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üVelkommen 

üLitt om hva vi gjør som program og hva det betyr for leverandørene? (før lunsj)

üHva er en innovativ anskaffelse? 

üHvordan komme i posisjon?

üHvordan gjennomføres en innovativ anskaffelse, og hva er leverandørenes «rolle»?

üFelles anskaffelser

üUtvikling og virkemidler

üHvordan komme i posisjon og nyttige tips

Program



Hva er en innovativ anskaffelse? 



Dagens 
situasjon

Ønsket 
situasjon

Innovative anskaffelser 
kan tette gapet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innovative anskaffelser har mål om å  tette gapet mellom hvordan det er og hvordan man ønsker at det skal bli.Det jobbes for at det offentlige skal :Utnytte mulighetsrommet Ha en åpen tilnærming til nye ideermot og vilje til å prøve noe nytt!Da blir det viktig at dere som leverandører bidrar med ulike løsninger for å tette dette gapet !!



Innovativ anskaffelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den største forskjellen er som vi nevnte dialog med dere, hva betyr det?Jo dere inviteres inn tidlig i prosessen for å hjelpe den offentlige aktøren med å utarbeide et konkurransegrunnlag som åpner for ulike løsninger i konkurransen- i stedet for å konkurrere på ei løsning ( i en tradisjonell anskaffelse) der ofte pris er avgjørende åpnes det i en IOS for at flere løsninger kan konkurrere, Da blir kvalitet avgjørende, hvordan deres løsning kan bidra å nå målsetting / gevinstrealiseringHer er det kanskje noen av dere som har deltatt i en eller flere slike prosesser og opplever at det ikke ble slik jeg fremstiller – det kan hende- dette er en stor endring i anskaffelsesprosesser for den offentlige aktøren som kanskje ikke helt har kjekt koden på å skrive ny type konkurransegrunnlag der ytelse og funksjon er nøkkelen. I stedet for å gi dere og tenke at dette fører ingen steder, meld heller tilbake og hjelp det offentlige å bli bedre. Dere har en viktig rolle i å trygge innkjøper på at dette er både trygt og gir bedre resultater. Hvorfor ?? – la oss se på et eksempel:		



Nytt

NyttiggjortNyttig

Innovasjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
La oss se på definisjonen som KS bruker på sine innovasjonssider. For at noe som være en innovasjon holder det ikke at det er noe nytt, det må også være nyttig: - det nye må gi en gevinst. Nyttiggjort blir det først når det nye er tatt i bruk og man tar ut den potensielle effekten som innovasjonen gir. 



Ulike grader av innovasjon

Nytt for virksomheten

Nytt for verden

Samme som før

Innovasjons-
høydeNytt på området

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi snakker også om ulike grader av innovasjon. Det handler om hvor nytt det er, og hvem det er nytt for. Når Gran kommune bygget sin første barnehage i massivtre var det nytt for kommunen selv om det er fantes bygg i massivtre fra før. Når Bane Nor tok i bruk droner for å overvåke skinnegangen var det nytt på området selv om droner har begynt å gjøre seg gjeldende på flere fronter. Dersom Bergen kommune tar i bruk rengjøringsroboten som er under utvikling vil det være nytt for verden. Innovasjonshøyden er interessant fordi det er en sammenheng mellom hvor nytt noe er og hvilke effekter det gir.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fosnes kommune i Nord-Trøndelag hadde behov for nytt flerbrukshus med svømmebasseng på øya Jøa. Dette er en stor investering for en liten kommune, og de valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode. Flerbrukshuset rommer i dag treningshall, basseng, bibliotek, skytebane, kafe og kunstisbane (den eneste utendørs i sitt slag i Trøndelag). Dette mye pga av utvikling av et nytt integrert teknisk anlegg med fornybar energi fra geovarme, solvarme og CO2-varmepumpe, som gir en effektiv og energiøkonomisk drift av flerbrukshallen. Smarte energiløsninger ble utviklet gjennom en OFU-kontrakt mellom Fosnes kommune og Grannes VVS i Namsos, godt hjulpet av fagmiljøet på NTNU/SIAT. Prosjektet fikk mye støtte fra Enova fordi dette var nybrottsarbeid. Den totaltekniske entreprisen fikk den lokale namsosbedriften Grannes VVS. Økt kompetanse og kapasitet i bedriften har gitt dem tilgang til et større marked og bedre konkurransekraft for totaltekniske entrepriser og ført til ansettelse av 7 nye fagarbeidere. Dette viser at byggeprosjekter har stort potensiale for lokal næringsutvikling. Miljøeffekter: 	�Redusert CO2-utslipp: 35 tonn færre tonn CO2 pr år. �Reduserte driftskostnader: 55 %, sammenliknet med referansebygg. �Arbeidsplasser: 7 nye arbeidsplasser i Grannes VVS. 



