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Hvorfor innovasjon 
gjennom anskaffelser? 
 

Fordi vi må få mer ut av 
mindre innkjøpsbudsjetter 

 

Fordi det finnes bedre 
løsninger! 



Formålet med en 
innovativ anskaffelse 

Øke innovasjonseffekten 
av offentlige anskaffelser: 

• Offentlige besparelser 

• Miljøvennlige løsninger 

• Bedre tjenester for brukerne 

• Næringsvekst 

 



 
Morgendagens omsorgsbygg 

trenger nye løsninger. 
Innovative anskaffelser er en del 

av svaret. 
 



Eksempel: 
Nytt ventilasjonsanlegg på Trosterud 

skole 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVnZPNe8Eag 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVnZPNe8Eag




Den innovative 
anskaffelsesprosessen 



Den innovative 
anskaffelsesprosessen 



Behovet for bedre løsninger 
oppstår som oftest nær 
brukerne 

• Å undersøke behov er en veldig viktig bit av 

prosessen og krever bred involvering 

• Sett av nok tid 

• Hvis du bommer på behovet, får du 

«følgefeil»… 

• Husk at leverandøren også må forstå behovet 

når de skal foreslå løsning  



  
 
Bruk 
tverrfaglige 
team for  
innovative 
anskaffelser   

Eier Fag Brukere Innkjøper Kontrakts-

forvalter 

Roller og ansvar i anskaffelsesprosessen  



Gå i dialog med  
leverandørene 

• Presentere utfordringer og  

behov for markedet  

 

• Få innspill og idéer til mulige 

løsninger 

 

• Bruke informasjonen til å 

utforme et konkurransegrunnlag 

som åpner for  mulighetene 

 
 

 

 



Det er lov å ha dialog med markedet så lenge 
du behandler leverandørene likt, unngår å gi 
urimelig konkurransefordel og ikke røper 
forretningshemmeligheter. 

Difi, anskaffelser.no 



Innovative anskaffelser handler også 
om ledelse og strategisk tilnærming 



Foto: Sturlason 

Innovative anskaffelser    

vil være måten vi kjøper  

varer og tjenester  

fremover 

 
Finansbyråd i Bergen kommune,  

Dag Inge Ulstein 



Bruk anskaffelser 
strategisk  

Kjøp av varer og tjenester utgjør 
mellom 15-60% av budsjettene for 
offentlige virksomheter. En så stor 
utgiftspost er av strategisk 
betydning. Derfor må anskaffelser 
løftes til et strategisk nivå. 

Innovative anskaffelser er et  
virkemiddel for å nå virksomhetens 
overordnede og langsiktige mål. 

Det er et lederansvar 



Programmets rolle og 
funksjon 

Pådriver for innovative 
anskaffelser 

 

1. Introdusere offentlige 
innkjøpere for innovative 
anskaffelser 

2. Veiledning og råd om 
gjennomføring 

3. Tilrettelegge møteplasser der  
behov kan møte løsninger 

4. Formidle læring og erfaringer  



På velferdsteknologi 
er Larvik allerede i 
front! 
 





« 
Ta i bruk denne kompetansen når 
dere skal utvikle framtidas 
boformer! bruk denne komtidas 
boformer 



Mer info om 
innovative 
anskaffelser 

På innovativeanskaffelser.no finner 
du detaljert dokumentasjon av over 
100 innovative anskaffelser.  

• Dialognotat 

• Konkurransegrunnlag 

• Gevinstanalyse 

• Med mer 

 

Vil du lære mer? 

Da kan du delta på våre 
startprogram. Halden, Ålesund, 
Kristiansand og Bergen står for tur.  



Ta i bruk innovative anskaffelser! 

– bra for innbyggerne,  

bra for innkjøperne og  

bra for leverandørene! 

 

Takk for meg! 



innovativeanskaffelser.no 


