
Innovative offentlige anskaffelser med eksempler fra kommuner 

Tore André Sines, 19.03.2015 



Ønsker energieffektive og 
nøytrale VA-anlegg HIAS - ENERGIUTNYTTELSE AV BIOGASS 

Krevende kunde 
Hias IKS 
 
Fasilitator 
Nasjonalt program for  
leverandørutvikling 
 
Når 
2011-2014 
 

Bransjemobilisering 
Norsk Vann 
 
Leverandør 
Nærenergi AS 
 
 
Gevinstanalyse 
10 mill. NOK  
 
 



Hvor kan vi samhandle smartere? 
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Grov skisse over en tradisjonell anskaffelsesprosess 

Avklare behov og 

forberede 

anskaffelse 

Konkurranse- 

gjennomføring 
Kontrakts-

oppfølging 



 
 

1. Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er satt på dagsorden 
 
 

2. Innkjøpere melder om gevinster og ønsker seg mer kompetanse og bistand 
 
 

3. Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere 
 

 
 

      Men, arbeidet er fremdeles bare på pilot / prosjektstadiet i Norge 
 

 
Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012,  Agenda Kaupang A/S – 
Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – 
Vurdering av samfunnseffekter 2013. 
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Foreløpig oppsummering  2010 - 2014 



Programmet skal bidra til et høyere tempo i omstillingen av Norge.  

 

Innovative offentlige anskaffelser skal befeste seg som et strategisk virkemiddel for å 
modernisere stat og kommune samtidig som næringslivet innoverer  

 

Frontrunner – pådriver og fasilitator som et frittstående organ med god legitimitet til å 
jobbe på tvers av forvaltningsorganer, sektorer og bransjer. 
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Programmet videreføres – 2015 - 2019 



Nasjonal dugnad – stat, kommune og næringsliv 
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NHO 

KS 

DIFI 

Programansvarlige 

Ledende pådrivere 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Kommunal- og moderniserings-
departementet 

Klima- og miljødepartementet 

Innovasjon Norge 

Forskningsrådet 

Helsedirektoratet 

Ledende statlige  
virksomheter 

Statsbygg 

Forsvarsbygg 

 Jernbaneverket 

Statens Vegvesen 

NAV 

Avinor 

Helse Sør-Øst 

Skatteetaten 

Kommunal sektor 
Oslo kommune 

Bergen kommune 

Stavanger kommune 

Kristiansand kommune 



Hoved arbeidsområder 2015 - 2019 
 

 

1. Operativ pådriver og fasilitatorfunksjon 
 

   Regionalt arbeid - regionale handlingsplaner 

   Differensiert tilnærming i.f.t. ståsted og behov 
 

2.  Nasjonale strategiske møteplasser 
 

   Helse – omsorg 

   Klima – miljø 

   Infrastruktur - digitalisering 
 

3. Formidling av læring, gevinster og effekter 
 

 Team innovative offentlige anskaffelser 

 Departementer, direktorater, virkemiddelapparat og partnerskap 

   Kvartalsvis "kampanje" + løpende aktiviteter mot alle målgruppene 
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Sentrale spørsmål for innkjøper 
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1. Etterspør vi de riktige og mest kostnadseffektive 
løsningene for våre behov? 

