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1. Bakgrunn og formål 
 
Dagens uniformskonsept ble utviklet tidlig på 1990-tallet. I dette konseptet er det ulike 
tjenesteantrekk for ulike tjenestetyper.  
 
På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å 
utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. 
 
Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke 
og Natogenser. 
 
Formålet er å komme frem til et oppdatert og tidsriktig antrekk med bedre løsninger som ivaretar 
brukerbehovene. 
 

2.1 Beskrivelse av virksomheten 
 
PFT er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, 
eiendom bygg og anlegg (EBA), samband, anskaffelser og juridisk rådgivning. PFT er underlagt 
Politidirektoratet. 
 
 PFT leverer det politiet trenger av utstyr og støttetjenester for at de skal kunne gjøre jobben sin, 
med unntak av IKT-tjenester som leveres av Politiets IKT-tjenester.  
 
PFT har kompetanse på flere fagområder, her nevnes etats-, teknisk-, anskaffelses- og juridisk 
kompetanse. Videre har PFT svært god kunnskap om brukerbehovene som vil danne grunnlaget 
for konkurransegrunnlaget i anskaffelsen.  
 
Virksomheten har 140 ansatte og er lokalisert på Jaren i Gran kommune og Majorstua i Oslo. 
 
PFT’s visjon er "Bidra til et tryggere samfunn" og vi skal understøtte etatens evne til å bekjempe 
kriminalitet.  
 
PFT samarbeider med øvrig nordisk politi og forsvar i ulike anskaffelser. Selv om ikke denne 
anskaffelsen er en nordisk felles anskaffelse, er man kjent med at øvrige nordiske land følger med 
på PFT’s innovative anskaffelse av jakkekonseptet for å hente inspirasjon og erfaringer. 
 

2.2 Leverandørutviklingsprogrammet 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesseorganisasjon (KS), er 
initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et 
partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, 
kommuner og næringslivet.  
 
Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til 
konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede 
produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Sentrale mål er å øke 
kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser, samt øke gjennomføringen av slike 
anskaffelser. 



 
Denne anskaffelsen er tatt inn av NHO/KS som et pilotprosjekt i 
Leverandørutviklingsprogrammet. 
 

3.1 Behovsanalyse 
 
PFT har gjennomført en brukerundersøkelse for å registrere hvor fornøyd/misfornøyd brukerne 
er med dagens uniformskonsept. Svarene herfra samt andre tilbakemeldinger registrert over tid, 
dannet grunnlaget for å planlegge utvikling av et nytt jakkekonsept for den daglige operative 
tjenesten til politiet. Videre har brukergrupper bidratt med sin operative kunnskap om hvordan 
dagens produkter fungerer i arbeidshverdagen og gitt betydelig innspill i prosessen.  
 

3.2 Noen av behovene som jakkekonseptet skal ivareta  
 
Følgende er ikke en uttømmende liste over alle behov som jakkekonseptet skal ivareta, men 
punktene skal gi en indikasjon på noen av momentene som er viktig i behovsdekningen. 
 
Operative polititjenestepersoner har behov for: 
 

- å holde seg tørre, varme og komfortable under alle årstidene.  
- et konsept som er funksjonelt i tjenesten. 

- et konsept som ivaretar deres behov for synlighet. 

- et konsept som er vektmessig egnet for tjenesten. 

- et konsept som tydelig viser at de er politi, og konseptet må være en del av en helhetlig 
uniformering. 

 
Brukerkomfort (bl. a. å holde seg tørr, varm og komfortabel) og funksjonalitet (bl.a. sikre at 
nødvendig utstyr slik som radiosamband og verneutstyr ivaretas), er to av hovedbehovene som 
alltid vil ligge i bunnlinjen og være styrende for jakkekonseptet.  
 
Se vedlegg 1 for overordnede føringer. 
 

4. Omfang 
 
Følgende grupper i Politiet skal være en del av denne anskaffelsen: 
 

- politi 

- arrestforvarere 

- grensekontrollører 
- transportledsagere 
 

Disse gruppene vil utgjøre ca 8000 brukere. 
 
