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Nasjonalt program for leverandørutvikling 

 "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - 
   Med fokus på Innovasjon 

Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines 



Agenda  

Om Programmet 

Kort gjennomgang av metoden 

Korte eksempler 

Frokostmøter Framtidens byer 
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Lov om offentlige anskaffelser 

 

 

 "Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 
sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 
anskaffelser……" 

 

  Utnytter vi mulighetene? 
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Nasjonale utfordringer  
krever nye løsninger 

 

Offentlige anskaffelser må 

utnyttes på en mer aktiv måte  

som stimulerer til konkurranse,  

næringsutvikling og innovasjon. 

 

Vi må samhandle smartere! 

 

5 



Hvor kan vi samhandle smartere? 
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Grov skisse på en anskaffelsesprosess 



Nasjonal dugnad – nasjonale partnere  

INNOVASJONSAKTØRER 

• NHD 

• FAD 

• MD (Framtidens byer) 

• HOD 

• KRD 

• HDIR 

• Innovasjon Norge 

• Forskningsrådet 

• DIFI 
 
 

STAT 

• Statsbygg 

• Forsvarsbygg 

• Jernbaneverket 

• Statens Vegvesen 

• NAV 

KOMMUNE 

• Oslo kommune 

• Bergen kommune 

• Stavanger kommune 
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PROGRAM-
ANSVARLIGE 



Målgrupper 

 

  Offentlige innkjøpere 

  Leverandører 

  Utviklings- og FoU aktører 
 

Innsatsområder 
 

  Veileder (trinn for tinn) 

  Pilotprosjekter / gode eksempler 

  Ledelsesforankring 

  Regional mobilisering 

 

 8 



Veien til smartere innkjøp 

 Leverandørutvikling er et samspill mellom det 
offentlige og leverandører, hvor det offentlige 
tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og 
utvikler leverandørmarkedet. 

 

 På den måten kan leverandørene bedre dekke 
oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed 
sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. 

 

9 



Bred tilnærming til innovasjon 

 Innovative innkjøp handler i 
denne sammenheng om å: 

 

 identifisere og utnytte 
eksisterende kunnskap og 
løsninger på nye områder. 

 

 stimulere til utvikling av nye 
eller forbedrede produkter og 
tjenester (eller prosesser), 
herunder omfatte FoU-
aktiviteter/OFU. 
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Veiledning (trinn for trinn) 
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 Veiledning om innovative 

offentlige anskaffelser 
 
 Workshop om smartere 

innkjøp 
 
 leverandorutvikling.no 
 
 anskaffelser.no 



Identifiser og Organiser 

 Identifiser eventuelle nye fremtidsrettede behov (innovasjoner) i en 
anskaffelse så tidlig som mulig 
 

 Definer behovet på en så overordnet og funksjonell måte som 
mulig  
 

 Mobiliser tverrfaglig arbeidsgruppe  
 

 Forankre anskaffelsen i ledelsen og egen virksomhet 
 

 Planlegg videre prosess 
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Dialog med markedet 

Markedsundersøkelse 

 

Leverandørkonferanse 

 

Dialog konferanse/møte 

 

En til en møter 

 

 Idé- / plan- og designkonkurranser 
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Dialogaktiviteter – viktige hensyn! 

 Markedsføring 
 

 Bruk egen webside, evt. Doffin, aviser/fagblader, PR, nettverk  
 

 Mobilisering 
 

 Mobiliser, og spre invitasjoner til nærings-, bransje- og interesseorganisasjoner, 
brukerorganisasjoner og evt. leverandørutviklingsprosjekt 
 

 Behandling av informasjon som blir gitt 
 

 Sørg for at all informasjon som blir gitt er tilgjenglig for alle, også de som ikke 
hadde anledning til å møte (for eksempel ved å legge presentasjon på webside) 

 

 Behandling av informasjon man får 
 

 Be om å få informasjon på et overordnet og funksjonelt nivå. Gjør det enklere i 
etterkant. 
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Beskrivelse 

 Ytelses- eller funksjonskrav 
 

 Bruk informasjon slik at det ikke utelukker konkurranse og som ivaretar 
kravet til likebehandling og konkurranse 
 

 Stille alt av materiale som er av betydning til leverandørenes 
disposisjon 
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Gjennomføring og evaluering 

 Konkurranseform som fremmer innovasjon 
 

 Alternative tilbud 
 

 Bruk tildelingskriterier som vektlegger andre forhold enn bare  
pris, for eksempel kvalitet, funksjonalitet og driftsomkostninger 

 
 Gjennomføringsmodell som fremmer innovasjon 

 
 Evaluer den innovative prosessen i etterkant 
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Bakgrunn: 
Oslo bystyre vedtok i januar 2008 at bruk 
av fossil brensel skulle utfases innen 2011.  
 
