
Hei, vi starter et par minutter 
over kl 12.00



Er det noe kraft i 
innovasjonsvennlige 
anskaffelser? 
Harald Aas, innovasjonspådriver

3. november 2022



Agenda
12.00 Introduksjon til tema og siste nytt

Harald Aas, LUP

12.15 Meldinger fra virkemiddelapparatet
Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DFØ, KS og NHO

12.30 Faginnlegg: Innovativ eller bare vennlig? 
Magne Hareide, DFØ

13.00 Pause

13.10 Hva gir best innovasjonseffekt; 
«kjøp av innovasjonsprosesser»  
eller «kjøp av innovasjoner»
Svend Boye, Oslo Economics

13.30  Nyhet! “Finn løsning” – gjenkjøp av innovasjoner som  
allerede er utviklet (PPI)
Ida Skaaret Laustsen, LUP

13.55  Avslutning 
Harald Aas, LUP

14.00 Slutt



4

Nei takk! Vi har 
ikke tid

Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt!

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det er dette det handler om; om å ta seg tid til å stoppe opp, vurdere hva og hvordan man gjør ting, snakke med markedet om alternative løsninger, og legge til rette for kjøp eller utvikling av en bedre løsning. Innovative anskaffelser er ulike modeller og fremgangsmåter for offentlig privat samarbeid om innovasjon. Fra innkjøperens perspektiv handler det om å utnytte innovasjonsrommet: Innovative anskaffelser handler om bruke regelverket for anskaffelser på en måte som gjør det mulig å kjøpe og ta i bruk nye løsninger.  Fra prosjektlederens perspektiv handler det om å tilrettelegge for innovasjon gjennom forankring og organisering i egen virksomhet, markedsdialog, markedsdynamikk og finansieringsmuligheter for denne typen anskaffelser.   



Innovative 
anskaffelser

• Innovasjonsvennlige 
anskaffelser

• Kjøp av innovative 
løsninger

• PPI – public
procurement of
innovation

• Anskaffelse av 
innovasjon

• Kjøp av 
innovasjonsprosessen/
utvikling løsninger

• PCP – pre-commersial
procurement



Innovative 
anskaffelser

• Innovasjonsvennlige 
anskaffelser

• Konkurranse med 
forhandlinger

• Konkurransepreget 
dialog

• Anskaffelse av 
innovasjon

• Plan- og 
designkonkurranse

• Før- kommersiell 
anskaffelse (FoU-
unntaket)

• Innovasjons-
partnerskap

• Konkurransepreget 
dialog



Når velger jeg en innovasjonsvennlig anskaffelse?

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandør

er 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
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Nyttige verktøy

Prosedyrevelgeren på Anskaffelser.no
https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/prosedyrevelgeren

Kom i gang
https://innovativeanskaffelser.no/kom-i-gang/

https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/prosedyrevelgeren
https://innovativeanskaffelser.no/kom-i-gang/


Meldinger fra eiere og 
nyheter
• DFØ/StartOff

• Ny veileder for evalueringsmodeller
• Demodag StartOff 9.nov kl 12.30
• Sirkulære midler
• Tar imot prosjektskisser

• KS
• Gratis kurs om bærekraftig utvikling

• LUP
• KS og NHO skriver kronikker om konsekvensene av midler 

til anskaffelse av innovasjon som blir borte. 
• Webinar: Smarte og trygge veier (finn løsninger)
• Ny partner: Lyse (eid av 14 kommuner)

• Forskningsrådet: Hanne Solgård-Øverlier



Agenda
12.00 Introduksjon til tema og siste nytt

Harald Aas, LUP

12.15 Meldinger fra virkemiddelapparatet
Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DFØ, KS og NHO

12.30 Faginnlegg: Innovativ eller bare vennlig? 
Magne Hareide, DFØ

13.00 Pause

13.10 Hva gir best innovasjonseffekt; 
«kjøp av innovasjonsprosesser/PCP»  
eller «kjøp av innovasjoner/PPI»
Svend Boye, Oslo Economics

13.30  Nyhet! “Finn løsning” – gjenkjøp av innovasjoner som  
allerede er utviklet (PPI)
Ida Skaaret Laustsen, LUP

13.55  Avslutning 
Harald Aas, LUP

14.00 Slutt



Kort om programmet



Ida

Elisabeth

Programmets ansatte

Hilde

Lena

Gørill Harald

Cecilie

Riche

Innovasjonspådriver
helse og omsorg

Innovasjonspådrive
r

Ingebjørg

Programleder

Innovasjonspådrive
r stat

Innovasjonspådriver 
Midt-Norge

Innovasjonspådriver 
Østlandet

Innovasjonspådriver 
Oslo

Innovasjonspådriver

AdministrasjonAnita

Innovasjonspådriver 
Nord-Norge

Stig

Innovasjonspådriver 
Sør- og Vestlandet

Kjersti

Innovasjonspådriver 
Innlandet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Programmet er operativt i store deler av lander med regionale pådrivere i Bodø, Trondheim, Bergen, Drammen og Oslo. �



Fem eiere

30 partnere*

* Oslo kommune og Oslobygg KF er 
begge representert i partnerskapet 
med felles logo 



Hva bistår LUP med?

1

2 3 4

4

Veiledning

Mobiliserer 
markedet

Rådgivning

Bistand til IOA

Kobler med 
virkemidler

Gir trygghet i 
gjennomføringen

Verktøy og 
malverk

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
ProsessveiledningHjelp til mobilisering av leverandører, klynger, bransjer og forskningsmiljøerGir råd og tipsDeltar på dialogaktiviteter og workshops Koblinger mot eksperter, virkemidler og erfaring Trygghet i gjennomføring med en ny prosess



innovativeanskaffelser.no


	Hei, vi starter et par minutter �over kl 12.00
	Er det noe kraft i innovasjonsvennlige anskaffelser? 
	Agenda�
	Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt!
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Nyttige verktøy
	Meldinger fra eiere og nyheter
	Agenda�
	Kort om programmet�
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Hva bistår LUP med?
	Lysbildenummer 15

