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Formålet med en 
innovativ anskaffelse

Øke innovasjonseffekten 
av offentlige anskaffelser:
• Offentlige besparelser
• Miljøvennlige løsninger
• Bedre tjenester for 

brukerne
• Stimulere til innovasjon 

hos leverandørene



Grønt skifte med innovative anskaffelser

https://www.youtube.com/watch?v=WMiudmxXCkg



Hva er en innovativ anskaffelse?



Anskaffelse



Innovativ anskaffelse
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Nei takk! Vi har 
ikke tid

Nye løsninger er ikke 
alltid velkommen



334 millioner i offentlige besparelsen

20 større innovasjoner

450 nye arbeidsplasser i privat 
næringsliv

Innovative anskaffelser gir resultater



Hva kjennetegner innovative 
anskaffelser når man lykkes?
• Jobber godt med å hanke inn leverandører (i tillegg til 

utlysning på Doffin)

• Dynamikk i markedet, leverandører som er villig til å 
lytte til behov - ikke bare selge inn sine ferdige 
løsninger

• Lang planleggingshorisont

• Jobber godt med problemet og behovene før man ser 
på løsninger

• Tillit til prinsippet om å formulere behovet, og overlate 
mer av løsningen til markedet

• Holder «innovasjonshøyden» gjennom hele prosessen



Hva kjennetegner 
virksomhetene som lykkes med 
innovative anskaffelser?
• Ledelsesforankring

• Ledelse som etterspør nye løsninger
• Tid og ressurser til å lykkes
• Anskaffelser løftes strategisk

• Tverrfaglig samarbeid om anskaffelsen
• Ikke stafett, men samarbeid mellom fagavdelinger 

og innkjøp

• Utviklingsprosjekt om nødvendig (dersom 
markedet ikke har en løsning)

• Åpen tilnærming til anskaffelsesbehov, 
leverandørsamarbeid og nye løsninger
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https://www.youtube.com/watch?v=nVnZPNe8Eag

Caverion og Trosterud skole





innovativeanskaffelser.no
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