Ofte hørt  
• Regelverket hindrer utvikling og innovasjon

• Strenge og kompliserte krav skremmer 
leverandører 

• Kostnader  hindrer deltakelse , spesielt de mindre 

• Bare de største leverandørene vinner i 
konkurransen

• De offentlige er lite interessert i små leverandører

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ei ganske utbredt oppfatning der ute at regelverket i offentlige anskaffelser hindre utvikling og innovasjon, og at det i neste omgang er så krevende at flere holder seg borte fra disse anskaffelseneVår rolle er å tydeliggjøre de mange muligheter som ligger i IOA, og at dette er et verktøy både å åpne opp for flere leverandører, ved å delta i dialogprosesser opplever flere at dette ikke er så komplisert og at de kan ha relevante løsninger , dialogprosesser kan bidra til å redusere risiko, redusere tid og ressurser enn i en tradisjonell anskaffelse; i en IOA får du 	vite hva som skal anskaffes	hva det  REELLE  behovet egentlig er ? oppleve at din løsning er relevantnyttig info for hvordan gjøre ditt produkt / din tjeneste relevant for kunden	eller du kan velge at DETTE ikke er noe for min bedrift – mange benytter tid på å svare på konkurranser de ikke burde benyttet tid på	mao gir IOA nye muligheter for å komme i posisjon!!Det er dyrt for leverandørene å levere tilbud. Riksrevisjonen har beregnet kostnadene for å gjennomføre en anskaffelse til å utgjøre totalt 4,1% av samlet kontraktsverdi. Kostnadene fordeler seg med 25% for oppdragsgiver og 75% for leverandørene. For leverandørene utgjør dette 7,1 mrd. årlig.Hver femte bedrift i Norge har 1-4 ansatte og for disse kan det ofte være for dyrt og for vanskelig å delta i konkurranser. Uten disse forsvinner 20% av markedet for offentlige oppdragsgivere, skriver Abelia i sitt innspill til stortingsmeldingen. Mindre konkurranse leder som hovedregel til dårligere løsninger. Oppfinnelser, innovasjon og nye ideer har ofte sitt utspring i små bedrifter. Derfor må de slippes til når det offentlige bruker felleskapets midler,



La oss avlive noen myter
• Det er tolkningen av regelverket som hindrer 

utvikling og innovasjon 

• Offentlige anskaffelser er ikke så kompliserte, og der 
er hjelp å få 

• Kostnader hindrer noen fra deltakelse , spesielt de 
mindre bedrifter
• hver 5. bedrift i Norge har 1- 4 ansatte
• Disse står for  store deler av utvikling og innovasjon 
• NB ! Dette marked er viktig for offentlige aktører

• Det offentlige trenger konkurranse for å oppnå de 
beste løsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Regelverket er åpen for utvikling , innovasjon og tidlig dialog og samarbeidKravene er ikke så strenge, igjen er det tolkningen som er feilJa, det koster tid og ressurser å delta, men IOA gir deg anledning å finne ut på et tidlig tidspunkt hva som forventes og  denne tidligfasen  gir deg bedre kvalitet i arbeidet ditt- du vet hva kunden vil ha, du vet hvordan kunden tenker og du får en bedre prosess og mulighet for å vinne frem



dronefilm



Hvordan komme i posisjon?



Finne konkurransene 

Hvor?
• Doffin
• Staten og kommunens 

hjemmesider
• Aviser
• Direkte henvendelser
• Salgsarbeid
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Regelverket

