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Store samfunnsutfordringer 



Innovative offentlige anskaffelser gir betydelige 
resultater for mange!

Bedre tjenester 
for innbyggere 

og kunder

Mer for mindre 
budsjetter

Miljøgevinster

Dokumenterte resultater fra gevinstanalyser

Næringsvekst



Store besparelser, 
miljøgevinster og nye 
arbeidsplasser 

Tallene er basert på 
gevinstanalyser fra 
15* av 121 innovative 
anskaffelser gjennomført med 
bistand fra programmet

tonn reduksjon i 
årlige CO2-ekvivalenter

nye arbeidsplasser

millioner i 
offentlige besparelser

* Gevinstanalyser utført av selskapet Analyse & Strategi



Øke innovasjonseffekten av 
offentlige anskaffelser:

• Offentlige besparelser

• Miljøvennlige løsninger

• Bedre tjenester for brukerne

• Næringsvekst

Formålet med innovative 
anskaffelser



Hvorfor innovasjon 
gjennom anskaffelser?

Fordi vi må få mer ut av 
mindre innkjøpsbudsjetter

Fordi det finnes bedre
løsninger!

Annet bilde! Utslippsfri byggeplass!

Utslippsfrie byggeplasser:  www.leverandorkonferanse.no/arkiv

http://www.leverandorkonferanse.no/arkiv
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Nei takk!
Vi har 
ikke tid

Nye løsninger er ikke 
alltid velkommen



Hvorfor gjennomføres det ikke flere innovative    anskaffelser?

…manglende 
lederforankring

…manglende 
kompetanse

…manglende 
risikoavlastning

…ser ikke at anskaffelser 
et effektivt strategisk 
verktøy

… innkjøpere kan fremdeles bli 
bedre, men nå er det viktigst å 
øke kompetansen i andre 
fagavdelinger enn innkjøp

… systemer som underbygger en 
tanke  om at det er viktigere å 
kjøpe ting rett enn å kjøpe de 
riktige tingene. 



Programmets rolle og funksjon 

1. Introdusere og gi kunnskap til 
offentlige og innkjøpere for innovative 
anskaffelser

2. Veiledning og råd om gjennomføring og 
implementering 
av en innovasjonsvennlig 
anskaffelsespraksis. 

3. Tilrettelegge møteplasser der 
behov kan møte løsninger

4. Formidle læring og erfaringer 



Ida

Elisabeth

Programmets ansatte

Hilde

Lena

Gørill Harald

Cecilie

Riche

Innovasjonspådriver
helse og omsorg

Innovasjonspådriver

Per

Programleder

Innovasjonspådriver 
stat

Innovasjonspådriver 
Midt-Norge

Innovasjonspådriver 
Østlandet

Innovasjonspådriver Oslo

Innovasjonspådriver

AdministrasjonAnita

Innovasjonspådriver 
Nord-Norge

Stig

Innovasjonspådriver 
Vestland

Kjersti

Innovasjonspådriver 
Innlandet



Fem eiere

29 partnere



Virkemiddelaktører Formål: Støtte til innovasjonsprosess Formål: Støtte til innovasjonstema Eksempler

Innovasjonspartnerskap
Innovasjonskontrakter
(tidligere IFU og OFU)

Pilot T, Pilot E, 
Miljøteknologiordningen

Velferdsteknologi/Stavanger (Inno.partnerskap)
Kloakk til drivstoff/HIAS (Inno.kontrakt)

Før-kommersielle anskaffelser, 
VRI, HORISONT 2020 

FORKOMMUNE, INNOFF, 
skattefunn

PIVOTAL/plattform for innovative anskaffelser 
(Trøndelag Fylkeskommune)
Digitale klasserom (Rødøy kommune)

Pilot E og andre omstillingsordninger.  
Infrastruktur til lading av ferger (Hordaland)
Wurtsilä, nullutslipps Urban Water Shuttle 
(Pilot E)

PPI og PCP prosjekt 
Førerløse minibusser/FABULOS 
(Gjesdal kommune) (PCP)

Fylkesvise skjønnsmidler (deles ut av hvert enkelt 
fylke og ikke fra de regionale forskningsfondene)  

Regionale forskningsfond
Hjemmebaserte omsorgstjenester 
(Egersund/Karmøy)

Klimasats
Nullutslippshurtigbåter
(Trøndelag fylkeskommune) 

Designdrevet innovasjon
Ombruk av stål (Norsk stålforbund og Widenoja
Design) 

Stimulab
Medfinansieringsordningen

Justervesenet (MO)
Effektivisering av arealbruk, Statsbygg (SL)



Eksempler på hvordan innovative anskaffelser 
kan bidra til mer bedre og mer bærekraftige 

løsninger 
som har fått solid finansiering



Film om utslippsfrie byggeplasser – norsk versjon

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6yk4i6blxmQ%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7Ctina.solvberg%40nho.no%7C67da0cea97a74a71247a08d6a1673c16%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C636873862101663817&sdata=DlCrBkTifiBhUWDAbC0Ckkx2SNIdW04PCArWgzlCUHg%3D&reserved=0










Nyttige lenker

• https://innovativeanskaffelser.no/

• https://www.anskaffelser.no/innovasjon

• Metoder for gjennomføring av utviklingsprosjekter: 
https://www.anskaffelser.no/innovasjon/metoder-gjennomforing-
av-utviklingprosjekter

• Finansiell støtte til innovative anskaffelser: 
https://www.anskaffelser.no/innovasjon/finansiell-stotte-til-
innovative-anskaffelser

• Doffin: database for offentlige innkjøp: https://doffin.no/

• Et webinar for  offentlig ansatte som ønsker å lære mer om 
innovative anskaffelser: 
https://innovativeanskaffelser.no/startprogram/

• Starthjelp innovative anskaffelse: 
https://innovativeanskaffelser.no/starthjelp/

• https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap

• Kommunesektorens innovasjonsverktøy: http://ks-innovation-
tool.herokuapp.com/

https://innovativeanskaffelser.no/
https://www.anskaffelser.no/innovasjon
https://www.anskaffelser.no/innovasjon/metoder-gjennomforing-av-utviklingprosjekter
https://www.anskaffelser.no/innovasjon/finansiell-stotte-til-innovative-anskaffelser
https://doffin.no/
https://innovativeanskaffelser.no/startprogram/
https://innovativeanskaffelser.no/starthjelp/
https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap
http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/
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