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Hvorfor trenger vi 
anskaffelser?

• Film- hvordan hadde vi hatt det uten 
konkurranse?

https://www.youtube.com/watch?v=COXAckEqZ-Q


Hvem er jeg?
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Hvorfor trenger vi omstilling?
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Nei takk!
Vi har 

ikke tid

…men vi må gjøre det riktig 
Innovative anskaffelser 
- mer enn regelverk



Formål

Øke innovasjonseffekten 
av offentlige anskaffelser





8

Erfaring 

fra over 150

pilotprosjekter 



250 nye arbeidsplasser

575 millioner i økt omsetning

183 millioner i offentlige besparelsen

20 større innovasjoner

Effekt



Eksempler på innovative 
anskaffelser



Neste steg…gå sammen om å 
kjøpe inn/utfordre markedet

«Vi må lære av og å kopiere de beste. Dette er en 
kraftig undervurdert form for innovasjon. Det ER 
fristende å utvikle løsninger selv, for alternativet og 
risikoen er ofte å miste noe av selvbestemmelsen og 
lokale budsjetter. Men det er også lite effektivt når 
mange små etater og kommuner parallelt 
eksperimenterer fram sin egen versjon av førerløse 
busser, automatisert saksbehandling eller 
velferdsteknologi.

I følge Senter for Økonomiforskning kan norske 
kommuner samlet kutte kostnader tilsvarende 12 
prosent av dagens driftskostnader bare ved å lære 
beste praksis av hverandre – det tilsvarer 50 milliarder 
kroner i årlige kostnader» 

– Anita Krohn Traaseth, Innovasjonstalen 2017



Innovasjonsløft- når flere offentlige 
aktører går sammen om anskaffelser

Eksempel:

Tre kommuner er i ferd med å anskaffe digitale 

løsninger for skoler og barnehager. 

For å legge til rette for kunnskapsdeling om 

behovene, etableres en møteplass for de 

planlagte anskaffelsene. 

Møteplassen legger til rette for samarbeid i 

den videre anskaffelsen. Samarbeid kan skje 

rundt behovsbeskrivelser og dialog med 

leverandørmarkedet. 

Til møteplassen inviteres andre virksomheter 

som har interesse av å følge anskaffelsen.

Møteplass



Velferdsteknologi Larvik 
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• Elektronisk medisineringsstøtte 
– «fra apotek til mage»

• «Kan vi få leverandørene med 
på å tenke nytt rundt hele 
tjenesteforløpet»?

• «Kan vi i framtida se for oss helt 
nye roller?



Utslippsfrie bygg- og  
anleggsplasser

Hvorfor?

• Betydelig potensial for utslippskutt 

Hvordan?

• Vi samlet offentlige utbyggere til å 
møte markedet og inviterte til et videre 
felles utviklingsløp

Hvem?



Digitale løsninger i 
oppvekstsektoren

Kongsbergregionen, Drammen 
kommune og Trondheim kommune 
går foran og baner vei for gode 
digitale løsninger i oppvekstsektoren

40 kommuner som skal anskaffe 
digitale løsninger deltok på nasjonal 
møteplass i mars 2017



Fordelene ved å gå 
flere sammen

Kommunene sier:

• Utfyllende kompetanse på tvers 
av deltakerkommunene

• Lærer av hverandre – bringer 
ulike perspektiver inn

• Grundige godt vurderte valg

• Samarbeid sprer risiko

• Flere deler på oppgavene

• Styrkede samarbeidsrelasjoner

• Økt volum gir større 
innkjøpsmakt



Fordelene ved å gå 
flere sammen

Leverandørene sier:

• Det er ressurskrevende å delta i 
disse prosessene, men gevinst i 
form av større volum veier opp 
for det

• Ett kontaktpunkt inn i dialogen 
forenkler det hele



Hva samarbeider kommunene 
om?

• Behovsfasen

• Organiseringa

• Dialogen

• Konkurransegrunnlag

Resultat: 

• Mange velger å anskaffe sammen, andre 
velger å ta kunnskapen fra prosessen inn i 
egne anskaffelser

• Vi får flere i gang, raskere



«Det hadde vært galskap å gå i gang 
med dette hver for oss 

– sammen er vi dynamitt!»



• Innovative anskaffelser er som et 
kinderegg – bra for innbyggerne, 

bra for innkjøperne og bra for 
leverandørene!

• Å gå sammen om gode eksempler, 
outsource problemstillinger og 
invitere leverandørmarkedet til å 
utvikle innovasjon er nyttig

• ………………Anskaffelser er litt 
sexy likevel fordi det er et viktig 
strategisk virkemiddel for 
omstillingen av Norge



Takk for meg!
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