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Offentlig sektor

Privat sektorForskning

5 eiere 27 Partnere

«LUP»



Leverandørutviklingsprogrammets tilbud

Startprogram
• Webinar & introduksjon
• Startprogram for offentlig ansatte
• Startprogram for leverandører

innovativeanskaffelser.no
• Over 200 dokumenterte innovative 

anskaffelser inkludert 
konkurransegrunnlag, dialognotat, 
behovskartlegging, resultater og 
historikk 

Partnerportal
• Partnere i LUP har tilgang til 

partnerportalen og forum

Pådrivere
• Ansatte som gir råd, 

veiledning og 
prosessbistand i innovative 
anskaffelser

Møteplasser for partnere
• Regionale ressursteam for 

erfaringsdeling, kompetanseheving, 
innspill og samhandling regionalt

• Team Innovative Anskaffelser hvor 
partnere møtes nasjonalt

Arrangementer
• Leverandørkonferanser
• Dialogkonferanser
• Startprogram

Verktøy
• Oppstart
• Behov
• Ledelsesforankring
• Markedsdialog

Starthjelp
• Sjekk om ditt behov kan 

løses gjennom en innovativ 
anskaffelse

Partnere
• 27 offentlige virksomheter er 

partnere i LUP og jobber med 
å internalisere innovative 
anskaffelser

PartnerPådriverProgram (3P)
• Lansert høsten 2021

https://dfo.no/kurs
https://www.anskaffelser.no/
https://innovativeanskaffelser.no/startprogram/
https://innovativeanskaffelser.no/
https://partnerportalen.innovativeanskaffelser.no/
https://innovativeanskaffelser.no/kontakt-oss/
https://innovativeanskaffelser.no/kalender/
https://innovativeanskaffelser.no/verktoy/
https://www.anskaffelser.no/
https://www.anskaffelser.no/om-oss/kontakt-oss/om-sparretelefonen
https://www.anskaffelser.no/
https://innovativeanskaffelser.no/starthjelp/
https://startoff.anskaffelser.no/
https://innovativeanskaffelser.no/om-oss/
https://partnerportalen.innovativeanskaffelser.no/paadriver
https://startoff.anskaffelser.no/










Hva skiller en innovativ anskaffelse 
fra en ordinær anskaffelse?



IOA er samarbeidsprosjekter, metodikken krever 
samarbeid internt, så vel som samarbeid med 
eksterne – en ressursbase som bør engasjeres og 
involveres

Utløsende kilde

Interessenter
Brukere

Leverandører
Fagmiljø
Klynger
Næringsliv

Behovseiere
IKT
Økonomi
Innkjøpsrådgiver

Etablere

Ledelse: Mål
Ressurser
Ramme-
betingelser

Ekstern bistand?
Økonomiske
Prosess
Forankring









Metode og verktøy – Innovative anskaffelser

https://innovativeanskaffelser.no/kom-i-gang/
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Oslo kommune – vann- og avløpsetaten
«NoDig» - gravefrie vannledninger

Bergen Vann –
Ubemannet rengjøring

og rensing av
tunnelbasseng

Bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse 
landbaserte utfordringer på helt nye måter





Beskriv
behovet som 
skal dekkes

Inviter 
leverandører og 

utviklere til
dialog

Anskaffelse av 
innovasjon
• Plan og designkonkurranse
• Førkommersiell anskaffelse
• Innovasjonspartnerskap
• Konkurransepreget dialog

Innovasjonsvennlig 
anskaffelse
• Kjøp med forhandling
• Anbudskonkurranse 

Beskriv 
oppgaven 
som skal 
løses

1

2 3 4

4

Plan- og 
designkonkurranse

Før-kommersiell anskaffelse

Innovasjonspartnerskap

Konkurransepreget 
dialog

Idé/Konsept           Prototype Test Kommersialisering/anskaffelse  

av endelig løsning 

Prosedyrer og metoder for gjennomføring av utviklingsprosjekter



StartOff

Innovasjonspartnerskap/
før-kommersielle anskaffelser

Ca 6 
mnd

Ca
500 000,-



innovativeanskaffelser.no

sba@nho.no


