regelverket er med på å 

sikre at en velger den mest gunstige tilbyderen. I tillegg viser det behovet for en god organisering, slik at alle 

delene av kommunene som står for innkjøp, har kompetanse til å utføre anskaffelsene på best mulig måte. 

Distriktsrevisjonen anbefaler at det utnevnes en innkjøpsansvarlig innenfor hver enkelt av kommunenes 

virksomhet, slik at kompetansen i innkjøpsprosessen er sikret for alle innkjøp. 

 

3.5. Kompetansebehov i implementering og oppfølging 

Selv om en har vært dyktig i alle leddene av innkjøpsfasen frem til denne fasen, er det avgjørende for 

sluttresultatet at en ikke slipper innkjøpet når kontrakten er signert. Sterkere fokus på kontraktsoppfølging og 

forståelse av risiko i kontraktene, er viktig. En god kontrakt har nemlig lite for seg om oppfølgingen er dårlig. 

Gjennom intervjuene vi har gjennomført har vi fått inntrykk av at dette er et område med forbedringspotensial. 

Dette blir også bekreftet i en større undersøkelse utført av PwC i samarbeid med Difi. Hele 45 % av 

virksomhetene i undersøkelsen oppgir at de kun i noen eller i liten grad har et tilfredsstillende system for 

oppfølging av tidsfrist for opphør av kontrakter og rammeavtaler. Den samme undersøkelsen viser at kun 26 % i 

stor eller svært stor grad gjennomfører leverandøroppfølging (PwC, 2011). 

En tett og strukturert kontraktsoppfølging gir et godt grunnlag for å utnytte potensialet i kontrakten. I denne 

delen av innkjøpsprosessen er fagkompetanse avgjørende for å vurdere kvaliteten til leveransen og hvorvidt 

leveransen faktisk er i tråd med bestillingen. Manglende oppfølging kan også føre til mangelfulle og for lite 

tilpassede leveringer. Om en ikke har hatt juridisk kompetanse i selve kjøpsfasen er det også fare for at 

innkjøpsenheten har ingen eller liten mulighet til å klage på evt. feil som blir oppdaget. Juridisk kompetanse er 

nødvendig for å sikre at nødvendige skritt blir tatt for at tiltak blir satt i verk, om prosessen kommer ut av 

sporet. 

Casen med Jernbaneverkets innkjøp av sikringsanlegg ( i kapitel 1) illustrerer godt behovet for kompetanse i 

implementerings- og oppfølgelsesfasen. For det første viser den betydningen av både å skape gode 

kravspesifikasjoner så vel som betydningen av å ha tett oppfølging av prosjektet i implementeringsfasen. 

                                                                 
11

 http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k  
12

 http://www.follofiks.no/Oppeg%E5rdRapportAnskaffelserSeptember2010.pdf  

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k
http://www.follofiks.no/Oppeg%E5rdRapportAnskaffelserSeptember2010.pdf


Menon Business Economics  17 RAPPORT 

Gjennom arbeidet med denne rapporten har vi fått inntrykk av at et stort problem i forhold til offentlige 

anskaffelser, er at etter at kontrakten er signert, er det enten ingen eller liten oppfølging av selve leveransen. 

At implementering og oppfølging av kontrakter generelt har et stort forbedringspotensial i offentlig sektor, blir 

også påpekt i en NHO-rapport fra 2011 (NHO, 2011). 

Et annet problem i denne delen av innkjøpsprosessen kan være at når en faktisk følger opp innkjøpene, så har 

en gjerne ensidig fokus på ett krav i kravspesifikasjonen. I casen med Jernbaneverket var det tidsplanen som 

ble prioritert i oppfølgingsprosessen, uten at kvaliteten på leveransen ble vurdert i det hele tatt. I tillegg til 

dette viser casen betydningen av å tilknytte seg riktig fagkompetanse, og å inkludere denne fagkompetansen 

på de riktige tidspunktene i innkjøpsprosessen.  

«I privat sektor vet en hva en får, i offentlig sektor er spenningen ofte stor når leveringen skjer». Dette er en 

konsekvens av svake rutiner og lav prosessuell kompetanse i innkjøpsprosessen. 

