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• Spørsmål til deltakerne

• Eksempler på ulike former for anskaffelser

• Kriterier for når offentlige oppdragsgivere bør gjøre hva – funn fra forskning og erfaring

• Anbefaling – Hva gir best effekt? Innovasjonsvennlige anskaffelser eller anskaffelser av innovasjon?

• Kommentarer/innspill/spørsmål?



Spørsmål 1: I hvilke tilfeller bør offentlig sektor belage seg på å 
ta i bruk løsninger som markedet tar initiativ til å utvikle, og i 
hvilke tilfeller bør offentlig sektor betale for utvikling?
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Innovasjonsvennlig anskaffelse: Offentlig sektor er åpen for å ta 
i bruk det markedet velger å utvikle for dem og andre kunder

Anskaffelse av innovasjon: Betale én eller flere 
leverandører for å utvikle noe som ikke finnes



Spørsmål 2: Hvis offentlig sektor skal betale leverandører for 
utvikling, hvordan skal de gjøre det?
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Plan- og 
designkonkurranse

Før-kommersiell anskaffelse

Innovasjonspartnerskap

Konkurransepreget dialog

Annet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det som kjennetegner en innovasjonsprosess er at den er uforutsigbar og til dels ustrukturert. Det er det stikk motsatte av hva en anskaffelsesprosess bør være. Hvordan kombinerer man så disse?Svaret er at mesteparten av innovasjonsprosessen skjer før konkurransegjennomføring. For enkelte prosedyrer, slik som f. eks innovasjonspartnerskap, konkurransepreget dialog og plan og designkonkurranse er prosessen tilrettelagt for innovasjon underveis, men for tilbudskonkurranser må man sørge for at det meste av innovasjonsarbeidet er gjort FØR konkurransegjennomføring ved å; utreder utfordringen og behovet med tanke på nye løsninger, at man går i dialog for presentere behovet og få innspill til mulige løsningerat behovsbeskrivelsen gir rom for nye løsningerat man tenker nøye på hva som må være absolutte kravat man bruker tildelingskriterier som ikke diskriminerer nye løsningerog at man i kontraktsoppfølgingen tar i bruk den nye løsningen og henter ut effektene (som man beskrev som effektmål i konkurransegrunnlaget)  
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7 Doffin

Eksempel på det som synes å være en detaljspesifikasjon

https://doffin.no/Notice/Details/2022-910434


Eksempel på innovasjonsvennlig anskaffelse: 
Elektronisk medisineringsstøtte
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Behovskartlegging

Markedsdialog

Konkurranse med forhandling

29 kommuner inngikk parallelle rammeavtaler med to 
leverandører

Pilly fra Dignio (dosett)

Medido fra Dignio (multidose)

Evondos E3000 (multidose)

• Anskaffelsen gir en netto 
nåverdi/gevinst på mellom 52 
og 265 millioner kroner over 
en fireårsperiode

Prosedyrer og kontraktsformer Resultat av anskaffelsen Langsiktig resultat



Innovasjonsvennlig anskaffelse på kanten til anskaffelse av inno.:             
Nytt responssenter for Værnesreg., Tromsø og Kongsbergreg.
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Prosedyrer og kontraktsformer Resultat av anskaffelsen Langsiktig resultat

Behovskartlegging

Markedsdialog

Ytelses- og funksjonsbeskrivelse på høring

Responssenter

Norsk Helsenett

Pårørende Hjemmetjen. Teknikere

Velferdstek.EPJ

• Mange kommuner har 
gjennomført anskaffelse 
av responssentertjenester 
i etterkant

Konkurranse med forhandling



Eksempel på kjøp av innovasjon gjennom konkurransepreget dialog
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Prekvalifisering

Marked

Dialog

Utvikling

Kontraktstildeling

Prosedyrer og kontraktsformer Resultat av anskaffelsen Langsiktig resultat



Eksempel på kjøp av innovasjon gjennom før kommersiell 
anskaffelse og konkurranse med forhandling
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Før-kommersiell anskaffelse

Konkurranse med forhandling

Rammeavtale

Prosedyrer og kontraktsformer Resultat av anskaffelsen Langsiktig resultat
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Digital plattform for 
gjenbruk av byggemat.

Trøndelag (2020)

Digital samhandl. for 
høyspes. rehab. og oppflg.  

