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LA JAKTEN BEGYNNE!
”Jakten på den gode anskaffelsen” er et e-læringskurs i fem 
korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og  
om planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. 
Hver episode er selvstendig og kan tas hver for seg. Kurset er 
gratis og enkelt å gjennomføre. 

For å få best læringseffekt anbefaler vi at flere på 
arbeidsplassen tar kurset sammen. I denne veilederen 
får du tips til hvordan du kan lede dette. 
Alt støttemateriell som er beskrevet ligger tilgjengelig 
sammen med kurset på www.difi.no.



HVEM KAN TA KURSET?

Kurset er i utgangspunktet utviklet for tre forskjellige målgrupper, men 
kan med fordel tas av alle. 

Episode 1 er først og fremst for de som ikke kan så mye om offentlige 
anskaffelser, men bør helst tas av alle på arbeidsplassen.

Episode 2 – 4 er spesielt for de som kan en del om offentlige anskaffelser, 
som for eksempel innkjøpsansvarlige, innkjøpere, prosjektledere, bestill-
ere og fagansvarlige. Kort sagt alle som kommer i befatning med offentlige 
anskaffelser. 

Episode 5 er spesielt rettet mot ledere og handler om anskaffelser som 
strategisk virkemiddel. Episoden  er relevant for virksomhetsledere, 
politikere, rådmenn, og  mellomledere, som for eksempel innkjøpssjef, 
IKT-sjef og administrasjonssjef. 

HVORDAN FÅ BEST EFFEKT AV KURSET?

Vi lærer mer når vi jobber sammen! Forsøk derfor å få en samlet 
gjennomføring, med faglige drøftinger og refleksjoner når dere møtes. 
Det øker læringseffekten og bidrar til felles forståelse for gode offentlige 
anskaffelser. 

Tenk gjennom hvordan du ønsker å gjennomføre kurset. Vi anbefaler 
at alle ansatte tar episode 1 og deltar på møtene knyttet til den. Deretter 
kan du velge om det kun er de som har erfaring med innkjøp som tar 
episode 2 – 4 eller om også disse gjennomføres med alle. 

HUSK! 
Ta alle episodene selv før 

du gjennomfører med dine 

ansatte



FORBEREDELSER

• Legg ut nyheten om det nye kurset på intranett dersom det er mulig   
 (se webartikkel).
• Send ut invitasjon til alle som skal delta (se invitasjon fra leder). 
• Bestem deg for når dere skal begynne og kall inn alle aktuelle 
 deltakere til møte. Det kan gjerne gjøres på et møte dere uansett har,   
 men sett av 20 minutter ekstra. Forbered deg godt på hva du vil si og 
 gjøre når dere møtes.

FØRSTE MØTE (15 – 20 MIN)
1. Ønsk velkommen
2. Del ut et ark og en penn til alle. Fortell gruppen: Tenk på en anskaffelse   
 du har vært involvert i, hva var din rolle? Skriv ned din rolle på arket.   
 Når alle er ferdige å skrive, viser de sitt ark til gruppen.
3. Det kan kanskje være vanskelig å vite hva det vil si å være involvert i en   
 anskaffelse, men det kan defineres ganske bredt. Dersom du har blitt bedt  
 om å mene noe om behovet, er du involvert. Dersom du har fått    
 mene noe om hva man skal velge når det kjøpes inn noe, er du 
 involvert. Og det betyr i grunn at alle hos oss vil være involvert i    
 anskaffelser i større eller mindre grad. Spør gruppen videre: 
 Hvilke vurderinger gjorde du da du var involvert i anskaffelsen? 
 Hvilke utfordringer opplevde du og hvordan ble de løst? Hva måtte du   
 tenke på? La deltakerne snakke samme parvis i 2 minutter. Etterpå   
 forteller hvert par hva de har snakket om. Spør gruppen videre:   
 Hvilke utfordringer opplevde du og hvordan ble  de løst? La deltakerne   
 snakke samme parvis i 2 minutter. Etterpå forteller hvert par hva de har  
 snakket om. 
4. Alle som er involvert i innkjøp må kunne litt om gode offentlige 
 anskaffelser. Derfor vil jeg at vi skal ta kurset ”Jakten på den gode 
 anskaffelsen” sammen! 

SLIK GJØR DU DET



5. Vis trailer. Fortell raskt om kurset, hvor mange episoder det er og at   
 hver modul er på mellom 5 til 8 minutter. 
6. Be deltakerne snakke sammen i par igjen: På en skala fra 0 – 100, hvor   
 gode er vi på anskaffelser i dag? Gruppene forteller deretter hva de har   
 kommet fra til.  
7. Jeg håper at vi med å ta dette kurset skal bli enda bedre. Neste gang vi   
 møtes ønsker jeg at alle her skal ha gjennomført episode 1. Informer om   
 hvor kurset ligger og send gjerne en mail med lenke til kurset. 
8. Avtal tid og sted for neste møte og takk for deltakelsen så langt.