Nasjonal terskelverdi  1.3 mill NOK

Grunnleggende prinsipper 
• Forholdsmessighetsprinsippet

• Konkurranseprinsippet

• Likebehandlingsprinsippet

• Forutberegnelighet 

• Etterprøvbarhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Terskelverdien er gått opp mye de seinere årene, og dette gir en del utfordringer for dere: - hvordan få tak i anskaffelsene for det som er under terskelverdi – dette trenge ikke det offentlige å  publiserer- , da er det ikke like enkelt å finne disse . Da må dere tenke alternativt, se på web, følge med i regional, lokal presse og kanskje det mest effektfulle, ringe og spørre hvor dere kan finne kommende konkurranser under terskelverdi. De grunnleggende prinsipper skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, og gjelder alle anskaffelser over 100.000  og vi fokuserer her på hva det betyr for leverandørene og at det er postiv.Forholdsmessighetsprinsippet - i prinsippet er at oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet  Eks Kommune A skal kjøpe inn kontorutstyr til en beregnet verdi på 150.000 kroner, mens kommune B skal kjøpe inn kontorutstyr til en beregnet verdi på 650.000 kroner. Begge anskaffelsene er underlagt samme regelsett i    forskriften, men kravene til hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen vil øke proporsjonalt med anskaffelsens verdi. Forholdsmessighetsprinsippet tilsier derfor i utgangspunktet at det stilles strengere krav til anskaffelsesprosessen i kommune B, enn til kommune A. For eksempel vil forholdsmessighetsprinsippet kunne tilsi at kommune B bør vurdere å invitere flere leverandører til å delta i konkurransen enn kommune A.Konkurranseprinsippet; Konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene  Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre konkurransen. Under terskelverdiene må oppdragsgiveren også sørge for konkurranse om kontrakten ved at han gjør oppdraget  for på denne måten å oppnå best mulig pris og kvalitet i det relevante markedLikebehandlingsprinsippet;  Likebehandlingsprinsippet dekker både diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og usaklig forskjellsbehandling på annet grunnlag. Likebehandlingsprinsippet innebærer også at all informasjon som blir gjort tilgjengelig for en leverandør, også må gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene. Dersom oppdragsgiveren blir kontaktet av en av leverandørene, og gir denne svar på spørsmål eller ny eller supplerende informasjon, må oppdragsgiveren sørge for at de andre leverandørene også mottar denne informasjonen samtidig. En leverandør som får informasjon tidligere enn de øvrige, vil kunne få et konkurransefortrinn.         Edirekte kun til denne leverandøren, men må sørge for at svaret gis eller gjøres tilgjengelig for alle potensielle leverandører til samme tid         Eksempel En kommune får et skriftlig spørsmål fra en leverandør om hvordan et konkret punkt i konkurransegrunnlaget skal forstås. For å opptre i henhold til kravet til likebehandling kan oppdragsgiver ikke svare         direkte kun til denne leverandøren, men må sørge for at svaret gis eller gjøres tilgjengelig for alle potensielle leverandører til samme tid.   Prinsippet innebærer videre at oppdragsgiver ikke kan gi fordeler til utvalgte         leverandører som går på bekostning av andre. Oppdragsgiveren må eksempelvis i evalueringen vektlegge både positive og negative egenskaper Forutberegnelighet ; Prinsippet om forutberegnelighet innebærer at anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og skal sikre åpenhet om alle stadier i prosessen. Kravet om forutberegnelighet skal gjøre det mulig for leverandørene å vurdere om de vil delta i konkurransen. Prinsippet skal også sikre at leverandørene kan stole på at de angitte opplysningene om konkurransen blir fulgt. Forutberegnelighet er særlig knyttet til at følgende forhold skal fremgå klart:Hva som skal anskaffes.Hvordan konkurransen skal gjennomføres.Hvilke krav til leverandøren som skal gjelde.Hvilke kriterier som legges til grunn for valget av leverandør.Omfang og lengde på kontrakten.Etterprøvbarhet; Oppdragsgiveren skal sikre at hensynet til etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Kravet om etterprøvbarhet skal ivareta leverandørenes rettsikkerhet og gjøre det mulig, både for leverandører og eventuelle tredjeparter, å sjekke om oppdragsgiveren har fulgt reglene som gjelder for konkurransen og dermed har opptrådt på en måte som forvalter samfunnets ressurser effektivt.           Kravet om etterprøvbarhet innebærer at oppdragsgiveren må kunne dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den.



Samarbeid mellom 
konkurrenter

• to eller flere foretak kan samarbeide om 
gjennomføringen av enkeltprosjekter hvor det 
inngis felles tilbud på hele eller deler av et 
prosjekt. 

• Konkurrenter kan samarbeide dersom de som 
samarbeider ikke kan utføre oppgaven alene, på 
grunn av oppgavens størrelse eller kompleksitet. 

• Samarbeid innenfor konsern vil alltid være tillatt



• Les konkurransegrunnlaget nøye
• Still spørsmål om noe er uklart
• Hvilken løsning finnes i dag
• Er der er noen som har kontrakten i dag – hvem 

er de
• Få noen andre til å kontrollere at alt er med i 

tilbudet
• Lever i tide og undertegn
• Delta aktivt i dialogaktiviteter
• Fremstå som en rådgiver / samarbeidspartner

Nyttige tips!



Hvordan gjennomføres en innovativ 

anskaffelse, og hva er leverandørenes 

«rolle»?



Pådrivere for 
innovative anskaffelser

Ledelse 

Formidling

Ledelse 

Formidling

Prosjekter 
Assisterer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det vi jobber for er at flest mulig offentlige virksomheter tar i bruk innovative anskaffelser:Vi jobber strategisk med ledelsen for å få dem til å løfte anskaffelser fra en administrativ øvelse til et strategisk virkemiddel for innovasjonVi assistere prosjektledere i gjennomføring av innovative anskaffelser, særlig i de første fasene.- og vi jobber med formidling slik at flere, med samme behov, kan ta i bruk samme løsning.



