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Hva er innovative offentlige 

anskaffelser? 
Det å fremme innovasjon for offentlige innkjøpere kan bety 

å:  

Etterspørre de beste og nyeste tilgjengelige produktene 

og tjenestene på markedet.  

Etterspørre produkter eller tjenester som er bedre enn 

hva markedet kan tilby, men som krever mindre 

forbedringer i teknologi eller nye applikasjoner for 

eksisterende teknologi.  

Etterspørre produkter eller tjenester som er vesentlig 

bedre enn hva markedet er i stand til å tilby, og som 

derfor krever store investeringer i forskning og utvikling 

(FOU).  

 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Utfordringer = innovasjonsmuligheter 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Alternativ 

energi  
Smart 

arealplanlegging 

Smarthus-

teknologi 



EU Innovation Union 

Dato 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Tre i ett 

 

1. Løse samfunnets utfordringer 

 

2. Bedre tjenester for befolkningen  

 

3. Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Hvordan?  

 

1. Starte tidlig  

2. Involvere flere i behovsavklaringen 

3. Dialog med markedet  

4. Bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket 

 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



1: Starte tidlig  

Strategi og 
styring  av 

virksomheten  

Behovs 

definering  

Konkurranse 

grunnlag  

Konkurranse 

gjennomførin
g 

Konkurranse 
oppfølging og 

kontroll 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Påvirkningskraft til å fremme innovasjon gjennom anskaffelser Høy Lav 

Koble til 

overordnede 

strategier 

Innovasjonspot

ensial? 

Forankre i 

ledelsen 

Organisering 

 



2: Involvere flere i behovsavklaringen 

 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Barn 

Voksne  

Eldre 

Bilister 

Syklister 

Kommunen 

Leverandør 

Vedlikeholdspersonale 

Gartner 

…? 



3: Dialog med markedet  

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Eksempel:  

Fossilt brensel ut av Oslo-

skolene  
Bystyret  vedtok januar 2008 at bruk av 

fossilt brensel skulle fases ut av Oslo-

skolene innen utløpet av 2011  

 

Undervisningsbygg sin utfordring var å 

få vite om hva markedet kunne levere av 

løsninger da erfaringen  med 

eksisterende løsninger/produkter var 

dårlige 

 

Undervisningsbygg utfordret markedet 

til å komme med nye ideer:  

Leverandørutfordring 

Dialog med markedet 

Idé-konkurranse 

 

 

 

Eksemplet hentet fra 

Leverandørutviklingsprogrammet: 

www.leverandorutvikling.no 

 

http://www.leverandorutvikling.no/


4: Bruk mulighetene i 

anskaffelsesregelverket   
 

Behovs- eller funksjonsbeskrivelse i stedet for 

detaljert kravspesifikasjon 

Innhente alternative tilbud 

Konkurransepreget dialog  

Konkurranse med forhandling 

 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Innovative anskaffelser  

Strategi og 
styring  av 

virksomheten  

Behovs 

definering  

Konkurranse 

grunnlag  

Konkurranse 

gjennomførin
g 

Konkurranse 
oppfølging og 

kontroll 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Påvirkningskraft til å fremme innovasjon gjennom anskaffelser Høy Lav 

Koble til 

overordnede 

strategier 

Innovasjonspot

ensial? 

Forankre i 

ledelsen 

Organisering 

 

Involver fagfolk 

og evt brukere  

Sjekk hva som 

finnes i markedet  

Leverandørkonfer

anse?  

Plan og 

designkonkurranse

?  

Beskriv behov 

og funksjon i 

stedet for 

detaljert 

kravspesifikasjon   

Konkurranse

preget dialog  

Konkurranse 

med 

forhandling 

Alternative 

tilbud   

Insentivmodeller 

samspillsentrepriser 

  



Hva er status?  

