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Mulighetene og utfordringene

 Nær 500 milliarder kr. årlig i offentlige anskaffelser 

 Norge trenger omstilling, modernisering og effektivisering

 Anskaffelser må løftes fra «administrasjon» til strategisk virkemiddel

Barrierene

• Ledelse, forståelse og forankring

• Kunnskap og «verktøy»

• Risikoavlastning
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Nasjonalt program for leverandørutvikling

Et virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av                       
offentlige anskaffelser

Et bidrag til økt hastighet på omstillingen av Norge

Organisert som en praksisnær og operativ pådriverfunksjon
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55

Stat, kommune og næringsliv i samarbeid… 

■ 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

Kommunal sektor
■ Oslo kommune

■ Bergen kommune

■ Stavanger kommune

■ Kristiansand kommune

Presenter
Presentation Notes
Nasjonale partnere , her kan det også fortelles om regionale program og partnere



Metode med fokus på økt bruk av markedsdialog
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Grov skisse over en anskaffelsesprosess

Avklare behov og 
forberede 

anskaffelse

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
oppfølging
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Markeds-
undersøkelse Leverandør-

konferanse

En-til-en møter

Dialog-
konferanse

Plan og design-
konkurranse

Funksjonell 
kravspesifikasjon

Anskaffelse

Presenter
Presentation Notes
Her er de ulike dialogaktiviteter tegnet inn slik de kommer etter hverandre – ikke alltid alle blir benyttet.(markedsundersøkelse kan være et enkelt google søk )



Erfaring viser at dialog mellom «behov» og «mulige 
løsninger» stimulerer til innovasjon (33%....)
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Midtveisevaluering 2010 – 2017 (utgang 2012)

Spesielt bra

 Evner å disponere ressursene
 Praktisk tilnærming til arbeidet
 Høyt aktivitetsnivå
 God sparringspartner
 Samhandlende (fortrenger ikke andre aktører)

Anbefalinger/kritiske suksessfaktorer

 Innkjøps-Norge ønsker å se ennå flere praktiske eksempler
 Mer forpliktelse fra aktørene, må ledelsesforankres bedre
 Mer kunnskap, dokumentasjon og veiledning 

Risikomomenter

 Flere piloter trengs for å gi sikre svar
 Bistand fra fysiske personer (les støtteapparat) nødvendig
 Kapasitet og systemsperrer
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Sluttevaluering 2010 - 2019
Hovedkonklusjon – det virker, men det må rulles ut!

 En samlet vurdering er at programmet har økt forståelsen, kunnskapen og 
kompetansen om innovative offentlige anskaffelser i innkjøps-Norge i tråd med hva 
man kunne forvente. Arbeidet har gitt gevinster for deltagende innkjøpere og 
leverandører.

 Det er imidlertid en lang vei å gå før hele innkjøps-Norge har en forståelse for hva 
en innovativ offentlig anskaffelsesprosess er, og før de prøver ut metoden i praksis.

Utfordringer

 Bra og konkrete resultatmål i programmet (aktivitetsmål), men utfordrende å måle 
hvor mye nasjonale effekter resultatmålene har gitt ut over oppmerksomhet.

Suksessfaktorer og flaskehalser

 Politisk vilje, ledelsesforankring, 
 Risikoaversjon, rigid regelverk
 Forankring internt, ressurser, arbeidsgruppe, kapasitet
 Kunnskap og risikoavlastning
 Leverandørene var opptatt av dialog, reel konkurranse, funksjonsbeskrivelser
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Bidrag til moderniseringen og effektiviseringen av Norge?

• Stat og kommune må løfte anskaffelser fra «administrasjon» til 
strategisk virkemiddel

• De må utfordre næringslivet og utviklingsaktører til å utvikle 
morgendagens løsninger

• Vi ser nå konturene av at dette virker (dialog):

• 1. Det gikk bra – ikke så vanskelig og ikke dyrere
• 2. Effekter for både innkjøper og leverandør
• 3. Effekter for samfunnet

14



Hva kan gjøres?

• Barrierene er ledelse – kunnskap – risikoavlastning (samt systemsperrer…)

• Vi må utvide horisonten og ikke bare fokusere på lover og regler

• Offentlige anskaffelser handler om mye mer enn bare loven. Akkurat som det å 
ferdes i trafikken handler om mye mer enn trafikkregler

• Bevisstheten hos ledere, og kunnskapen til fag og innkjøpsmiljøene om smartere 
innkjøp m. større bruk av markedsdialog må styrkes – etterspørre funksjoner

1. Nasjonalt program for leverandørutvikling bør videreføres – det må rulles ut! 
2. DIFI må utvikle nødvendig grunnleggende infrastruktur, veiledere, maler
3. Nye finansieringsordninger og virkemidler gjennom IN og FR 

(Innovasjonspartnerskap)
4. Risikoavlastning for statlige og kommunale aktører, særlig risiko
5. Stort behov for en overordnet politikk på feltet – 8 år siden siste st.meld «Det 

gode innkjøp».
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Status programarbeidet 2016

2010 - 2014

 Økt nasjonal og regional oppmerksomhet (selv om det er langt igjen…)
 Programmet har vist at innovative offentlige anskaffelser virker gjennom eksempler
 Grunnleggende «verktøy» utviklet (metode, enkelte veiledere og workshop)

2015 og hittil 2016

 Gevinstanalyser og evalueringer av eksempelprosesser begynner å vise spennende 
og til dels store gevinster for enkeltaktørene, samt skaleringseffekter for samfunnet

 Generell økende interesse for arbeidet og arbeidsmåten fra politikere, departement 
og direktorater, virkemiddelapparat, fag og bransjemiljøer, interesseorganisasjoner 
(også fra Sverige og EU)

 NFD tilskudd over statsbudsjettet har gitt en positiv effekt i seg selv
 Arbeidet med å løfte området fra administrasjon til strategisk verktøy virker…
 Store forventninger til Nasjonale innovasjonsløft – det er trøkk i arbeidet…
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Organisering
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Programledelse

Infrastruktur/DifiFormidlingPådriver

Programadministrasjon

Klima og miljø

Helse og omsorg

IKT/Digitalisering
Oslo, Akershus og

Østfold

Trøndelag, 
Møre og Romsdal

Buskerud, Telemark og 
Vestfold

Nord-Norge

Vestlandet

Region x

Stat



Et lite utvalg anskaffelser som er fasilitert eller i 
prosess….

• Digitalisering av byggesaksbehandling – Bygglett
Direktoratet for byggkvalitet

• Morgendagens omsorgsbolig – Kampen+
Oslo kommune

• Modernisering av Folkeregisteret
Skattetaten

• Digitalt læringsverktøy for flyktninger
NORAD

• Gravefri tilkobling av vann og avløp - NODIG
Oslo kommune

• Førerløse brøytebiler
Avinor
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Nasjonale innovasjonsløft
Samler initiativ og sprer kunnskap

• Helt spesiell oppfølging av forbilde prosjekter 
ref, anskaffelser som kan gi mye læring

• Det inviteres med «følgere» til å delta i 
prosessene (lærings- og spredningsarenaer)

• Formidling av resultater og effekter,     
nasjonalt og internasjonalt

Spesiell fokus på sektorene:

 Helse og omsorg
 Klima og miljø
 IKT og digitalisering 
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Anslag

Kunnskapsbygging

Spredning og implementering
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Illustrasjon Statens Vegvesen

bærekraft – innovasjon – næringsutvikling 
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