Dialogbegrepet

Dialog med leverandøren før konkurranse
• info om planer og behov 
• leverandører gir gode råd og viktige 

innspill for å åpne for nye løsninger til 
oppdragsgiver 

• forberede konkurransegrunnlaget

Dialog med leverandøren i 
tilbudskonkurranser

• Avklare uklarheter, avvik, forhandlinger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
La oss avklare dialogbegrepet Viktig å merke seg at i IOA er det snakk om dialog i tidlig fase, og må ikke forveksles med dialog i tilbudskonkurranser. Det ene utelukker ikke det andre.



Hva handler dialogen  om ?
Er dette 

interessant for 
leverandørene?Finnes det 

løsninger eller 
må tjenesten 

utvikles?

Hvordan kan en slik 
tjeneste integreres 

med våre egne 
leveranser? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dialog med leverandørene presenteres utfordringer, målsettinger, og hvor de vil med den nye tjenesten. Leverandørene inviteres til å bidra / diskuterte om det de ønsker er  mulig og eventuelt hva de må gjøre for å komme i mål. Det offentlige er veldig opptatt av om dette er interessant for leverandørene?der finnes løsninger ute i markedet eller må det må utvikles nye løsninger?Og hvordan slik tjeneste kan integreres med deres egne leveranser? ( del av en større leveranse, prosess , etc.)Hvordan 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trøndelag fylkeskommune har sammen med 9 andre fylkeskommuner langs kysten initiert utvikling av utslippsfri teknologi for hurtigbåter gjennom en innovativ anskaffelsesprosess. Til sammen utgjør disse et betydelig marked for utslippsfrie hurtigbåter. 5 konsortier ble våren 2018 tildelt utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune. Offentlig innkjøper: Trøndelag fylkeskommune m.flLeverandør: Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer og Flying Foil, Rødne Trafikk As, Transportutvikling As og Selfa Arctic ASProsedyre/prosess: Før-kommersiell anskaffelse



Formålet med 
leverandørdialog

• Presentere utfordringer og 
behov for markedet 

• Innspill og idéer til mulige løsninger

• Bedre informasjon om hva som 
påvirker konkurransen

• Bruke informasjonen til å utforme et 
konkurransegrunnlag som åpner for  
mulighetene

Dialog er det motsatte av 
monolog. En dialog er ofte 
en løpende meningsutveksling 
for å skape forståelse og å 
utjevne motsetninger.

fra Store norske leksikon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Formålet med leverandørdialog er å presentere utfordringer og behov for markedet. Jo mer leverandørene vet om og skjønner av våre behov og sammenhenger, desto mer kan de tilpasse og tilby løsninger, slik at de dekker behovene på en god måte. Dialog bidrar også til forutsigbarhet for markedet, det gir leverandørene tid til å forberede seg og kanskje utvikle nye løsninger. Som vi nettopp så i filmen, å unngå at skolene måtte stenges i rehabiliteringsfasen var en utfordring for kommunen, fordi de ikke visste om det fantes løsninger som ikke krevde stenging. Men i stedet for å ta det som et premiss i anskaffelsen, eller begrensning, ble det presentert i dialogen, og senere kom det kom frem at det kunne utvikles løsninger som kunne installeres samtidig som skolen var i drift. Gjennom dialog er formålet videre å få innspill og idéer til muligheter. Dialogen kan også gi bedre informasjon om hva som påvirker konkurransen, konkurransesituasjonen, markedets respons osv. Det dialogen skal bidra til er å gi nyttige innspill som dere skal ta hensyn til i utformingen av konkurransegrunnlaget. Klikk! Les sitatet. Det er spesielt det med å skape forståelse og å utjevne motsetninger og informasjon dialogen handler om. 



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

Difi - www.anskaffelser.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At regelverket tillater å ha dialog med leverandører i forberedelse av anskaffelser er fremhevet fra 2017.
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Hva betyr tidlig dialog for dere leverandører?