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

Undersøkelse foretatt av PwC i samarbeid med 

Difi, høst 2011 



Nasjonalt program for 

leverandørutvikling  

INNOVASJONSAKTØRER 

• NHD 

• FAD 

• MD (Framtidens byer) 

• HOD 

• Innovasjon Norge 

• Forskningsrådet 

• DIFI 
 
 

STAT 

• Statsbygg 

• Forsvarsbygg 

• Jernbaneverket 

• Statens Vegvesen 

• NAV 

KOMMUNAL 

• Oslo kommune 

• Bergen kommune 

• Stavanger kommune 

13 



Piloter per 06.12.11 
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Hvem Hva Fagområde Antatt 

ferdig

Leverandørutfordring

NAV Hjelpemiddel Hørsels- komm. og 

varslingstekn. hjelpemidler

Helsesektoren 2011 Få tilgang på bedre løsninger som dekker brukers behov

Bergen kommune Alarmer til  demente Helsesektoren 2011 Velferdsteknologi. Jus/etiske utfordringer

Oslo kommune Omsorg + Helsesektoren 2011 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til  

omsorgsboliger

Stavanger kommune Nytt sentraldriftssystem Energi og miljø 2011 Alternative løsninger som skal bidra til  energibesparelser 

og mer effektiv drift av kommunen

Oslo kommune Ikontines produkter Helsesektoren 2012 Få tilgang på produkter som bedre tilfredstil ler brukers 

behov 

Forsvarsbygg Utfasing av olje Energi og miljø 2012 Oljeutfasing - Tilgang på nye løsninger

Undervisningsbygg Vindusrehabilitering Energi og miljø 2012 Samfunnsøkonomisk optimal anskaffelse. Vern vs. 

fremtidens energiløsninger

Lyngdal kommune Smarthusteknologi Helsesektoren 2012 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til  

omsorgsboliger og sykehjem

Etnedal kommune Ny gangbro Energi og miljø 2012 Miljøvennlig og sikker gangbru til  barnehage

Skånland kommune Smarthusteknologi i  

omsorgsboliger

Helsesektoren 2012 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til  

omsorgsboliger

Tromsø kommune "Hardhus" til  psykriatiske 

pasienter

Helsesektoren 2013 Tilgang på fremidsrettet teknologi som dekker brukers 

behov

Avinor OSL Terminal 2 Energi og miljø 2013 Glass/fasade og trebruk i himling

NAV Hjelpemiddel Synstekniske hjelpemidler Helsesektoren 2013 Få kommunisert behov på en god måte og få tilgang på ny 

teknologi 

Statsbygg Ny Vet.høgskole og Institutt Energi og miljø 2015 Miljøvennlig materialbruk, energiløsninger + laboratorier

Helse Sør-Øst Nytt Østfoldsykehus Energi og miljø 2015 Få tatt i  bruk bygningsinformasjonsmodeller (BIM)



Difis rolle 

Hovedfokus på metodeutvikling 

Nye nettsider for innovasjon på www.anskaffelser.no 

(kommer våren 2012) 

Utvikler ny metode basert på EU-veiledere og 

erfaringer fra piloter 

Samarbeid nordisk og i EU 

Samarbeid med helseregionene 

Kurs og workshops 

27. mars   

6. juni  

 

 

 

 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 

http://www.anskaffelser.no/


Støtteordninger 

24.01.2012 Direktoratet for forvaltning og IKT 

Innovasjon Norge  

OFU-kontrakter 

 

Norges forskningsråd 

Skattefunn 

Brukerstyrt innovasjonsarena 

 

Enova 

Energieffektivisering og energisparing 

Forbilder, demonstrasjonsprosjekter og piloter 

 

Transnova 

Alternative drivstoff 

Flere ordninger kommer 

 

 

 

http://www.innovasjonnorge.no/default.aspx
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/OFU---Offentlige-forsknings--og-utviklingskontrakter/
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/OFU---Offentlige-forsknings--og-utviklingskontrakter/
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/OFU---Offentlige-forsknings--og-utviklingskontrakter/
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=skattefunn/Hovedsidemal&cid=1222340152188
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=bia/Hovedsidemal&cid=1226993636050
http://www.enova.no/soknad/
http://www.transnova.no/



