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Mål oppnådd:
Ja
Hvordan det har gått med prosjektet:
Innkjøpsavdelingen har gjennom dette prosjektet satt et viktig fokus på hvordan man bør og kan
gjennomføre anskaffelser. Gjennom prosjektet har innkjøpsavdelingen tilegnet seg kompetanse og
erfaring på bruk av ny metodikk som en del av våre ordinære anskaffelsesprosesser. Midlene fra
Fylkesmannen har vært brukt delvis til frikjøp av saksbehandlerkapasitet til å følge prosjektet, samt
kompetansehevende tiltak. De ansatte i innkjøpsavdelingen har i løpet av prosjektets levetid lært mye
om nye måter å jobbe på, både gjennom teori og praksis. Det foreligger i dag en tidlig versjon av et
digitalt verktøy som skal kunne veilede innkjøperne i hvordan man kan innlemme de nye metodiske
elementene i anskaffelsesprosessene. Vi har bidratt metodisk, og lært fra, pågående
innovasjonspartnerskap, samt prosjekt "Beboerlyst". Vi har spredd erfaring fra prosjektet bl.a. på
kommunens egen kompetansedelingsdag og KS arrangement på Nordic Edge.
Oppfølging i den ordinære driften:
Verktøyet nevnt ovenfor er tatt inn som en veileder for metodebruk i anskaffelsesprosessene.
Innkjøpsavdelingen er på grunn av dette prosjektet innlemmet i sekretariatet i prosjekt "Beboerlyst", hvor
avdelingen kan påvirke og lære av arbeidet med innbyggerinvolvering i kommunen generelt. Arbeidet
med å spre metodikken til andre avdelinger foreslås innlemmet i den nye anskaffelsesstrategien i
Stavanger kommune. Prosjektet har reelt endret det metodiske registeret til de ansatte i
innkjøpsavdelingen. Selv om fokuset for prosjektet hovedsakelig har vært på innbygger- /
brukerinvolvering, samt åpning av spesifikasjoner har dette også bevisstgjort bruken av også
leverandørdialog da de ulike elementene som inngår her støtter opp om hverandre. Involvering, og
behovsavklaring, skaper et grunnlag for forhøyet kvalitet på dialogmøtene med næringslivet.
Tilbakemeldingene fra leverandørene på måten å jobbe på har vært positive, så også fra ansatte i
Stavanger kommune som får bidra i prosessene.
Gevinstrealisering/økonomi:
Dette prosjektet dreier seg ikke om å oppnå konkrete økonomiske gevinster, dette selv om utfallet av de
ulike aktivitetene våre etter alle solemerker er både økonomiske og kvalitetsmessige.
Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet:
Det er svært nyttig å prøve å tenke utradisjonelt når det gjelder metodebruk. Å komme seg "ut av huset"
er både inspirerende og nyttig. Faginnspill fra designere, antrolopoger, innovatører, advokater mm. har
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alle bidratt til faglig utvikling hos oss. Dette viser selvsagt nytten av tverrfaglige innspill, men også hvor
sammensatt kompetanse som egentlig er nyttig for å gjøre en god jobb som fagenhet. Vi tror vårt
prosjekt viser tydelig at det nyttig å inkludere nye arbeidsmåter i egen verktøykasse, heller enn å kjøpe
alle slik kompetanse fra spesialister.
Vedlegg:
�prosjekt - regnskap.xlsx
�Verktøy Kunnskapsbaserte.pptx
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