Nye 
møteplasser

Ny måte å være 
i kontakt med 
markedet på

Produktutvikling
Nye markeds-

muligheter

Økt mulighet 
for å komme 

i posisjon

Leverandør

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som dere så i filmen er dette en invitasjon til å bidra med nye løsninger, mulighet å sjekke ut om dette er noe for dere, mulighet for å komme i posisjon ( din ide) og ikke minst 



Ulike typer dialogaktiviteter

Dialogkonferanse/dialogmøte

Workshop

Skriftlige innspill 

Én-til-én møter (med oppdragsgiver)

Konkurransegrunnlag på høring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er mange måter å ha dialog med markedet på. Hvilke type dialogaktiviteter du legger opp til tilpasses den enkelte anskaffelsesprosessen. Det kan være fysiske møteplasser eller elektronisk. Kort gjennomgang av :Dialogkonferanse/dialogmøte er egnet for å diskutere konkrete utfordringer virksomheten har for den enkelte anskaffelse, og for å få innspill om alternative løsninger som finnes i markedet Workshop er å gjennomføre dialogmøtet som workshoppreget dialog. �Skriftlige innspill gir leverandørene mulighet til å spille inn ideer og mulige løsninger uten konkurrenter tilstedeÉn-til-én møter kan benyttes i etterkant av dialogmøter eller å bare ha en-til-en-møter for å avstemme skriftlige innspill, har vi forstått hverandre? Innhold for en-til-en-møter må være lagt ut på forhånd, og leverandørene blir bedt om å svare på noen utfordringer, som stilles likt til alle leverandører. �Som oppdragsgiver er ansvaret å presisere målsetningene for hver aktivitet, og at vi synligjør et resultat av dialogen. Hva har vi lært og hvordan kan det brukes videre i anskaffelsen? Og gjenta hvorfor og hva dette skal benyttes til. 
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Hvordan delta i dialogaktiviteter?

• Lytt til behovene og                
utfordringene

• Still spørsmål

• Gi tilbakemeldinger

• Vær aktiv, snakk med 

andre leverandører

• Bygg konstruktive allianser 

Én til én - møter

• Presenter ideer og        
løsning, kom med innspill

• Avstem
• Ikke bruk dette som «salgsmøte»
• Ikke vær redd for å foreslå andre       
eller nye løsninger oppdragsgiver
ikke har tenkt på

Dialogkonferanser



Dialogkonferanse

Tid Tema 
09.30 Registrering og kaffe 
10.00  Innledning 
10.15  Innovative anskaffelser
10.30 Behov og utfordringer 
11.00 Pause 
11.15  Velferdsteknologi i kommunen
11.30 Spørsmål og diskusjon 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En dialogkonferanse kan være så enkel som detteHer ser du agenda fra dialogmøtet som Det ble lagt inn en raus kaffepause slik at leverandørene kunne mingling. Kanskje var det noen som kunne samarbeide om en løsning?Vi snakker litt om våre erfaringer med dialogkonferanser.Spør Riche om flere og mer kreative Dialogaktiviteter



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bruk Caverion som eksempel på hva dialogen åpnet for , filmen tar detaljeneGi en kort intro til filmen om Ventilasjon i skolebygg – samarbeid med Oslo - og Bergen kommuneUtskiftning av ventilasjonsanlegg er dyrt og fører til store ulemper for dem som holder til i bygget. Undervisningsbygg i Oslo kommune og Bergen kommune stod foran et betydelig oppgraderingsbehov og tenkte at dette må de være mulig å gjøre noe med? Vis film!



Svar på ofte stilte spørsmål

• Dialogkonferansen, skriftlig innspill og én til én 
møter er ikke en del av den påfølgende 
konkurransen

• Innspill og én til én møter er et ønske om dialog, 
men ikke et krav for senere deltakelse i en 
eventuell konkurranse 

• Ønsker innspill på muligheter og tilnærmingsmåter 
– ikke nødvendigvis ferdige løsninger

• Ideer og innsikten fra innspill og én til én møter 
distribueres ikke videre til andre leverandører



1. Hvor mye kan du dele med andre på 
dialogkonferanse? 

2. Hvor mye bør du dele med 
oppdragsgiver?

3. Kommer andre til å stjele løsningene 
mine? 

Refleksjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er forståelse for at leverandører ikke alltid kommer så mye på dialogkonferanse – for det er plenumsdebatt – og mange ønsker ikke å brette ut sine løsninger i en slik setting. Så her må man vurdere selv hvor mye man ønsker å delta.Men dersom det inviteres til 1 til1 møter og innspill – da er det ingen andre leverandører som får kjennskap til dine innspill og diskusjon med kunden. Ikke vær redd for å komme med de gode innspillene elle løsningene dere har i denne fasen –konkurransedokumentet og kravspesifikasjonen skal  ha fokus på ytelse og funksjon og ikke detaljspesifikasjon av noen løsninger. Ingen skal kjenne igjen sin løsning i utlysningen. Dersom dere ikke føler dere tygg kan det utarbeides en  «taushetserklæring « NDA none disclosure agreement 



PAUSE
5 min.



«
Denne måten å jobbe på utfordrer holdninger, 
tankesett og forretningsmodeller på begge sider 
av bordet. Den bringer oss framover.