2. Vet vi hva markedet er i stand til å levere? 

3. Får vi tilstrekkelig konkurranse ved innkjøp? 



Innovasjon Steg for Steg www.anskaffelser.no 

 Identifisere 
utfordringer og 
innovasjon 

 Forankre i 
strategi og 
planer 

 Innovative 
anskaffelse 
eller FoU-
prosjekt 

Vurdere behov 
Planlegge og 
organisere 

Dialog med 
markedet 

Gjennomføre 
konkurranse 

Kontraktsopp-
følging 

 Sette av nok tid 

 Forankre i 
ledelse 

 Involvere 
brukere og 
fagfolk 

 Gjøre en 
risikovurdering 

 Hvordan gjennom-
føre dialogen 

 Hvem bør jeg ha 
dialog med 

 Markeds-
undersøkelser 

 Hvordan gjennom-
føre leverandør-
konferanse 

 Hvordan 
gjennomføre 
dialogkonferanse 

 Hvordan gjennom-
føre én til én 
dialogmøter 

 Bruke informa-
sjonen fra dialog 
med markedet 

 Utforme spesifikasjon 

 Kvalifikasjonskrav 

 Alternative tilbud 

 Valg av prosedyre 

 Åpen og begrenset 
anbudskonkurranse 

 Konkurranse med 
forhandlinger 

 Konkurransepreget 
dialog 

 Plan- og 
designkonkurranse 

 Tildelingskriterier 

 Evaluere tilbud 

 Krav til kontrakten 

 Implementere 
innovasjon 

 Erfare og lære 



Vurdere behov 

Identifiser nye fremtidsrettede behov i en anskaffelse  

så tidlig som mulig: 
 Hva 

 Hvorfor  

 Forventet effekt 

Definer behovet på en så overordnet og funksjonell 
måte som mulig 
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Lyngdal kommune – Omsorgsboliger 
Egen regi og sammen med andre kommuner 

PreInnobuild 



Stavanger - Leirvig sykehjem 
Tjenestedesign 



DIBK – enklere byggesaksbehandling 

Garasjebyggeren Sjur 

Videolenke: 
Ønsker meg en ny garasje 

Den ideelle byggesaksbehandling 
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DibK_Garasjebygger_Sjur_Stokkvik_HD720_del1.m4v
DibK_Garasjebygger_Sjur_Stokkvik_HD720_del2.m4v


Dialog 

  Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet 

 på hvordan behovene kan løses og hvilke alternative løsninger som 
 finnes.  

 

  Samtidig får markedet informasjon om kundens behov, slik at de  blir 
 bedre forberedt på å levere og evt. utvikle gode løsninger. 

 
 

  Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for 
 kontakt med markedet så lenge hensynet til konkurranse og 
 likebehandling ivaretas.  
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Avklare behov 

og forberede 

anskaffelse 

Konkurranse- 

gjennomføring 
Kontrakts-

oppfølging 
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Tid                 Tema 
09:00  Registrering & kaffe 

09:30  Velkommen v/ Liv Røssland, finansbyråd  

  Bergen kommune 

09:45  Om Nasjonalt program for leverandør  

  utvikling v/ Tore André Sines, NHO 

10:00  Støttemuligheter hos Innovasjon Norge  

  v/ Rita Brokstad, Innovasjon Norge 

10:15  Viktigheten av en sikker vannforsyning  

  v/ Margrethe Wold, Mattilsynet 

10:30   Viktigheten av sikkerhet, v/ Pål Erdal,  

  Arbeidstilsynet 

10:45  Pause 

11:00  Om behovet for ubemannet rengjøring og  

  rensing av tunnelbasseng  

  v/kommunene Bergen, Drammen, Oslo,   

  Bærum, Trondheim og Kristiansand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00  Dialog og veien videre 

12:30  Lunsj, enkel servering 

13:00  Tilbud om befaring på Svartediket   

  vannbehandlingsanlegg 

15:00  Speed dating med kommunen  

 
Ordstyrer: Magnar Sekse, fagdirektør VA etaten, Bergen 

kommune 

 

Påmelding til dialogkonferansen gjøres ved registrering til 

OleDan.Lundekvam@bergen.kommune.no innen 7. mai. 

 

Dialogkonferanse ubemannet rengjøring vannbasseng, 14. Mai 2014 

Kommunene inviterer til dialogkonferanse onsdag 14. mai på Svartediket vannbehandlingsanlegg.  
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TIPS! 

mailto:OleDan.Lundekvam@bergen.kommune.no
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Eks. tidsplan dialog Eid kommune 

Det er også mulig for leverandørene å sende inn en beskrivelse som svar på 
kommunens behov innen fristens utløp uten å delta i dialogprosessen. 

