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Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling
Innovative  offentlige anskaffelser



Offentlige innkjøp øker

Offentlig sektor har en økende 

betydning for næringslivet som 

kunde for mange bedrifter

Tall for 2008 (SSB)

� Innkjøp for 380 mrd. kr. 

� Betydelig økning fra 2007

� Knappe 15% av BNP

� Innkjøp 400 mrd. 2010?
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Hvorfor innovasjon er viktig

� Bedre tjenester og infrastruktur 

� Økt konkurranseevne for 
næringslivet

� Bedre utnyttelse av samfunnets 
ressurser 

� Samfunnsansvar (klima/miljø, 
folkehelse/pleie/omsorg)

11.10.2010[Presentasjonsheading] 3



Femårig program (startet 2010)

Programmet skal fremme:

� Konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv 
bruk av offentlige anskaffelser

� Forståelse, kompetanse og kunnskap om innovative offentlige 
anskaffelser

� Gjennomføring av flere innovative offentlige anskaffelser
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Oslo kommune



Målgrupper

� Offentlige innkjøpere

� Leverandører og bedrifter

� Private og offentlige utviklings- / FOU aktører
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Innsatsområder

Programmet skal utvikle en ”trinn for trinn” metode i innovative 
offentlige anskaffelser, samt gjennomføre pilotprosjekter som 
springer ut av nasjonale behov

Prioriterte satsingsområder i pilotarbeidet er:

• Energi og miljø
• Helsesektoren inkl. pleie og omsorg



Potensialet er stort…
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Fra Basisundersøkelsen om innovative innkjøp:

• Kun 5% av de kommunale og 10 % av de statlige aktørene har   
aktivt søkt innovative løsninger siste 2-3 år

• 3 av 4 svarer at mangel på kunnskap om innovative offentlige 
innkjøp begrenser innovative innkjøp

• 2 av 3 savner ledelsesstøtte, strategisk fokus og 
virksomhetspolicyer



Smartere samhandling

� Offensive og profesjonelle innkjøpere

� Dialog med markedet i forberedelsesfasen for anskaffelsen

� Konkurranseformer som fremmer innovasjon
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Smartere samhandling – steg for steg
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Piloter - fra prosjektbeskrivelsen

�Resultatmål 2: Økt innovasjon i anskaffelsene
� Minst 3 innovasjoner / utviklingsinitiativ identifisert eller iverksatt

�Resultatmål 3: Gode eksempler/erfaringer
� Minst 6 piloter skal være identifisert og igangsatt



Nytt pilotprosjekt
Aktør: Stavanger kommune - system for mottak av driftsmeldinger og 
alarmer

Behov:
� Alternative løsninger som skal bidra til energibesparelser og mer effektiv 
drift av kommunen. 

Prosess: 
� Skal gjennomføre en dialogkonferanse 28/10 der utfordringen bli presentert

� Deretter en til en møter med interesserte leverandører 14/12
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Aktør: Undervisningsbygg – Energiforsyning

Utfordring:

• Utfasing av fossil brensel på alle Oslo skoler innen 
2011 

Prosess:

• Oppstartsmøte

• UBF presenterer utfordringene

• NHO presenterer mulighetene med 
Leverandørutvikling

• Dialogkonferanse i mars med utfordringer

• Arbeid med bl.a. ulike gjennomføringsmodeller 

• Utlysning av idékonkurranse

• Workshop i regi av leverandørene

Avsluttet pilotprosjekt



Hva har Undervisningsbygg oppnådd:

� Innovasjon

�Utfasing iht vedtak

�Økt kunnskap om bransjen
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Samarbeid med Fremtidens byer

� Bidra med kompetanse og 
erfaring fra innovative 
anskaffelser

� Arrangere dialogmøter med 
bedrifter og FoU- miljøer

� Sette i gang nye pilotprosjekter 
med fokus på energi og miljø
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