Leverandør av velferdsteknologi

«
Vi har gått fra å være redde for å ha dialog med 
markedet, til å være redde når vi ikke har gjort 
det.

Offentlig innkjøper



Fellesanskaffelser 

– når flere går 
sammen om 

nasjonale 
utfordringer



Hva er 
fellesanskaffelser?

• Når flere med samme behov går sammen om å 
utfordre markedet for å få opp nye løsninger

• Felles prosess om behovsavklaring og møte 
med markedet

• Tydelig eierskap hos de offentlige 
virksomhetene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FELLESNEVNERNE som går igjen til tross for at løftene er litt ulikeRyggmargsrefleks når noen tar kontakt: Gjelder dette behovet/problemet flere enn en virksomhet? Handler dette om nasjonale samfunnsutfordringer?Hvem «eier» denne utfordringen – det er ikke oss – vi har «bare» et verktøy som virker…Noen velger å gå hele løpet sammen, dvs at de også anskaffer sammen



• Større innovasjonshøyde

• Forente krefter gir markedsmakt til å få opp 
nye løsninger

• Muligheter for serieproduksjon – et større 
marked

• Vi får flere i gang, raskere

Hvorfor 
fellesanskaffelser?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi «jakter» på prosesser med større innovasjonshøydeMarkedspotensialet er en viktig bit av vurderingen



Hva samarbeider 
kommunene om?

• Behovsfasen

• Organiseringa

• Dialogen

• Konkurransegrunnlag

Resultat: 

• Mange velger å anskaffe sammen, andre 
velger å ta kunnskapen fra prosessen inn i 
egne anskaffelser



Utslippsfrie løsninger for 
anleggsmaskiner, 
byggtørking og transport 
til og fra byggeplass 

Fellesanskaffelser

Utslippsfrie bygge-
og anleggsplasser 



Film: 
Felles anskaffelse av 

velferdsteknologi



Utvikling og virkemidler



Ulike prosesser 

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere 

til dialog

Anskaffelse av innovasjon
• Plan og designkonkurranse
• Førkommersiell anskaffelse
• Innovasjonspartnerskap
• Konkurransepreget dialog

Innovasjonsvennlig anskaffelse
• Kjøp med forhandling
• Anbudskonkurranse 

Start med å beskrive 
hvilken oppgave 

anskaffelsen skal løse!

Søk bredt med tanke 
på hvem som kan 

tenkes å levere eller 
utvikle en slik løsning! 

Velg den 
anskaffelses- eller 

utviklingsprosessen 
som er best egnet for 

formålet!

Beskriv 
oppgaven 
som skal 
løses

1

2 3 4

4

Finnes det en 
anskaffelsesklar 

løsning i markedet?

Brukernavn
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Når dere ( leverandører ) ikke har ei ferdig løsning, da kan veien videre bli utvikling .La oss se hva det betyrNeste bilde!



Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Behovskartlegging, 
brukerinvolvering, planlegging

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Innovasjons-
partnerskap
• Ny prosedyre, med mulighet for 

utviklingsmidler fra Innovasjon 
Norge (konkurranse om midler)

• Utvikling og kjøp i en og 
samme kontrakt.

• Leverandører konkurrerer om 
innovasjonspartnerskapene

• Avskalling underveis, med 
mulighet til å flere parallelle 
innovasjonspartnerskap 

En kontrakt

Brukernavn
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Ny prosedyre, mange snakker om den 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempel; 



Førkommersiell 
anskaffelse Behovsavklaring

Dialog med leverandører 
og eksperter

Konkurransegjennomføring
- førkommersiell anskaffelse

Tilbud 1  Tilbud 2  Tilbud 3  Tilbud 4

Utforske løsning
Forslag 1  Forslag 2 Forslag 3

Kjøp

Starten på dette kan være forskjellig

• Oppdragsgiver inviterer 

• Leverandør banker på døra 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) finnes det muligheter for å unnta enkelte FoU-kontrakter fra kunngjøringsplikten.Før-kommersielle anskaffelser (Pre-Commercial Procurement) er en metode for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester i henhold til unntaksbestemmelsen i forskriftens § 2-5 (FoU-unntaket). Den endelige anskaffelsen av ny løsning må offentliggjøres i en separat konkurranse før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.Utviklingsprosessen deles opp i ulike faser. Utviklingsarbeidet i de ulike utviklingsløpene evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Minst to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase. Når utviklingsarbeidet er avsluttet, skjer selve innkjøpet av den utviklede løsningen. Innkjøpet gjennomføres som en separat anskaffelse, som er åpen for alle leverandører.Metoden legger til rette for at innkjøper og leverandører får en bedre forståelse i behov og krav til løsninger på bestillersiden, og muligheter og begrensninger på leverandørsiden.Fordeler med FOU kontraktReduserer utviklingskostnadeneReduserer risikoStyrker markedsmuligheterOmdømmebyggingVerdiskaping





