
Stig Bang-Andersen

sba@nho // +47 45000910

16. September 2020

Anskaffelser som drivkraft 
for regionens utvikling



Innhold

• Anskaffelser som samfunnsutvikling

• Leverandørutviklingsprogrammet og innovative 
anskaffelser – hvem er vi og hva jobber vi med

• Rollene og gangen i en innovativ 
anskaffelsesprosess



Store samfunnsutfordringer 



Hvorfor innovasjon 
gjennom anskaffelser?

Fordi vi må få mer ut av 
mindre innkjøpsbudsjetter

Fordi det finnes bedre
løsninger!

Annet bilde! Utslippsfri byggeplass!

Utslippsfri byggeplass – leverandørkonferanse 23. sept. 2020

https://innovativeanskaffelser.no/kalender/industri-fagmiljo-og-entreprenorer-inviteres-til-a-utvikle-rimeligere-losninger-for-bruer-over-40-meter/


Vil styrke innovasjon i 
offentlige innkjøp

«Det offentlige bruker årlig 500 
milliarder kroner på innkjøp fra privat 
sektor. Ved bruk av bedre metoder for 
innkjøp kan vi bidra til bedre løsninger
for befolkningen og et mer innovativt og 
omstillingsdyktig næringsliv. Dette vil gi 
norske bedrifter økt konkurransekraft. 
En god dialog mellom det offentlige og 
private aktører er avgjørende for at vi 
skal kunne bruke innovasjonspotensialet 
i innkjøpsprosessen.»

- Statsminister Erna Solberg 
Kilde: regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-styrke-innovasjon-i-offentlige-innkjop/id2598417/


Hvem er Nasjonalt program 
for leverandørutvikling?

Offentlig sektor

Privat sektor
Virkemiddel-

apparat



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 

5. Koblingsaktør 

- samme behov – fellesprosesser

- aktuelle ress.; FoU, org, virkemiddelapp.mm



Leverandørdialog



Lov om offentlige anskaffelser, 
forskrift om offentlige 
anskaffelser, 
forsyningsforskriften, 
konsesjonskontraktsforskriften
og KOFA-forskriften mv.



Anskaffelse



Innovativ anskaffelse



Mulighetsrom for innovasjon

Åpne for 
innovasjon

Etterspørre
innovasjon

Ta ut gevinsten av 
innovasjon



Ytelse
Funksjon

Åpne 
spesifikasjoner

Ulike spesifikasjonstyper 

Standard
Detalj

Innovasjons-
rom



https://www.tu.no/artikler/denne-roboten-skal-lose-et-gammelt-vannproblem/350547

https://www.tu.no/artikler/denne-roboten-skal-lose-et-gammelt-vannproblem/350547


Flere eksempler og resultat

• Stavanger kommune og F5IT: 
https://youtu.be/QGF8RuhmkkY

• BANE NOR og Nordic Unmanned: 
https://youtu.be/hDSv1QH45qA

• Bærum kommune og Kolonial: 
https://youtu.be/smtmf6qXkbY

• NO DIG
https://youtu.be/J0zbE-YYHno

234
offentlige virksomheter som har tatt metoden i 
bruk

869
Antall utlyste anskaffelser på Doffin med 
markedsdialog i perioden 2010 til 2018

334
millioner i offentlige besparelser

22
vesentlige eller radikale innovasjoner

350
nye arbeidsplasser

2895.65
tonn reduksjon i årlige CO2-ekvivalenter

6
næringsklynger/interesseorganisasjoner er 
involvert i programarbeidet

https://youtu.be/QGF8RuhmkkY
https://youtu.be/hDSv1QH45qA
https://youtu.be/smtmf6qXkbY
https://youtu.be/J0zbE-YYHno
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