4. Hvor mye kan en spare ved å styrke kompetansen? 
 

Vi vil i dette kapitlet drøfte mulige besparelser ved å profesjonalisere innkjøpsprosessen, ved å i større grad 

involvere faglig ekspertise i hele kjøpsprosessen. 

4.1. Funn fra dybdeintervjuer av innkjøpsenheter som har vært gjennom en 
profesjonaliseringsprosess 

Det å estimere besparelser ved styrket kompetanse er komplisert, ettersom det er vanskelig å estimere den 

direkte effekten av høyere kompetanse i offentlige innkjøp. Vi har i intervjuene våre utfordret innkjøpsenheter 

som har profesjonalisert sin virksomhet, til å estimere hvilke besparelser de har oppnådd. Våre intervjuobjekter 

forteller at de har profesjonalisert sin virksomhet på flere måter: 

- Organisatorisk har enkelte inngått i innkjøpsnettverk eller samorganisert seg, og på denne måten 

oppnådd besparelser. 

- Satsingen på å øke kompetanse internt har økt – enten gjennom kurs og konferanser og/eller ved å ha 

et fokus på stadige forbedringer i innkjøpsprosessen. Fokuset på etterleving av regelverket har ført til 

et press på å øke den juridiske kompetansen i organisasjonen. 

- Ansettelser av nye personer med høy kompetanse. 

- Bruk av nye tekniske løsninger som e-handel og konkurransegjennomføringsverktøy. 

- Økt fokus på offentlige anskaffelser har spredt seg internt i organisasjonen, noe som har ført til økt 

bruk av anbud innenfor nye områder. 

Når respondentene blir spurt om hvilke besparelser profesjonalisering har ført til, trekker mange frem 

enkelteksempler hvor enkelte anbud har redusert kostnaden for gitt kvalitet med mellom 20-50 %. Et eksempel 

her kan være Flora kommune som i 2010 samlet alle sine forsikringer i ett offentlig anbud, og på denne måten 

reduserte kostnaden på feltet med omkring 50 %, uten at kvaliteten på forsikringene endret seg. For 

kommunen innebar denne avtalen alene en besparelse på 1,2 millioner kroner. Respondentene synes derimot 

det var vanskeligere å estimere besparelser for innkjøpsenheten som helhet. Når vi utfordret dem videre på 

dette, er det to ting som kom klart frem. For det første var alle respondentene klare på at 

profesjonaliseringsarbeidet de hadde gjennomført hadde medført besparelser og økt kvaliteten på innkjøpene. 

Spørsmålet var altså ikke om de hadde opplevd besparelser totalt sett, men hvor store de var. De 
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innkjøpsorganisasjonene som følte seg komfortable med å estimere en besparelse i innkjøpene ved å 

profesjonalisere, la seg i all hovedsak på en besparelse for gitt kvalitet på mellom 10-15 %. Det vil si en 

besparelse på mellom 30 og 45 milliarder kroner totalt for offentlige anskaffelser. I tillegg kommer verdien av 

at kvaliteten på innkjøpene økes. 

Det er viktig å understreke at aktørene vi har vært i kontakt med ikke kun har profesjonaliserte sin virksomhet 

gjennom å øke kompetansen, men også ved gjennomføring av andre tiltak. Stortingsmelding 36 fra 2009 viser 

at bedre organisering og forbedret ledelsesforankring er nødvendig sammen med høyere kompetanse. 

Samtidig har vi vist betydningen av kompetanse gjennom hele innkjøpsprosessen. Vi vil derfor hevde at en 

økning i kompetanse er avgjørende for å hente ut store deler av effektivitetsgevinsten. Tankegangen er 

illustrert i figuren under. 

 

 

Det er altså slik at tiltak som økt bruk av innkjøpsnettverk, sentralisering av innkjøpsfunksjonen, økt 

ledelsesforankring og andre tiltak, kan bidra til å øke effektiviteten i offentlige anskaffelser. Dette er fremhevet 

i blant annet Oslo Economic sin rapport (2011) og gjennom våre intervjuer. Dette uten at kompetansen 

nødvendigvis må økes. Samorganisering kan f.eks. føre til stordriftsfordeler som ikke er avhengige av endring i 

kompetanse. Samtidig kan store deler av effektivitetsgevinsten ved en sentralisering kobles til at sentralisering 

muliggjør spesialisering og økt innkjøpskompetanse sentralt. Gjennom rapporten har vi dessuten vist hvordan 

mangel på kompetanse fører til innkjøp som ikke skaper optimal verdi for brukerne eller bidrar til regjeringens 

målsetning om at staten skal være en krevende kunde og dermed bidra til innovasjon. 