ANDRE MØTE (5 MIN)
1. Hvor mange har gjennomført episode 1? Rekk opp en hånd.
2. Snakk sammen to og to i 2 minutter. Hva trenger vi å lære mer om for å   
 gjøre bedre offentlige anskaffelser her hos oss? La parene fortelle hva   
 de har snakket om. 
3. I de neste tre episodene kan vi lære mer om de ulike fasene i anskaffelser,   
 nemlig forberedelser, gjennomføring og oppfølging. Disse episodene   
 er spesielt viktige for de som er involvert i anskaffelser, men kan    
 være nyttig for andre. Alle som har hatt en rolle i offentlige    
 anskaffelser bør ta de tre neste episodene. Noter hvem som skal ta de   
 neste episodene. 

TREDJE MØTE (10 – 15 MIN)
1. Nå har dere tatt episodene om de ulike fasene i anskaffelsesprosessen. 
 Hva var ekstra interessant for deg å lære mer om? Felles refleksjon i   
 gruppen.
2. Hva er vi best på her hos oss? Felles refleksjon i gruppen.
3. Hva er vi dårligst på hos oss? Reflekter sammen og velg et tema som det  
 er spesielt viktig å fokusere på. 
4. Jobb videre med temaet dere har valgt ut i par eller gruppen. 
 Hvilke utfordringer har vi? 
5. Hvilke tiltak bør vi iverksette for å bli bedre? Felles refleksjon i gruppen. 
6. Diskuter i gruppen og vurder hvordan vi skal bli bedre på offentlige   
 anskaffelser. Plasser ansvar for å utarbeide forslag til rutiner    
 og kompetansehevende tiltak. Sett opp en fremdriftsplan med 
 møtetidspunkter og en konkret plan for hvordan dere skal komme i   
 mål. 



TILGJENGELIG 
MATERIELL

Materiellet som er utviklet 
skal hjelpe det til å lede en 
god gjennomføring med 
varierte virkemidler. Alt 
materiell ligger tilgjengelig på 
www.difi.no. 

Trailer

Invitasjon
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HAR DU KJØPT NOE PÅ VEGNE AV JOBBEN? 
Da har du i så fall foretatt en offentlig anskaffelser. Og sannsynligvis skal du også 
gjennomføre flere. Men vet du egentlig hva en god offentlig anskaffelse er?  

Gode anskaffelse bidrar til bedre tjenester og fornøyde brukere. Dette krever kompetanse og 
her kan vi alle forbedre oss. Derfor vil jeg at vi nå skal ta Difis kurs ”Jakten på den gode 
anskaffelsen” sammen. Kurset er for både de som ikke har drevet noe særlig med offentlige 
anskaffelser og de mer erfarne. Dette kan vi alle lære noe av!

Jeg innkaller til et møte. Jakten begynner snart…
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BEHOVSANALYSE

 Ski

 Hjelm

 Tilgang til bakken

Er du sikker på at du har riktig utstyr? 
Godt forarbeid i anskaffelser sikrer at du 
faktisk får det du har behov for.

læringsplattformen.difi.no

HAR DU KJØPT 
DET DU EGENTLIG 

TRENGER?

www.difi.no

E-LÆRINGSKURS

HAR DU KJØPT 
NOE PÅ VEGNE AV 
JOBBEN?
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BEHOVSANALYSE

 Fruktlogo

 Brukervennlig

 God batteritid

www.difi.no

Er det lovlig å be om fruktlogo? Kan behovet 
dekkes også på annen måte?

læringsplattformen.difi.no

E-LÆRINGSKURS

HAR DU KJØPT 
NOE PÅ VEGNE AV 
JOBBEN?

Det hjelper ikke å ha verdens beste fair trade 
kaffe hvis køen ved kaffemaskinen alltid er for lang. 
De beste anskaffelsene dekker alle behovene. 

læringsplattformen.difi.no

BEHOVSANALYSE

 Verdens beste kaffe

 Fair trade 

 Tidseffektiv 
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BEHOVSANALYSE  
 En litt sånn artig farge 
 Må passe til alle  
 Ikke så dyr i innkjøp

 Ikke provoserende 
 budskap

HEI

HAR DU KJØPT 
NOE PÅ VEGNE AV 
JOBBEN?

Er du helt sikker på at du har behov for dette? 
Bomkjøp kan bli dyrt.

læringsplattformen.difi.no www.difi.no
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Annonse til publisering 
på intranett

Plakater

HAR DU KJØPT NOE PÅ 
VEGNE AV JOBBEN?



<Forside>
Jakten på den gode anskaffelsen

<Undertekst>
Veileder for gjennomføring av kurset