Sunnaas sykehus (2020)

Effektiv deteksjon og
varsling av skred over vei
Troms og Finnmark (2020)

Et slag for fremtiden
Sunnaas sykehus (2017)

1000 bygg 10 000 
muligheter 

Bergen kommune (2017)

Økt aktivisering og 
egenmestring  

Stavanger kommune (2016)

Automated Baggage 
Handling 

Avinor (2020)

Dig. plattform for forv. av 
oversk.masser

Bærum kommune (2021)

Måling av vitale paramet.
St. Olavs hospital (2020)

Klimagassreduksjon i 
grunnarbeider

Statens vegvesen (2018)

Videobasert dialog mellom
AMK og innringer

Vestre Viken HF (2019)

Nyskapende pasientforløp
Sykehuset Østfold (2017)

Bærekraftig bruk av data 
Hamar kommune (2021)

Øygardenmodellen
NAV Vestland (2021)

Kontrolltårn for 
operasjonsvirk.

OUS (2020)

Smart arkitektur
Bodø kommune (2018)

Velferdsteknologi Agder
Kristiansand komm. (2020)

Avløps- og overvanns-
håndtering

Bærum kommune (2019)

Sporing og overvåking på 
kirurgisk utstyr 

Haukeland sykehus (2018)

Tunnelsikkerhet
Statens vegvesen (2017)

Smart vinterveg
Gjøvik kommune (2019)

Nye løsninger for vedl. og 
bygging av broer

Møre og Romsdal (2018)

Utdanning av klinisk 
kompetanse

St. Olavs hospital (2019)

Sensorutvikling
Lostjenesten

Kystverket (2020)

Dynamiske kjøretøysperrer
i nordisk klima

Statsbygg (2020)

Behovskartlegging Markedsdialog Konkurranse Utvikling av nye 
løsninger

Opsjon: Kjøp av 
utviklet løsning

Avsluttet og gått 
til innkjøp

Avsluttet, ennå
ikke gått til innkjøp

Eksempler på innovasjonspartnerskap - innovasjon er risikabelt

Kilde: Oslo Economics (2021)
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Oppdragsgivers valgmuligheter
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)



Forhold av betydning for når oppdragsgivere bør velge hva
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• Mål – hvilke aktører ønsker å oppnå hva med anskaffelsen

• Kjennetegn ved oppdragsgiver og virkemiddelapparatet

• Årsaker til innovasjonsmangel og offentlig sektors evne til å bøte på denne



Når målet er effektiv virksomhetsdrift brukes en begrenset del 
av midlene til forskning og utvikling
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Andel av amerikanske private virksomheters 
inntekt som går til FoU 

Kilde: IBM, institute for business value (2021) 

0,40%

0,45%

1,40%

1,50%

3%

8,40%

1,90%

Varehandel

Finansiell tjenesteyting

Transport og lagerdrift

Telekommunikasjon

Industri generelt

Farmaindustri

Alle virksomheter



Total prioritering av innovasjon gir sannsynligvis ikke høyest 
velferd
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Andel av amerikanske private virksomheters 
inntekt som går til FoU 

Kilde: IBM, institute for business value (2021) 

0,40%

0,45%

1,40%

1,50%

3%

8,40%

1,90%

Varehandel

Finansiell tjenesteyting

Transport og lagerdrift

Telekommunikasjon

Industri generelt

Farmaindustri

Alle virksomheter

Optimal fordeling av anskaffelser for 
en stor norsk offentlig virksomhet?

Ikke spesiell 
åpning for 
innovasjon?

Innovasjonsvennlige 
kjøp på områder der 
begrensede ressurser 
prioriteres og der det 
er skjedd utvikling?

Kjøp av innovasjon?



Men norsk offentlig sektor har ikke samfunnsøkonomisk effektivitet 
som eneste mål
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Fra første side i Hurdalsplattformen:

Dersom kjøp av innovasjon og/eller 
innovasjonsvennlige anskaffelser kan bidra 
til å nå politiske mål i større grad enn andre 
typer anskaffelser, vil det normalt være mer 

relevant og normalt være støttet av 
virkemiddelapparatet



Forhold av betydning for når oppdragsgivere bør velge hva
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• Mål – hvilke aktører ønsker å oppnå hva med anskaffelsen

• Kjennetegn ved oppdragsgiver og virkemiddelapparatet
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Ulike virksomheter har ulik evne til å ta i bruk innovasjon tidlig
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Innovatører Tidlig bruker Tidlig majoritet Sen majoritet Etternølere Tid fra innovasjon 
utvikles til den tas 
i bruk

13,5%2,5% 34% 34% 16%

Kilde: Rogers (1962/2003) 

Rogers’ kategorisering av brukere av innovasjon

Fordeling av brukere



Anskaffelse av innovasjon er mest aktuelt for de største og mest 
innovative virksomhetene, samt der risikoavlastningsmidler finnes
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Innovatorer Tidlig bruker Tidlig majoritet Sen majoritet Etternølere Tid fra innovasjon 
utvikles til den tas 
i bruk