Innovasjonskontrakt

• Mulighet for å starte utvikling  direkte med 
en offentlig aktør uten kunngjøringsplikt

• Før-kommersielle anskaffelser er en 
metode for anskaffelse av forsknings- og 
utviklingstjenester i henhold til 
unntaksbestemmelsen 

• Den endelige anskaffelsen av ny løsning 
må offentliggjøres i en separat 
konkurranse etter utvikling og testing 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
La oss starte med å si der finnes  muligheter for å starte utvikling uten å prosedyrer, uten kunngjøring - FoU unntaketFoU tjenester – forskningsrapporter Å sette i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan være en vei å gå for å utvikle helt ny kunnskap  sammen med en offentlig partnerI et forskningsoppdrag har forskeren større frihet for å tenke nytt, bredt og utfordrende enn om du bestiller et utredningsoppdrag fra en konsulent.Resultatene av forskningen kan gi deg informasjon om hva din virksomhet kan gjøre for å løse utfordringen:Kan virksomheten løse utfordringen med egne ressurser? Eller Kan virksomheten løse utfordringen i samspill med andre offentlige virksomheter?Bør vi initiere et utviklingsprosjekt?Før-kommersielle anskaffelserForskning er også viktig i selve produkt- og teknologiutviklingen. For eksempel for å finne fordeler og ulemper som brukere og ansatte opplever ved testing av en ny løsning for alarmsystem i en omsorgsbolig. Gjennom å legge til rette for forskning i utviklingsarbeidet, får virksomheten kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike alternativer.Dette betyr at du som innkjøper/prosjektleder kan styre utviklingen slik at du ender opp med den løsningen som best møter virksomhetens behov.Denne kommer vi tilbake til 



Virkemidler

Det raskeste og enkleste er å finansiere 
utvikling med virksomhetens egne 
midler i spleiselag med den offentlig 
aktør

Alternativet er å benytte seg av 
eksterne virkemidler. Dette er penger 
som skal stimulere utvikling og gi 
risikoavlastning til prosjekter som ikke 
nødvendigvis kommer i mål. 

Brukernavn
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Virkemiddelapparatet for innovative anskaffelser består av kunnskap, verktøy og finansiering som skal bidra til en ønsket utvikling.Virkemidler både for oppdragsgivere og for leverandører. Oppdragsgivers og leverandørens kunnskap om tilgjengelige virkemidler påvirker hvor innovativ anskaffelsen blir:Kunnskap som åpner muligheterVeiledning og maler som gjør det enklereMidler til finansieringNB Harald; vi lager følgende rekkefølge; Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova,  Horisont 2020;  Regioner og fylker; Miljødirektoratet; Doga og Difi Tabellen viser noen av de mest sentrale støtteordningene for innkjøpere i forbindelse med innovasjonsprosesser, men oversikten er ikke uttømmende. De mest sentrale virkemiddelaktørene listes på venstre side, og er i kolonnene i tabellen sortert ut fra prosess og tema, og deretter eksempler. I kolonnen under prosess listes de programmene/støtteordningene som er innrettet for å fremme en form for innovasjonsprosess, for eksempel tjenestedesign (Stimulab) eller anskaffelsesprosedyrer (innovasjonspartnerskap). I kolonnen under tema listes de programmene/støtteordningene for hver virkemiddelaktør som er innrettet enten for å fremme tema innovasjon generelt eller spesielt innenfor et spesielt undertema for innovasjon som f.eks. digitalisering (Medfinansieringsordningen) eller ny teknologi i transportsektoren (Pilot T). I siste kolonne listes noen eksempler på hvilke prosjekter/anskaffelser som tidligere har fått støtte under de ulike ordningene. Her følger nærmere forklaring av noen støtteordninger:  Målgruppen for de fleste støtteordningene i tabellen er offentlige virksomheter, kommuner og/eller fylkeskommuner, men enkelte av Innovasjon Norges, Forskningsrådets og Enovas ordninger er det primært leverandører/private bedrifter som kan søke om. De som er inkludert i tabellen anses uansett som relevante fordi det oppfordres til eller forutsettes samarbeid med sluttkunde. Enkelte støtteordninger er spesielt rettet mot visse faser i innovasjonsprosessen. Forskningsrådets støtteordninger er generelt innrettet mot forsknings- og utviklingsfasen ved en innovasjonsprosess. Innovasjon Norges støtteordninger er innrettet mot forskning-, utvikling og demonstrasjonsfasen. Enovas støtteordninger er innrettet mot pilot, demonstrasjon og kjøpet/investeringen. Pilot E og T er relevante gjennom alle faser og er utformet som en raskere vei fra idé til marked. Pilot T: Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om denne nye innovasjonssatsingen med særlig fokus på transport. Pilot E: Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om ordningen med særlig fokus på utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.  Stimulab: Difi og Doga samarbeider om denne støtteordningen rettet mot alle faser i prosjekter for innovasjon og tjenestedesign. Medfinansieringsordningen: er Difis støtteordning til alle faser i et digitaliseringsprosjekt, men forutsetter at oppdragsgiver selv dekker 50 prosent av utgiftene. Designdrevet innovasjon: Dogas ordning som er relevant i idéfasen av et prosjekt, forutsatt at en designer er involvert.Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning, kan benyttes i alle faser av en anskaffelser.EUs Horisont 2020 støtte krever omfattende søknader og fortrinnsvis samarbeidspartnere i andre europeiske land. Forskningsrådet har imidlertid egne støtteordninger for dem som planlegger å søke. PPI= Public procurement of Innovation/Anskaffelse av innovasjon og PCP = Pre Commercial Procurement/Førkommersiell anskaffelse