Erfaringer med eksisterende løsninger var 
dårlige. 
 
Resultat: 
Undervisningsbygg har styrket sin kunnskap 
om markedet og fått tilgang innovative 
idéer og nye løsninger som de ellers ikke 
ville fått ved en tradisjonell anskaffelse.  
 
Klarte vedtaket om utfasing innen utgangen 
av 2011. 
 
De har vært med på å utvikle miljøteknologi 
og redusere utslipp av CO2.  
 
 
 

Pilotprosjekt – Undervisningsbygg: 
Fossil brensel ut av Osloskolene 



Pilotprosjekt – Stavanger kommune:  
Nytt sentraldriftssystem 
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Bakgrunn 
Etablere et nytt sentraldriftssystem 
som skal bidra til energibesparelser 
og mer effektiv drift av kommunen. 
  
Foreløpig resultat 

Kommunen har gjennom 
dialogaktivitetene fått god kunnskap 
om hva markedet kan tilby. 

 

Kommunen har fått innspill på 
systemer som de ikke visste om som  
kan effektivisere driften av 
kommunen. 

 

Skal lyses ut våren 2012. 
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Pilotprosjekt – Bergen kommune 
Alarmer til demente 

Bakgrunn 
Ta i bruk teknologi, sett i forhold til 

etiske og juridiske problemstillinger. 

 

Kravspesifikasjon i samsvar med 

brukerbehov og tjenesteperspektivet. 

  
Foreløpig resultat 
Fått god kunnskap om markedet og 

utformet en funksjonell 

kravspesifikasjon. 

 

Denne stilles disponibel for andre 

kommuner.  

 

Når skal det enten gjøres en 

anskaffelse eller uttesting 

 

For prosjektet har 
konferansene tilført mye 
kunnskap. 

Per Waardal 
prosjektleder og spesialrådgiver 
utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Hordaland 

Sammen med leverandørene har vi fått 
drøftet viktige problemstillinger utover det 
rent tekniske, så etikk, vern om persondata, 
praktiske og organisatoriske utfordringer etc.  
 
Vi lært mye av markedet, spesielt når det 
gjelder hva vi kan kreve og hvordan vi bør 
kreve det.  
 
Ved tradisjonell markedsanalyse hadde vi ikke 
fått utløst den kreativiteten hos leverandørene 
som vi nå har opplevd. 
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Nasjonalt program for leverandørutvikling 

Frokostmøter Framtidens byer 

Smarte miljøvennlige innkjøpsprosesser med fokus på innovasjon. 



Samarbeid med Framtidens byer 

Bestilling fra MD: Gjennomføre frokostmøter i alle  

  Framtidens byer 

Arbeidstittel:  "Smarte" miljøvennlige 
innkjøpsprosesser med fokus på innovasjon. 

Arrangør: de ulike Framtidens byer sammen med 
NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 

 Vi involverer også NHO, KS og Innovasjon Norge regionalt mfl. 
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Målgrupper  
 

Fagansvarlig for ulike miljøområder / satsinger i 
kommunen 

Kommunens innkjøpere 

Beslutningstakere på administrativt og politisk nivå 

Andre omkringliggende kommuner 

Regionale næringsinteresser (NHO, Næringsforeninger, 
Bransjeorganisasjoner) 

Konsulentbransjen 
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Fremdriftsplan 

Starter våren 2012 med 3 byer 

 Stavanger først ute 5. juni   

 Bergen 8.juni 

Høsten 2012, 5 byer 

Våren 2013, 5 byer 
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Program Frokostmøte Bergen 
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Mer informasjon 

 www.leverandorutvikling.no  

 www.anskaffelser.no 

 

 Beskrivelse av pilotprosjekter, presentasjoner fra dialogkonferanser, 
metodikk mv. på programmets hjemmeside 
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http://www.leverandorutvikling.no/
http://www.anskaffelser.no/