13,5%2,5% 34% 34% 16%

Kilde: Rogers (1962/2003) 

Rogers’ kategorisering av brukere av innovasjon

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlige 
anskaffelser

Være med på fellesanskaffelser for å 
redusere kostnader

Kjøp av innovasjon krever høy kompetanse 
og kapasitet, samt evne til å bære risiko, hos 
oppdragsgiver/virkemiddelapparatet



Forhold av betydning for når oppdragsgivere bør velge hva
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• Mål – hvilke aktører ønsker å oppnå hva med anskaffelsen

• Kjennetegn ved oppdragsgiver og virkemiddelapparatet

• Årsaker til innovasjonsmangel og offentlig sektors evne til å bøte på denne



Tilbudsside Etterspørselsside Markedsproblemer

(1) Vanskeligheter med å 
verifisere FoU-innsats

(4) Manglende privat etterspørsel 
etter innovasjon

(7) Vanskeligheter å verifisere 
verdien av
innovasjon

(2) Svikt i kapitalmarkedet 5) Manglende offentlig etterspørsel (8) Vanskelig for leverandør å få 
avkastning på innovasjonen

3) Lite innovasjonskapasitet (6) Koordinasjonssvikt mellom kjøpere (9) Nettverkseffekter som skaper
innlåsing med leverandør

Det er mange grunner til at vi ikke har alle løsningene vi kunne 
ønske oss. Hva kan vi håpe å oppnå med IOA?

23 Kilde: Iossa, Biagi og Valbonesi (2018) 



Det er viktig å forstå årsakene til at ønsket løsning ennå ikke 
finnes, om IOA kan bøte på problemer og om det er tilstrekkelig

24

Innovative offentlige anskaffelser vil 
normalt være mest effektivt der 
offentlig sektor har stor markedsmakt 
og koordineringsevne

Samt der markedsforholdene 
tilsier at kjøp av innovasjon ikke 
vil skape en uakseptabel 
enelevernadør-situasjon Kilde: Iossa, Biagi og Valbonesi (2018) 

Tilbudsside Etterspørselsside Markedsproblemer

(1) Vanskeligheter med å 
verifisere FoU-innsats

(4) Manglende privat etterspørsel 
etter innovasjon

(7) Vanskeligheter å verifisere 
verdien av
innovasjon

(2) Svikt i kapitalmarkedet 5) Manglende offentlig etterspørsel (8) Vanskelig for leverandør å få 
avkastning på innovasjonen

3) Lite innovasjonskapasitet (6) Koordinasjonssvikt mellom kjøpere (9) Nettverkseffekter som skaper
innlåsing med leverandør



Innovasjonspartnerskap er særlig relevant ved skalafordeler, lite 
marked, liten fare for innlåsing, få relevante SMB og målbarhet
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Utvalgte forhold Beskrivelse

Skalafordeler Ved skalafordeler mellom utviklingsfase og produksjonsfase, vil dette tale innovasjonspartnerskap. 

Grad av spesifikasjon Dersom det er lite markedspotensialet vil det tale for innovasjonspartnerskap

Andel SMB SMB kan ha mindre kapasitet til å både utvikle og produsere en vare/tjeneste

Konkurranse Dersom det er risiko for å havne i lock-in situasjon, taler det for å ikke bruke innovasjonspartnerskap

Målbarhet Dersom det er vanskelig å måle resultatet av sluttproduktet, er det en risiko for underinvestering i innopart.

Kilde: Iossa, Biagi og Valbonesi (2018) 



Oppsummering: Forhold med betydning for om innovasjonsvennlige 
anskaffelser eller kjøp av innovasjon vil være mest effektivt
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• Mål – hvilke aktører ønsker å oppnå hva med anskaffelsen

• Kjennetegn ved oppdragsgiver og virkemiddelapparatet

• Årsaker til innovasjonsmangel og offentlig sektors evne til å bøte på denne



Innhold
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Hva som gir best effekt avhenger av mål, oppdragsgiver og 
virkemidler, markedets modenhet og årsaker til innovasjonsmangel
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere til 

dialog

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Definer 
oppgaven
som skal
løses

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)

Velges normalt for en stor del av anskaffelser av 
hensyn til system og transaksjonskostnader 

Normalt mest økonomiske form 
for innovativ anskaffelse

Bør velges for en betydelig andel anskaffelser 
der det er skjedd utvikling i tilbud/behov

