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Nei takk!
Vi har 

ikke tid

Innovative anskaffelser 
- mer enn regelverk





Pådrivere for 

innovative anskaffelser

Ledelse 

Formidling

Ledelse 

Formidling

Prosjekter 
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■ NHO ■ KS ■ DifiProgramansvarlig

Ledende pådrivere

■ Helse- og 
omsorgsdepartementet

■ Kommunal- og 
moderniserings-
departementet

■ Klima- og 
miljødepartementet

■ Innovasjon Norge

■ Forskningsrådet

■ Helsedirektoratet

Ledende statlige 

virksomheter

■ Statsbygg

■ Forsvarsbygg

■ Jernbaneverket

■ NAV

■ Skatteetaten

■ Avinor

■ Helse Sør-Øst

■ Statens 

vegvesen

Ledende kommunale 

virksomheter

■ Oslo kommune

■ Bergen kommune

■ Stavanger kommune

■ Kristiansand kommune



Programkontor

• Oslo, Akershus og Østfold

• Buskerud, Telemark, Vestfold

• Vestlandet

• Midt Norge

• Nord Norge



Velferds-

teknologi

Heldøgns 

omsorg

Pasientenes 

helsetjenester

Helse og

omsorg
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Erfaring 

fra over 150

pilotprosjekter 



250 nye arbeidsplasser

575 millioner i økt omsetning

183 millioner i offentlige besparelsen

20 større innovasjoner

Effekt
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Bærum kommune og Kolonial.no
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Det hadde gått helt galt for oss om vi ikke 
hadde brukt tid og ressurser på denne 
dialogen. 

Spesialrådgiver Lene G. Sævik i Pleie – og 
omsorgsenheten i Bærum kommune

Vi vil gi ros til Bærum kommune for at de 
gjennomførte en dialogrunde med 
markedet før konkurransen, hvor de la fram 
kommunens utfordringer og brukte aktivt 
leverandørene i problemløsingen. 

Økonomisjef i Kolonial.no, Vegard Vik



Kommunen fulgte den «smarte 
metoden»

• Først dialogkonferanse med en–til–en–møter 

• Innspillene fra dialogen ble 
løftet inn i kravspesifikasjonen 

• Løsningen til Kolonial.no 
svarte best til kravene 

I alle anskaffelsene Pleie og omsorgsenheten har gjennomført 
etterpå, har det vært tilsvarende dialogrunder. 
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Erfaring viser at dialog mellom «behov» og «mulige 
løsninger» stimulerer til innovasjon (33%....)
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6 ganger mer innovasjon 
hos leverandører som deltar



Det meste med en innovativ 
anskaffelser skjer i starten

Behov, dialog og 

forventninger til 

ytelse og funksjon

Konkurranse-

gjennomføring

Kontrakts-

oppfølging



Hva skjer etter dialog?

Plan- og designkonkurranse

Anskaffelse av 

innovasjon 

(utvikling)

Innovasjonsvennlig 

anskaffelse

NEI

JA

2
Planlegge, 
organisere

3
Dialog med 
markedet

Finnes det 

løsninger på 

markedet?

1
Vurdere 
behov



Norges raskeste 

innovasjonsmotor



innovativeanskaffelser.no




