
POLITISK HANDLINGSROM VED 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities



123456
RAMMER

RAMMER BEHOVSDEFINERING OPPFØLGING

BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE KONKURRANSEN IMPLEMENTERING OPPFØLGING

• Overordnede retningslinjer
• Strategi for egne 

anskaffelser/innkjøp
• Egenregi/konkurranse 

etter anskaffelsesreglene
• Analyse/konsekvens-

utredning
• Kompetansebehov og 

oppfølging av 
konkurranseutsatte 
tjenester

• Drøfte og vedta overordnede retningslinjer for hele 
kommunen, som miljøkrav, innovasjon, etiske 
prinsipper m.v.

• Drøfte og vedta en anskaffelsesstrategi for å få 
optimal forvaltning og definering av kommunens 
totale brukerbehov

• Ta stilling til om oppgaver skal utføres i egenregi eller 
om det skal brukes konkurranse etter anskaffelses-
reglene

• Sikre at det gjøres analyse og konsekvensutredning 
av de valg som skal tas

• Vurdere kommunens kompetansebehov for å kunne 
følge opp konkurranseutsatte tjenester

• Sørge for at planverk og budsjettvedtak dekker 
kommende behov

• Eventuell definering av overordnede krav til den 
enkelte anskaffelse

• De politiske vedtak må ikke være i strid med 
gjeldende lover og regelverk

• Skape rom og ressurser for at  kontraktsoppfølging 
kan gjennomføres

• Gi retningslinjer for hvordan administrasjonen skal 
informere om at politiske vedtak er utført

• Avslutning av avtaleforholdet/ kontrakten må være i 
forhold til gjeldende lover og regelverk. Slike vedtak 
må konsekvensutredes før iverksettelse

Politiske valg
er viktig!

Politiske valg
kan være nødvendig

Gjennomføres av kom-
muneadministrasjon

Gjennomføres av kom-
muneadministrasjon

Gjennomføres av kom-
muneadministrasjon

Politiske valg
er mulig

• Behov/idé
• Etablere produktgruppe
• Behovsdefinering for den 

enkelte anskaffelse
• Lover og regelverk
• Utkast til kravspesifikasjon

• Leverandørsøk
• Leverandøranalyse
• Markedsundersøkelse
• Etablert strategi ihht 

marked

• Konkurransegrunnlag m/
vedlegg

• Kunngjøring
• Mottak av tilbud
• Evaluering
• Tildeling og signering av 

avtale

• Informasjon om avtalen
• Implementeringsmøte
• Definering av roller
• Opplæring
• Systemtilpasninger

• Kontraktsoppfølging
• Erfaringsoverføring
• Avslutning av 

avtaleforholdet
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