Aktuelt i utvalgte saker for 
modne virksomheter, felles-
anskaffelser, med støtte fra 
virkemiddelapparatet



Kort sagt – kjøp av innovasjon er særlig relevant når oppdragsgiver 
og virkemiddelapparat ikke er tilfreds med det verden tilbyr
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere til 

dialog

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Definer 
oppgaven
som skal
løses

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)

Du har ikke tid til å vurdere forslag til bedre hjul Du vil legge særlig til rette for 
at noen kan tilby et bedre hjul

Du er åpen for å høre hva markedet har å tilby Du er ikke tilfreds med noen av 
fremkomstmidlene som 
verdensmarkedet har å tilby 
eller ønsker å bruke 
fremkomstmiddelanskaffelsen til 
å fremme andre (høyere) mål



Innhold
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www.osloeconomics.no



Oppdragsgivers valgmuligheter
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere til 

dialog

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

Innovasjonsvennlig anskaffelse
• Særlig prosesstilrettelegging 
• Krav: Få krav/funksjonskrav
• Ev. annet (f.eks. forhandling, 

samspillsentrerpise, BVP)

Definer 
oppgaven
som skal
løses

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)



Oppsummering: Forhold med betydning for om innovasjonsvennlige 
anskaffelser eller kjøp av innovasjon vil være mest effektivt
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• Mål – hvilke aktører ønsker å oppnå hva med anskaffelsen

– Dersom målet er effektiv tjenesteytelse vil åpning for innovasjon normalt gi bedre risikojustert avkastning enn kjøp av inno.

– Dersom målet løsninger for Norge/verden som helhet og teknologiutvikling i Norge, vil kjøp av innovasjon oftere være relevant

– Dersom norsk næringsutvikling er et selvstendig mål kan kjøp av innovasjon i utvalgte sektorer være særlig relevant

• Kjennetegn ved oppdragsgiver og virkemiddelapparatet

– Innovasjonsvennlige anskaffelser krever noe kompetanse, kapasitet og kostnad – ikke sikkert det alltid bør åpnes for innovasjon

– Kjøp av innovasjon krever høy kompetanse og kapasitet, samt evne til å bære risiko, hos oppdragsgiver/virkemiddelapparatet

– Fellesanskaffelser sprer kostnader og risiko. Gjør innovasjonsvennlige anskaffelser og kjøp av innovasjon relevant for flere

• Årsaker til innovasjonsmangel og offentlig sektors evne til å bøte på denne

– Dersom kjøp av innovasjon kan forventes å løse barrierer, f.eks. pga. stor off. markedsmakt og koordinering, bør IOA vurderes

– Dersom andre årsaker enn offentlig etterspørsel står i veien, eller innlåsing er en fare, er kjøp av innovasjon mindre aktuelt

– Innovasjonspartnerskap er særlig relevant ved skalafordeler, lite marked, liten fare for innlåsing, få SMB og målbarhet



Hva som gir best effekt avhenger av mål, oppdragsgiver og 
virkemidler, markedets modenhet og årsaker til innovasjonsmangel
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere til 

dialog

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Definer 
oppgaven
som skal
løses

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)

Velges normalt for en stor del av anskaffelser av 
hensyn til system og transaksjonskostnader 

Normalt mest økonomiske form 
for innovativ anskaffelse. Kan 
gjøres aktuell for flere gjennom 
fellesanskaffelser

Bør velges for en betydelig andel anskaffelser 
der det er skjedd utvikling i tilbud/behov

Aktuelt i prioriterte saker. Mest 
relevant for modne og store 
virksomheter, samt i  felles-
anskaffelser, med støtte fra 
virkemiddelapparatet, der 
offentlig sektor utgjør en stor del 
av etterspørselen og der det 
kan fremme oppnåelsen av 
samfunnsmål/norsk næringsliv



Kort sagt – kjøp av innovasjon er særlig relevant når oppdragsgiver 
og virkemiddelapparat ikke er tilfreds med det verden tilbyr
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Ikke åpne for innovasjon (detaljspesifisere anskaffelse)

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 
og utviklere til 

dialog

Anskaffelse av innovasjon

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Definer 
oppgaven
som skal
løses

Gjøre en innovativ anskaffelse (i en eller annen form)

Du har ikke tid til å vurdere forslag til bedre hjul Du vil legge særlig til rette for 
at noen kan tilby et bedre hjul

Du er åpen for å høre hva markedet har å tilby Du er ikke tilfreds med noen av 
fremkomstmidlene som 
verdensmarkedet har å tilby 
eller ønsker å bruke 
fremkomstmiddelanskaffelsen til 
å fremme andre (høyere) mål
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