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Gjøre offentlige virksomheter mer 
selvhjulpne på å ta i bruk og 

implementere innovative anskaffelser 



Fasiliterte
innovative 
anskaffelser
(fysisk bistand)

Assisterte 
innovative 
anskaffelser
(fysisk + digital 
bistand)

Selvdrevne 
innovative 
anskaffelser
(digital bistand) 
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Nei takk! Vi har 
ikke tid

Innovative anskaffelser 
- mer enn regelverk og metode



Mangler noen etapper i 
den digitale formidlingen 
av innovative anskaffelser

1. Forstå2. Forankre

3. Planlegge 4. Gjennomføre



Våre antakelser om 
innholdet i starthjelpen

• Bakgrunn for hvorfor IOA 
finnes

• Forventede effekter av IOA
• Prinsippene for en IOA
• Eksempler på IOA
• Hvordan man overkommer 

barrierer
• Planleggingsverktøy med 

lenker til underliggende 
ressurser

Bakgrunn Effekter Eksempler



Antatte barrierer vi kan 
bygge starthjelpen rundt:
• Forankring: til topps

• Samhandling: behov, krav og løsninger utformes i 
samspill mellom fagavdeling og innkjøpsavdeling.

• Kunnskap: Det må legges til rette for innovasjon, 
hvis ikke blir det bare en anskaffelse.

• Innstilling: Åpen innstilling til behov, løsninger og 
metode + mot og risikovillighet til å prøve noe nytt

• Tid: til å tenke nytt

• Nye løsninger: gjør behovet kjent for store og små, 
gamle og nye, opplagte og mulige leverandører.

Hvor
for?

Hvor
dan?



Mulige steg i 
planleggingsverktøyet i 
starthjelpen

1. Sett deg inn i bakgrunn, formål og prinsipper

2. Sørg for forankring i ledelse, fagavdelinger og 
innkjøpsavdeling

3. Opplæring innovative anskaffelser

4. Opplæring i tilrettelegging for innovasjon

5. Gå gjennom listen med kommende anskaffelser 
og velg ut et egnet case

6. Sett sammen tverrfarlig team

7. Diskuter behov og formål med anskaffelsen

8. Bruk anskaffelser.no for veiledning i innovative 
anskaffelser



innovativeanskaffelser.no
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