 

4.2. Dybdeintervju med andre aktører og relevant litteratur på området 

Erfarne konsulentmiljøer og fagmiljøer vi har intervjuet mener at en kunnskapsmessig profesjonalisering kan gi 

kutt i kostnader på mellom 10 og 20 prosent. Difi har utarbeidet anslag på besparelser på mellom 20-30 

milliarder ved at offentlig sektor effektiviserer kjøpene sine
13

. Som vist tidligere i rapporten anslår Difi at 3-5 % 

av offentlige innkjøp ikke dekker noen behov eller fører til noen forbedringer (Difi, 2009) (Aftenposten, 2010). 

                                                                 
13

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/av_ovrig_politisk_ledelse/taler-og-artikler-
iar/2010/hvordan-kan-offentlige-innkjopere-frigjo.html?id=622635  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/av_ovrig_politisk_ledelse/taler-og-artikler-iar/2010/hvordan-kan-offentlige-innkjopere-frigjo.html?id=622635
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/av_ovrig_politisk_ledelse/taler-og-artikler-iar/2010/hvordan-kan-offentlige-innkjopere-frigjo.html?id=622635
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Dette tilsvarer alene mellom 9-15 milliarder kroner. I tillegg kommer besparelser gjennom forbedringer i de 

andre delene av innkjøpsprosessen. Difi anslår også at det offentlige taper mellom 10-15 % i de tilfellene det 

foregår ulovlig direktekjøp
14

. 

I Riksrevisjonens rapport dok 3:6 (2010-2011) vises det til at Riksrevisjonen fant nær 1200 regelbrudd ved en 

gjennomgang av 600 statlige anskaffelser. I over halvparten av disse tilfellene ble det kjøpt varer og tjenester 

uten konkurranse, til en total verdi av 330 millioner kroner. Riksrevisjonens rapport viser at det fortsatt er en 

manglende etterleving av anskaffelsesregelverket i staten. I rapporten påpeker Riksrevisjonen at manglende 

etterleving av anskaffelsesreglene fører til ineffektiv ressursutnyttelse gjennom høyere priser og lavere kvalitet. 

Riksrevisjonen påpeker også at det øker risikoen for korrupsjon og andre uheldige innkjøpsforhold dersom 

regelverket ikke følges. Årsaken er ifølge Riksrevisjonen, blant annet manglende lederfokus og 

innkjøpsstrategier kombinert med begrenset kompetanse, uklare ansvarsforhold og manglende 

innkjøpsprosedyrer. For å bedre regelverksetterlevingen fastslår riksrevisjonen at det er nødvendig å øke 

kompetansen som innkjøperne besitter. I tillegg viser undersøkelsen som ble utført som ett ledd i arbeidet med 

rapporten, at det er et problem at kompetansen som finnes internt i organisasjonen ikke alltid blir brukt når 

anskaffelser blir gjennomført. 

 

Er mye av gevinsten ved profesjonalisering allerede hentet ut? 

Gjennom loven om offentlige anskaffelser er det påbudt å kunngjøre innkjøp som har en verdi over nasjonal 

terskelverdi (500 000 kroner) på offentlig anbud. Ved å legge ut tilbudene slik at private aktører kan 

konkurrere, utløses automatisk besparelser for innkjøpsenhetene dersom alternativene er å produsere 

varen/tjenesten selv, eller at færre aktører deltar i konkurransen. At økt konkurranse fører til lavere pris, er det 

liten diskusjon om. En rapport fra danske konkurransemyndigheter i 2009 viser at om en øker antall 

konkurrenter, kan prisene falle med mellom 10 og 20 prosent
15

. Offentlige anskaffelser har vært gjennom en 

rivende utvikling siden tusenårsskiftet, og gjennom en økende bruk av offentlige anskaffelser, utvikling av 

regelverk på området og bedret etterfølgelse av regelverket, har en allerede realisert en gevinst. Spesielt vil 

dette gjelde innkjøp av lite spesialiserte varer og tjenester. 

