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Staten - et manghodet troll?



…. og hva med - dere?



Er det slik at vi har 
samme utfordringer?



Hvordan sikrer vi transparente 
og forutsigbare prosesser?



Ny 
Områdegjennomgang 

er iverksatt –

«Læring etter 
koronapandemien»

Politikkutformingen fra Staten

Innsikt Områdegjennomganger Strategi

Strategi for en
bærekraftig, 

kostnadseffektiv og
samordnet bygg- og
eiendomsforvaltning

Sentralisere 
fagmiljø til 
Statsbygg

Obligatorisk
rådgivning for 
kontrakter >MNOK 
30

Etablerte 
rammer og 

føringer

Instruks om 
håndtering av bygge-
og leiesaker I statlig
sivil sektor



Virksomhetsmodell 
og kapabiliteter

Kompetanse og 
erfaring på 

prosjektlederne

Funksjonsbasert 
kravspekk og 

standardisert malverk

Datadrevet 
samhandling- og 

teknologi
(statensinnleie.

No)

Informasjonsflyt 
og dialog

Prosessorientert 
gjennomføring

Spesial-kompetanse 
ark/iark, bærekraft, 

VVS, elektro osv

Styringsmodell som sikrer en profesjonell 
tilnærming til dere er tuftet på:

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig 
sivil sektor

«Prosjektleder skal opptre i samsvar med 
grunnleggende prinsipper om konkurranse, 
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet»



Videreutvikling – www.statensinnleie.no

Søkemodul Konkurransemodul Evalueringsmodul Forhandlingsmodul

Utviklingstiltak 2023:

Forretningsmodell slik at 
flere statlige virksomheter
om mulig kan bruke

samhandlingsplattformen



Ulike roller 

Prosjektleder Markeds-
aktører

Oppdragsgivere Spesial-
kompetanse

(ark/iark, teknisk

• Statens innleie er rollestyrt, og de ulike rollene har ulik tilgang til funksjoner. 

• Uansett rolle er Statens innleie i samtid – som gjør at for eksempel oppdragsgivere 
kan følge med på innkomne indikative tilbud i samtid. 



• Markedsaktører får oppgitt all informasjon de trenger 
for å svare på søket. 

• Når annonsen er klar vil den bli publisert på forsiden 
og tilgjengelig for alle med lenke fra www.nemeet.no

• I tillegg annonseres det i riks-/lokalmedia print/web

• Ved å trykke på annonsen kan markedsaktører svare 
på søk ved knappen «Svar på søk». 

• For å svare på søk må de fylle inn bestemt 
informasjon, samt laste opp bilder og energiattest. 

Søkeannonsene

http://www.nemeet.no/


• Når en markedsaktør sender inn et indikativt
tilbud vil de havne i listen, som vist på bildet. 

. 

Gjennomgang av innkomne 
indikative tilbud 



• Etter evalueringen av svarene med 
oppdragsgiver er formålet å befare 
aktuelle eiendommer. 

• Da vil aktuelle eiendommer kommer til 
neste steg, der det er mulig å skrive 
befaringsrapport og laste opp bilder. 

• Dette medfører at oppdragsgivere har 
hele beslutningsgrunnlaget i Statens 
innleie.

Befaring



Nettverk for offentlige leietakere

Bedre samordning:

1. Arbeidsplassløsninger grunnet innføring av 
hybridkontoret

2. Tilnærming til markedet
3. Funksjonelle kravspesifikasjoner
4. Mal leieavtale og Etisk egenerklæring



www.statsbygg.no

Takk for meg


