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Innovasjon og næringsutvikling gjennom innkjøp 

 Trondheimsregionen, 19. aug 2014 
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Offentlig sektor handler inn varer og tjenester,  
og investerer for 400 mrd pr år 

400  
billion / year 



Lov om offentlige anskaffelser 

 

 

 "Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 
sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 
anskaffelser……" 

 

-> Et krav om å forvalte pengene best mulig 

 

  Gjør vi det? 
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Sør-Trøndelag 26,4 

Nord-Trøndelag 10,0 
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Innkjøp i Trøndelag, mrd 



Offentlig sektors kjøpekraft  
- kraftfull driver for innovasjon 
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Nasjonale utfordringer  
krever nye løsninger 

 

Offentlige anskaffelser må 

utnyttes på en mer aktiv måte  

som stimulerer til konkurranse,  

næringsutvikling og innovasjon. 

 

Vi må samhandle smartere! 
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Nasjonalt program for leverandørutvikling  
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NHO 

KS 
Programansvarlige 

Ledende pådrivere 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Fornyings- og adm.dep 

Kommunal- og regionaldep. 

Framtidens byer/Miljø/klimadep. 

Innovasjon Norge 

Forskningsrådet 

Direktoratet for IKT og forvaltning 

Helsedirektoratet 

Ledende statlige  
virksomheter 

Statsbygg 

Forsvarsbygg 

 Jernbaneverket 

Statens Vegvesen 

NAV 

Avinor 

Helse Sør-Øst 

Kommunal sektor 
Oslo kommune 

Bergen kommune 

Stavanger kommune 



Regionalt program for leverandørutvikling 

 Karen Espelund / Gleny Foslie / Tove Jebens– STFK 
 

 Roar Pedersen – NTFK 
 

 Carl Jakob Midttun / Morten Wolden – Trondheim kommune 

 

 Stein Ivar Strøm – Innovasjon Norge 

 

 Merethe Storødegård – NHO Trøndelag 
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Innovasjon står høyt på dagsorden 

9 



Programmets formål (programperiode 2010 – 2014) 

 

 Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser  
 

  Øke kunnskapen 

  Øke gjennomføringen 
 

Programmets rolle 
 

  Pilotprosjekter / fasilitator -> gode eksempler 

  Metodisk tilnærming / kunnskapsspredning 

  Ledelsesforankring, forankre i strategi 

  Regionalt arbeid 
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Målgrupper 
 
  Offentlige virksomheter 
  Leverandører 
  Utviklings- og FoU-aktører 
 

Rolle 
 
  Pådriver 
  Fasilitator 
  Evaluator 
  Dele nettverk 
 



Smartere innkjøp – bedre løsninger 
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 Innovative offentlige anskaffelser  er en metode som tilrettelegger 
anskaffelsesprosessene på en slik måte at det utfordrer og stimulerer til 
innovasjon og nye løsninger, både hos leverandører og den offentlige 
oppdragsgiveren.  

 

 Den offentlige oppdragsgiveren definere og formidler sine fremtidige behov 
på en god måte (opptrer som en krevende kunde), slik at leverandørene blir 
bedre i stand til å dekke behovene. Dette skaper leverandør- og 
næringsutvikling. 

 

 Slik sikres en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, og vi utvikler 
framtidsrettede, morgendagens løsninger.  

 

 



I en innovativ anskaffelse bruker vi 
mulighetsrommet i forkant av konkurransen 
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Grov skisse på en anskaffelsesprosess 

Behov Dialog Konkurranse Leveranse 



… i dialogen møtes den 
offentlige oppdragsgiveren, som 
har et behov / en utfordring, 
leverandører/næringslivet og 
FoU-aktører for å sette i gang 
prosesser som fører til nye 
løsninger på 
behovet/utfordringen 
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Slå i hjel myten  

Det er ikke lov til å snakke med leverandørene 

 

 

 

DET ER LOV TIL Å SNAKKE MED LEVERANDØRENE  
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Innovative offentlige anskaffelser skaper 
møteplassen der behov møter marked 
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Hvis det fantes et 
behov, ville vi utvikle 
mer miljøvennlige 
produkter  

Hvis det fantes 
hensiktsmessige, 

kostnadseffektive 
miljøvennlige 

alternativer, ville vi 
kjøpe dem 

KJØPER 
 
LEVERANDØR 
 
PARADOKSET 

Leverandør for lav-hydrokarbon-teknologi 

Innkjøpssjef stor statlig aktør 

Møteplassen 

- systematisk, åpen og 

bred dialog i 

Innovativ anskaffelses-

metodikk  



Muligheten  
– offentlig sektor kan skape markeder og  
 bidra til kommersialisering 

 Markedsdrevet innovasjon og investeringer er den mest kraftfulle 
økonomiske kraft vi har for å skape endringer 

 

 "Ofte lykkes ikke fremvoksende teknologier og innovasjon i produkter og 
tjenester i å nå markedet, eller de gjør det for sakte, på grunn av 
usikkerhet rundt framtidig salg. Dette er en barriere for framskritt. I 
en tid med hurtige endringer sosialt og miljømessige, har vi ikke råd/tid til 
langsomme framskritt, og at gode ideer blir liggende igjen i veikanten…" 

 