 

 

TIPS! • Utarbeide pilotnotat/invitasjon 

• Invitere til dialogkonferanse (1 mnd. før) 

• Vidare tidsplan: 

• 07.mai 2014 Dialogkonferanse på Nordfjordeid 

• 29. mai 2014 Frist for levering av innspel og     
    påmelding ein til ein møter 

• 10.juni 2014  Ein til ein møter 

• 17.juni 2014  Utarbeiding av kravspesifikasjon 

• Juli 2014   Utlysing av konkurranse 
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Markedsføring 

 Egen webside 

 Doffin 

 Aviser/fagblader 

 PR 

 Næringsforeninger,- 
bransjeorg. 

 Nettverk 

 

TIPS! 



Foto: Kjetil Fjeld 

Hva kan du snakke om i dialogfasen 

Eksempel bygg - Etnedal 
kommune 

 

Leverandører kunne gi innspill på:  

A. Hvordan bygge en miljøvennlig 
og sikker gangbru  

B. Hvordan dette kunne utføres i 
tre 

C. Valg av gjennomføringsmodell  

 

 

 



Dialogaktiviteter – viktige hensyn! 

 Markedsføring 

 Bruk egen webside, evt. Doffin, aviser/fagblader, PR, nettverk  
 

 Mobilisering 

 Mobiliser og spre invitasjoner til nærings-, bransje- og interesseorganisasjoner, 
brukerorganisasjoner og evt. leverandørutviklingsprosjekt 

 

 Behandling av informasjon som blir gitt 

 Sørg for at all informasjon som blir gitt er tilgjenglig for alle, også de som ikke 
hadde anledning til å møte. For eksempel ved å legge presentasjon på webside 

 

 Behandling av informasjon man får 

 Bruk informasjonen som del av en totalvurdering for å gi en god og funksjonell 
beskrivelse på behovet  
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Før-kommersiell 

anskaffelse (PCP) 

Innovativ  

anskaffelse (PPI) 

NEI 

JA 

2 
Planlegge og 

organisere 

3 
Dialog med 

markedet 

Finnes det 

løsninger på 

markedet? 
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1 
Vurdere 

behov 



OSLO KOMMUNE - NODIG 

Førkommersiell anskaffelse 
LOA § 5. Grunnleggende krav ivaretas 

Kommersiell 
anskaffelse, 

LOA/10A 

Alle 
interesserte 
leverandører 

Leverandør A 

Leverandør B 

Leverandør C 

Leverandør D 

Leverandør E 

Leverandør A 

Leverandør C 

Leverandør E 

Leverandør A 

Leverandør C 

Leverandør A 

Leverandør C 

Leverandør X 

FASE 0 
Idé/konsept 

FASE 1 
Utforskning 
av løsninger 

FASE 2 
Prototyping 

FASE 3 
Felttest 

FASE 4 
Kommersialisering 

Kunngjøring av 
førkommersiell 
konkurranse 

Evaluering/valg 
av leverandører 
for kontrakt og 
avrop 1 

Evaluering/valg 
av leverandører 
for avrop 2 

Evaluering/valg 
av leverandører 
for avrop 3 

Kommersiell 
anskaffelse, 
LOA/FOA 
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MER INFORMASJON 

www.leverandorutvikling.no 

www.anskaffelser.no 

Ta kontakt 

Tore André Sines; Tlf: 91575450  @torsine 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aedweb.org/web/index.php/education/education-chats&ei=yK5pVMjhMsL5yQO0tILYAg&bvm=bv.79142246,d.bGQ&psig=AFQjCNEj7FI640_kgKAnmOba6wS0Lsd8SA&ust=1416298561173553
https://twitter.com/torsine
https://twitter.com/torsine

