
   
 I 

et
te

rk
an

t...

Akt
ør:

Aktør:

Aktør:
Akt

ør:

Hvorfor markedsdialog?

Målet for anskaffelsen skal også stå i dialognotatet. 
Skriv inn i kap.2 i dialognotatet

Til slutt

Sett dato i tidsplanen 
for når dialognotatet 
skal være ferdig og 
dato for kunngjøring 

av dialogen.

6.

5.

Hva m
otiverer de ulike aktørene til å delta i 

markedsdialogen, og hvilke bekym
ringer

 har de knyttet til dialogen?
      I gjennom

føringen...

2. Målet med dialogen?

1. Mål for anskaffelsen/løsningen

Behovet som skal dekkes

Hvem
 er interessentene til 

anskaffelsen? Hvem
 av 

disse skal delta i dialogen?

3.

a.

Fyll inn i kap. 5 i 
dialognotatet

Hva skal vi ha 
dialog om?

b.

Fyll inn i kap. 3 i 
dialognotatet

Hvem ønsker vi 
å ha dialog 
med?

Hvordan skal dialogen 
gjennomføres?

c.

Fyll inn i kap. 6 i 
dialognotatet

Når skal dialogen 
gjennomføres?

d.

Fyll inn i kap. 6 i 
dialognotatet

e.

Fyll inn i tidsplanen 
under dialogfasen

Fastsett tidspunkt for når 
aktivitetene skal skje

f.

Fyll inn i kap. 4 i 
dialognotatet.

Hvordan sikre nytte for 
alle som er involvert?

g.

Skriv ev ned i kap. 6 
hvilke interne aktører

leverandørene 
kommer til å møte i 

dialogen.

Hvilke interne 
aktører/interessenter 
skal delta i dialogen?

h.

Fyll inn i kap. 6 i 
dialognotatet

Hvordan kan dialog- 
aktivitetene gjennomføres 
slik at aktørene opplever 
det trygt?

i.

Fyll inn i kap. 6 i 
dialognotatet

j.

Sett inn i tidsplanen.
Skriv ev. inn flere 

aktiviteter og hvem 
som skal delta.

Hvordan er kunnskapen 
fra markedsdialogen 
systematisert slik at den 
er lett å forstå etterpå?

k.

Skriv i kap. 7 i dialogno-
tatet hvordan dere har 
tenkt å håndtere dette.

Hvordan håndtere 
kunnskap om at 
optimale løsninger ikke 
finnes?

l.

Skriv i tidsplanen når 
beslutningen om 

konkurranseform og
kontraktsstrategi skal 

fattes.

 Hvilken konkurranse- 
form og kontraktsstrategi 
skal vi velge?

m.

Skriv inn i tidsplanen 
dato for kunngjøring 

av konkurransen.

Når og hvem skriver 
konkurranse- 
dokumentene?

Hva
 vi

l v
æ

re vi
ktig

 fo
r a

ktørene i 

m
ar

ke
ds

dial
ogen ette

r a
t d

en er g
jennmført?

Hvi
lke

n 
ny

tte
 sk

al 
aktø

rene ha fått a
v å delta?

markedsdialogen?

Hvilke forventninger har de ulike aktørene til 

markedsdialogen?

    Under forberedelsene...

4.

Hvordan skal dere 
sikre bred (og riktig) 
deltagelse? Hvordan sikre god 

systematikk, forutsigbarhet 
og likebehandling

Ark 1

Planleggingsverktøy for markedsdialog
Ark 1 av 2

www.innovativeanskaffelser.no



DatoAktivitetDatoAktivitet DatoAktivitet

Beskrivelse av dialogaktivitetene. 

Hvordan er dialogaktivitetene 
tenkt gjennomført? Når? Hvor? 
Påmeldingsinformasjon.

Hva skjer etter dialogen?

Hva forventer markedet at 
skal skje?

Hva skal dialogen avdekke?
Hva ønsker vi innspill på?

Hva skal vi lære av dialogen?

Hva er markedspotensialet?

Hva gjør det interessant 
å delta?

Hva er behovene?

Hvorfor er dette et behov? 
Målet med løsningen. Ambisjoner

Målgrupper for dialogen

Hvem ønsker vi å snakke
 med?

Hvem inviterer til dialog?
Hvorfor inviterer vi til dialog?

Om virksomheten(e)
Målet med markedsdialogen

Planleggingsverktøy for markedsdialog | Tidsplan

Disposisjon til dialognotat

Kap. 6 Kap. 7Kap. 5Kap. 4Kap. 2 Kap. 3Kap. 1

Anskaffe 
innovasjon

Planleggingsfase Dialogfase
Forberede 
konkurranseutlysning

Gjen
no

mgan
g 

inn
sp

ill 
 fr

a 
dial

ogen

Bes
lut

te
 ko

nk
ur

ra
ns

e-

fo
rm

 o
g ko

nt
ra

kt
ss

tra
te

gi Lage konkurranse-
grunnlag

Dial
ogno

ta
t f

er
dig

Fe
rd

ig
 b

eh
ov

s-

bes
kr

ive
lse

 

Dial
ogak

tiv
ite

t 1Mobiliserings-
aktiviteter

Dat
o ku

nn
gjø

rin
g d

ial
og

Dial
ogak

tiv
ite

t 2

Kunngjøring 
konkurranse
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