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Nei takk!
Vi har 

ikke tid

Innovative anskaffelser 
- mer enn en metode





Formål

Øke innovasjonseffekten 
av offentlige anskaffelser
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■ NHO ■ KS ■ DifiProgramansvarlig

Ledende pådrivere

■ Helse- og 
omsorgsdepartementet

■ Kommunal- og 
moderniserings-
departementet

■ Klima- og 
miljødepartementet

■ Innovasjon Norge

■ Forskningsrådet

■ Helsedirektoratet

Ledende statlige 

virksomheter

■ Statsbygg

■ Forsvarsbygg

■ Jernbaneverket

■ NAV

■ Skatteetaten

■ Avinor

■ Helse Sør-Øst

■ Statens 

vegvesen

Ledende kommuner

■ Oslo kommune

■ Bergen kommune

■ Stavanger kommune

■ Kristiansand kommune



Pådrivere for 

innovative anskaffelser

Ledelse 

Formidling

Ledelse 

Formidling

Prosjekter 



Dialogkonferanse
Informere om behov

og svare på spørsmål 

fra leverandører

Skriftlig innspill 
Kortfattede innspill 

fra leverandører i 

etterkant av konferansen

Én-til-én møter
Muntlig presentasjon 

av innspill for leverandører 

som ønsker det

Tilbudskonkurranse

Utviklingsprosjekt

Invitasjon til 

dialogkonferanse

• Best mulig kunnskap om mulighetsrommet

• Åpen behovs- og funksjonsbeskrivelse

• Riktig konkurranseform eller utviklingsløp

Dialog før anskaffelsen



Hvorfor delta i dialogen før 
anskaffelsen?

• Oppdragsgiver blir oppmerksom på nye 
virksomheter og løsninger

• Bedre oversikt over markedet du konkurrerer i

• Treffer potensielle samarbeidspartnere  

• Øker sannsynligheten for at 
konkurransegrunnlaget 
ikke stenger døren for nye løsninger



Svar på ofte stilte spørsmål

• Dialogkonferansen, innspill og én til én møter er 
ikke en del av en eventuell konkurranse.

• 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 ideer – ikke 
løsninger.

• Ideer og innsikten fra innspill og én til én møter 
distribueres ikke videre til andre leverandører.
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Hva skjer etter dialog?

Plan- og designkonkurranse

Anskaffelse av 

innovasjon 

(utvikling)

Innovasjonsvennlig 

anskaffelse

NEI

JA

2
Planlegge, 
organisere

3
Dialog med 
markedet

Finnes det 

løsninger på 

markedet?

1
Vurdere 
behov



innovativeanskaffelser.no

Gorill.horrigmoe@nho.no

Facebook: Nasjonalt program for leverandørutvikling


