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Meld. St. 22 (2018-2019)

Smartere innkjøp- effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser



Samordningsstrategi for miljøforvaltningen

Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018-2021)



Oppdrag- fra tildelingsbrevet for 2019 fra Klima- og miljødepartementet 
til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet skal med virkning fra 1. januar 2019 etablere en strategisk anskaffelsesfunksjon 
som i første omgang bemannes med to årsverk. Etableringen skal på sikt finansieres gjennom 
gevinstrealisering i miljøforvaltningen.
Direktoratet skal videre:
- utarbeide forslag til en fire-årig innkjøpsstrategi for miljøforvaltningen som skal forelegges KLD for 
godkjenning.
- i forlengelsen av strategiarbeidet utarbeide en gevinstrealiseringsplan for anskaffelser i 
miljøforvaltningen.
De øvrige etatene i miljøforvaltningen skal involveres i både etablerings- og driftsfasen av den 
strategiske anskaffelsesenheten.
Difi vil bistå direktoratet i etableringsfasen.



Etater/ virksomheter som er omfattet



Fremdriftsplan

Fremdriftsplan

2019
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Utarbeide og beslutte innkjøpsstrategi(løpende arbeid med dokumentet)

Kartlegge og analysere økonomi, omsetning, kategorier, 
leverandører mm

Utrede og foreslå fremtidig samhandlingsprosesser og modell, samt avklare roller og ansvar for 
SI

Kartlegging av eksisterende avtaler og 
videre håndtering av nye behov på kort 

sikt

Etablere 
prosjekt

Utarbeide og beslutte gevinstrealiseringsplan

Anbefaling av 
innkjøpsstrategi 
fra SG til KLD

Implementering – (forts i 2020)



Analyseprosess - overordnet

Data-
innsamling

Analyse/ 
visualisering

Kvalitetssikring 
data Tiltaksanalyse Strategi

Regnskapsuttrekk 
fra virksomhetene

Gjennomgang med 
regnskap/økonomi 
fra hver virksomhet

Visualisering via 
Tableau (Difi mal)

Dybdeanalyse med 
identifisering av 
funn og mulige 
tiltak



Overordnet organisering og styring av prosjektet «Etablering av en strategisk 
innkjøpsfunksjon og utarbeidelse av innkjøpsstrategi»

Prinsippskisse for organisering av prosjektet: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KLD 

Rapportering via styringsdialog 



Utvalgte målsettinger

• Redusere miljøetatenes samlede anskaffelseskostnader
• Sikre at anskaffelsene støtter opp under miljøforvaltningens strategier og de 

nasjonale målene i klima- og miljøpolitikken
• Innføre effektive innkjøpsprosesser for etatene i miljøforvaltningen
• Oppnå avtaler med best mulig kvalitet og pris
• Etablere rutiner for samhandling mellom etatene i miljøforvaltningen med klare 

rolle- og ansvarslinjer



Viktige tiltak – noen stikkord

• Digitalisering
• Innovative anskaffelser
• Profesjonalisering
• Lederinvolvering
• Standardisering
• Samhandlingsmekanismer mellom etatene
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