Hvordan komme i posisjon og 

nyttige tips



Hva sier de leverandørene som har 
deltatt i innovative anskaffelser

Dialogaktivitetene er nyttige, og ja, vi blir 
motivert til å innovere (33%)

Ny praksis kan være vanskelig å forstå, hva er 
egentlig vår rolle? 

Noen ganger føler vi at vi gir mer enn vi får 
tilbake… 

Det er ressurskrevende å stille på mange like 
prosesser, kan man bli flinkere til å samordne 
dialogaktiviteter?

«Leverandører  
i innovative 
anskaffelser 
innoverer 
mer.» Menon



Leverandører som ikke innoverer 
står i fare for å bli irrelevant

1. Man slutter å lytte til markedet. 

2. Man elsker sin egen teknologi. 

3. Man tør ikke kanibalisere på egne produkter. 

4. Man skjønner ikke kundens behov.

Kilde: Fra Aftenposten 19. oktober 2014 – Tor W. Andreassen, Norge Handelshøyskole 

Brukernavn
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Polaroid: utkonkurrert av digitale kameraBrother: markedet for skrivemaskiner forsvant når bruken av PC tok avKodak: markedet for filmruller forsvant i overgangen til bilder med digitale kameraNokia: fulgte ikke med i timen i overgangen fra mobiltelefon til smartphone



Fire årsaker til at nye utfordrere ser 
dagens lys

Som også passer godt som "leverandørenes rolle i offentlige anskaffelser"

1. Man lytter til og "leser" markedet. 

2. Man setter seg inn i kundens behov. 

3. Man bygger faglig integritet og er åpne for 
samhandling. 

4. Man styrker sin relasjonskompetanse
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En god 
relasjonsbygger?

1) har et tydelig mål med kontaktarbeidet

2) kjenner sin faglige og personlige integritet

3) er opptatt av å gjøre kontaktene sine gode

4) fremhever betydningen for kontaktene

5) jobber med de riktige personene i de riktige miljøene

6) har en god strategi og plan

7) opptrer troverdig

Foto: Caroline Hernandez



q Hold deg orientert

q Vær der når det skjer

q Forbered deg

q Sørg for god kjennskap og forståelse av behovet

q Gi innspill til hvordan din bedrift kan løse behovet

q Ikke vær redd for å foreslå helt nye løsninger  

q Bygg relasjoner 

q Spill kunden din god

q Søk samarbeidspartnere ved behov 

Nyttige tips!



Stat og kommune kommer i stadig større 
grad til å etterspørre nye løsninger til 
morgendagens behov

Er dere klare til å være med på reisen?



Brukernavn
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Innovative anskaffelser kommer mer og mer Dere har en viktig samfunnsrolle i arbeidet med IOA, og kan understøtte den videre vekstenEt strategisk valg – selge til offentlige sektor eller ikkeHvis man ser på det offentlige som et spennende marked – nye forretningsmuligheterSette dere inn i det grunnleggende på regelverksidenUtvid kunnskapen om en IOA prosess, en bredere og mer åpen prosess før konkurransegrunnlaget skrivesSpesialiser dere til å gjøre kundene deres gode ved å oppmuntre og bistå til gode dialogprosesserGjør dere selv til ennå bedre rådgivere ved å spesialisere dere på kunnskapen rundt det å foredle bred kunnskap om et behovsområde inn i gode funksjonsbeskrivelser



Grip muligheten!



innovativeanskaffelser.no