Samtidig viser våre intervjuer og litteraturgjennomgangen at ytterligere gevinst kan hentes ut, særlig ved kjøp 

av mer sammensatte eller kompliserte varer og tjenester. Kapittel 3 viser at kompetanse er avgjørende for å 

unngå feil og snarere innkassere gevinst av anbudsutsettelser. Manglende bruk av kompetanse i 

anbudsprosessene kan også bidra til å redusere de gevinstene en har oppnådd gjennom anbudsutsettelse, rett 

og slett fordi leverandørene vil utnytte en implementeringsfase til å øke pris eller redusere innhold i kvalitet. I 

figuren nedenfor har vi illustrert dette. 

                                                                 
14

 http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k  
15

 http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k  

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3729473.ece#.T0943fXC52k


Menon Business Economics  20 RAPPORT 

Ved å kun legge lite spesialiserte varer ut på anbud, vil en oppnå besparelser, men ved å profesjonalisere 

ytterligere, vil en kunne presse marginene hos leverandørene, samt at bedre kravspesifikasjoner og en 

forbedret innkjøpsprosess fører til ytterlige gevinster. Det er også viktig å innse at dersom en ikke 

profesjonaliserer, vil en ikke få den maksimale verdien ut av anbudsprosessen. For å få ut disse verdiene er det 

behov for økt kompetanse, ettersom det er mer kompliserte prosesser som skal ledes, samtidig som kravene til 

forståelse av markedssituasjonen er høye, og det er behov for faglig kompetanse. Gjennom denne rapporten 

har vi vist hvordan kompetanse spiller en nøkkelrolle for å få ut dette gevinstpotensialet. Skal en hente ut 

ytterligere gevinster gjennom innovasjon, blir det enda tydeligere at høy kompetanse er viktig. Gjennom casen 

med BTV viser vi hvordan sterk fag-, prosessuell- og juridisk kompetanse kan utløse innovative løsninger som 

kan spare samfunnet for store summer. 

 

Kan verdien av besparelsen knyttes tilbake til økt kompetanse? 

 

Denne rapporten startet med en beskrivelse av offentlige anskaffelser som et område i sterk utvikling. Det ble 

understreket at det fortsatt finnes et stort potensial for forbedringer, og at kjernen for å utløse disse 

besparelsene ligger i å heve innkjøpskompetansen i offentlig sektor. Ved å dele opp innkjøpsprosessen i fire 

faser for så å gå igjennom kompetansebehovet i hver enkelt fase, har vi vist hvilken betydning høy kompetanse 

har både for å ta ut gevinstpotensialet som finnes i offentlige anskaffelser, men også for å unngå feil i 

prosessen. Vi har argumentert for at kompetanse må ligge til grunn for at en skal få effekt av å profesjonalisere 

offentlige anskaffelser. Våre intervjuer peker på besparelser på mellom 10-15 prosent av totale anskaffelser, 

eller 30-45 milliarder kroner totalt. Dette tallet ble bekreftet av aktører som har fulgt bransjen over lengre tid. 

Difi har gitt et mer konservativt estimat på mellom 20-30 milliarder kroner. På bakgrunn av dette mener vi at et 

konservativt anslag på gevinsten ved å profesjonalisere offentlige anskaffelser, er på 30 milliarder kroner. Av 

disse 30 milliardene vil vi hevde at en stor andel kan knyttes direkte til kompetanse. Ved å øke kompetansen i 

forarbeidsfasen for å unngå feil her, vil en alene spare minimum 9-15 milliarder. I tillegg kommer også 
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kvalitetsforbedringer, forbedringer i andre deler av innkjøpsprosessen så vel som besparelser innovative 

løsninger kan føre med seg. 