I tillegg skal også følgende etater være en del av denne anskaffelsen: 
 

- Kriminalomsorgen  



- Toll- og avgiftsetaten 
 

Disse etatene vil utgjøre ca 4000 brukere. 
 
 
Det som vil skille produktene er etatsprofileringen med etatsmerker og reflekser. 
 
Politiet skal skifte ut dagens tre produkter til et nytt jakkekonsept relativt umiddelbart etter at 
anskaffelsen er fullført. Dette medfører at leverandørmarkedet må ta høyde for at uttaket vil være 
svært stort i starten av perioden som er estimert til ultimo 2016 og primo 2017. Deretter vil 
uttaket flate mer jevnt ut ved ansettelse av nye tjenestepersoner, opptak av nye studenter på 
Politihøyskolen, skifte av utslitte jakker, osv. 
Det legges til grunn at jakkekonseptet skal ha en levetid på 10-15 år.   
 
Det vil også bli vurdert hvordan man best klarer å ivareta behovet for helhetlig uniformering, 
herunder vil det bli sett på om dagens tilhørende bukse muligens skal oppdateres i tråd med det 
nye jakkekonseptet. Denne vurderingen vil blant annet avhenge av hvilke løsninger som finnes i 
leverandørmarkedet. 
 

5. Leverandørutfordringer 
 
PFT ønsker å utfordre leverandørmarkedet til å gi innspill på gode løsninger som vil dekke vårt 
behov på best mulig måte.  
 
Videre vil PFT utfordre leverandørmarkedet til å bruke tekstiler som ivaretar behovene og som 
samtidig ivaretar miljøhensyn. I tillegg vil PFT utfordre markedet på de logistikkmessige 
aspektene med tanke på at uttaket vil være høyt tidlig i kontraktsperioden. 
 

6. Gjennomføring av pilotprosjektet 
 
PFT har tiltro til at markedet er de som er nærmest de fremtidsrettede løsningene som vil dekke 
de skisserte behov. PFT ønsker med dette å invitere leverandørmarkedet til dialog rundt mulige 
løsninger som vil dekke disse behovene.  
 
Viktige datoer og påmeldingsfrist for dialogkonferansen rundt jakkekonseptet: 
 
Aktivitet: Dato: 

Påmelding til dialogkonferansen sendes til prosjektleder: 
marianne.engen@politiet.no   

16. mai 2014 

Dialogkonferanse på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 20. mai 2014 
Innsendelse av skriftlig beskrivelse av hvordan de best kan løse de behov og 
utfordringer som er presentert, og gi oppdragsgiver gode råd i 
anskaffelsesprosessen. Maksimalt 5 sider. 

10. juni 2014 

En-til-en møter Uke 25  
Tentativ igangsettelse av anskaffelsen Høsten 2014  

 
 



7. Agenda for dialogkonferansen 20. mai 2014  
 
Foreløpig agenda for dialogkonferansen: 
 
11.00-11.30 Oppmøte og registrering med servering 
11.30-11.45 Velkomst v/Politidirektoratet 
11.45-12.00 Presentasjon av Politiets Fellestjenester  
12.00-12.15 NHO forteller om leverandørutviklingsprogrammet 
12.15-12.45 Presentasjon av behov og utfordringer 
12.45.13.00 Pause 
13.00-13.30 Presentasjon av behov og utfordringer 
13.30-14.00 Spørsmål og diskusjon 
14.00-14.15 Pause 
14.15-14.30 Veien videre 
14.30-15.30 Mulighet for mingling 
 
 
PFT ser frem til å komme i god dialog med leverandørmarkedet, og vi vil med dette oppfordre 
både store og små bedrifter til å delta – sammen skal vi finne de gode løsningene som er 
fremtidsrettede og vil ivareta etatens behov i mange år fremover. 
 

 
Vel møtt til dialogkonferanse! 

 