Samtidig er det grunn til å understreke at 10-15 prosent er besparelser for gitt kvalitet, og dermed besparelser 

som er mulige å måle. I tillegg til dette gir en sterkere profesjonalisering gevinster i form av økt innovasjon og 

dermed trolig bedre kvalitet, lavere kostnader knyttet til administrasjon og lavere kostnader for leverandørene, 

ved at bestillingene er mer presise.  Den totale gevinsten av profesjonalisering er vist i figuren nedenfor: 

 

 

Kompetanse er nødvendig for å utnytte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser. Har en ikke den riktige 

kompetansen i innkjøpsenheten, eller ikke får utnyttet den kompetansen som finnes internt i organisasjonen, 

vil en ikke kunne utnytte potensialet som finnes i offentlige anskaffelser. Om en trekker linjene tilbake til 

utgangspunktet for denne rapporten, så viser flere rapporter at offentlige anskaffelser har behov for 

forbedringer når det gjelder organisering, ledelsesforankring og kompetanse. Gjennom denne rapporten har 

hovedfokuset ligget på sistnevnte, det skyldes at vi mener at en profesjonalisering av de offentlige 

innkjøpsordningene ikke kan skje uten at kompetansen til å lede innkjøpsprosessen ligger i bunn, samt at 

denne funksjonen i større grad trekker på spesialisert kompetanse, enten eksternt eller fra andre enheter i 

organisasjonen. 

Rapporten beskriver hvordan det i mange situasjoner må tas valg på bakgrunn av kompleks informasjon, eller 

hvor prosesser må styres basert på en høy prosessuell, juridisk og faglig kompetanse. Med andre ord kan ikke 

innkjøpsfunksjonene ta ut gevinstpotensialet som finnes, uten å ha høy kompetanse i alle delene av 

innkjøpsprosessen. Samtidig er det viktig å understreke at det er usikkert om hele besparelsen kan knyttes 

tilbake til økt kompetanse alene. Å ansette mennesker med høy kompetanse uten å gjøre noe med 

organisatoriske forhold, vil trolig ikke gi tilstrekkelig gevinst. Det er naturlig at forbedringer i organisering og en 

forankring i ledelsen, vil bidra til forbedringer i innkjøpsprosessen, men igjen så vil en ikke få utført disse 

besparelsene uten å øke kompetansen i innkjøpsenheten. 
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6. Intervjuliste 
 

Nedenfor følger en liste over intervjuer vi har gjennomført i prosjektet. 

Navn Tittel/organisasjon Dato 

Trine Andersen Innkjøpssjef - Øvre Eiker kommune 16.01.2012 

Olav Holden Innkjøpssjef – NTNU 17.01.2012 

Leif Olav Sunde Partner – Inventura 17.01.2012 

Torstein Fjeldet Lunde Prosjektleder - Inventura Flere møter 

Hege Brinchmann Avdelingsdirektør – NAV 17.01.2012 

Per Arne Johnsen Sjef kontraktsinngåelser - 

Forsvarets logistikkorganisasjon  

18.01.2012 

Siri Heggenes Innkjøpssjef - Sogn og Fjordane 

Felles Innkjøp (SFFI)  

18.01.2012 

Jan Petter Røinaas Innkjøpsleder – Aust-Agder 

Fylkeskommune  

20.01.2012 

Birgitte Gullestad Innkjøpssjef - Bergen kommune  23.01.2012 

Gunnar Bru Kontorleder - Statens vegvesen 23.01.2012 

Elvur Thorsteinsdottir Innkjøpssjef - Stavanger kommune 24.01.2012 

Terje Skansen Helseforetakenes innkjøpsservice 

– adm. dir. 

24.01.2012 

Toril Høsøien Seksjonssjef - Departementenes 

servicesenter  

26.01.2012 

Roy Pettersen Innkjøpssjef - BTV Innkjøp  27.01.2012 

Terje Auestad Avdelingsdirektør -Seksjon for 

anskaffelser i UD 

06.02.2012 

Dag Strømsnes Avdelingsdirektør - Difi 08.02.2012 

Ivar Larsen Innkjøper - Fredrikstad kommune 29.02.2012 

Maj Britt Solberg Leder tjenestetorget og IKT -

Sogndal kommune 

20.02.2012 

Arve Klokk Innkjøpskoordinator - Flora 

kommune 

27.02.2012 

Andre Pihlstrøm Advokat - NHO 22.02.2012 

Arnhild Dordi Gjønnes Advokat - NHO 22.02.2012 

Sindre Fuhr Advokat BNL 23.02.2012 

Odd Røvang Seksjonsleder - Multiconsult  10.02.2012 

Kjetil Johnsen Seksjonsleder - Multiconsult 07.03.2012 

 

 