 Offentlige institusjoner har en formidabel, utømmelig kraft til å 
påvirke verdikjeder og være en driver for innovasjon 

 

25.08.2014 17 



Innovative anskaffelser tar med 
leverandørene i planleggings-/utviklingsfasen 

Utmerkede situasjoner til å føre offentlige sektor/kunde, 
FoU-miljø og næringsliv sammen 

  

 Gir næringsrettet og behovsstyrt FoU og innovasjon 
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Oppdragsgiver 

Leverandører 
FoU-miljø 

Rådgivende 

ingeniører* 

Kravspesifikasjon 

/ konkurranse 

*Byggeprosjekt 



Hvorfor vet vi at det virker?  Evaluering  

 
 60 pilotprosjekter på landsbasis 
 Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 

Tromsø kommuner 

 Flere fylkeskommuner 

 Flere mellomstore og små kommuner 

 NAV Hjelpemiddel 

 Avinor 

 Helse Sør Øst (helseforetakene) 

 Statsbygg 

 Forsvarsbygg 

 Direktoratet for byggkvalitet 

 Skatteetaten 

 Universitetssykehuset Nord-Norge / 
Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin 

 Politiet 

 Uninett 

 St. Olavs hospital 
 

 

 

 Bygg 

 Miljøløsninger bygg og transport 

 IKT / digitalisering 

 Vann og avløp 

 Hjelpemidler 

 Fysiske og digitale 

 Velferdsteknologi 

 Kino-konsept 

 Kai-anlegg 

 Varedistribusjonsløsninger 

 Ny graveteknologi 

 Tunnel- og bro-konstruksjoner 

 Infrastruktur 

 Klær / uniformer 
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Pilotprosjekter i Trøndelag pt 

 "Avsluttede":  

 AtB – ny versjon Mobillett 

 Verdal kommune (N) – velferdsteknologi rehab. bo- og velferdssenter 

 Stjørdal Kulturutvikling – nytt kinokonsept 

 Trondheim kommune – Ny Helsevakt 

 Pågående: 

 Fosen-kommunene; Døgnåpen digital forvaltning 

 Trondheim kommune; Samordnet varedistribusjon 

 Fosnes kommune; Flerbrukshall/Svømmehall 

 Uninett; Digital eksamen (N) 

 St. Olav / Stavne : Digital støttespiller (N) 

 Mulig…: 

 Vikna kommune; Nytt Helsehus 

 Nytt fjøs på Mære Landbruksskole (NTFK)  

 Nytt Helse- og beredskapshus (Steinkjer / Innherredskommuner) 

 Bygg med tre (STFK) 

 Ski-VM (Trondheim kommune) – møte om ca 14 dager 

 



25.08.2014 Status regionalt arbeid 
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Trondheim kommune 

 Ny/revidert anskaffelsesstrategi opp i bystyret 28. aug, hovedmål: 

 Trondheim kommunes anskaffelser skal være økonomisk effektive og  
  bidra til innovative løsninger. Anskaffelsene skal gjennomføres med 
  vekt på kommunens samfunnsansvar.  

 

  Delmål 3: 

  Trondheim kommunes anskaffelser skal være basert på langsiktig 
  planlegging, med gjennomtenkte kontraktstrategier som bidrar til 
  innovative løsninger. Strategiske føringer: 

  Ta utgangspunkt i nasjonal metodikk for     
  leverandørutvikling for  å fremme innovasjon i    
  anskaffelsene. 

  …. 

 



25.08.2014 Status regionalt arbeid 
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Trondheim kommune 

Bystyret 28. aug,  

 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon: 

  

 

I handlingsplanen som følger strategien står det: 

 

  Tiltak b) av i alt 3 (a, b, c): 

  Bruke offentlige anskaffelser til å fremme innovasjon 

  …. 

 



Hvordan blir Trøndelag Norges fremste region  
på innovasjon i anskaffelser? 
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Næringsstrategi for Trondheimsregionen 

Kommersialisering av teknologi 

 

 Offentlig sektors rolle i dette; først og fremst gjennom 
etterspørsel av ny og fremtidsrettet teknologi, og å skape 
markeder 

 

 Politikerne i Trondheimsregionen har sagt at de skal bli de mest 
næringsvennlige politikerne i Norge (Europa?) 

Da må bevissthet rundt innovasjon i anskaffelsespolitikken 
være tilstede, politikerne må gi administrasjonen rom / gode 
rammebetingelser i form av tid, til å stimulere til innovasjon i 
anskaffelser 

 

 Kommunene som har besluttet felles næringsstrategi bør bli 
spydspisser i innovative anskaffelser i Trøndelag (og Norge) 

25.08.2014 24 



 
 

 
1) Innkjøpere i stat og kommune melder om gevinster i form av bedre 

løsninger og økt konkurranse. De ønsker seg mer kompetanse og bistand 
 

2) Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å 
innovere og utvikle sin konkurransekraft ytterligere 

 
 

Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012,  Agenda Kaupang A/S – 
Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – 
Vurdering av samfunnseffekter 2013. 
 

 
 

 

Hva kreves? 
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Noen hovedresultater 



Hva skal til…. 

Ledelsesforankring både politisk og administrativt 

 Nedfelles i strategier 

 

Mer innovativ kultur 

Kompetanseheving 

Endre praksis gjennom prøving i reelle 
anskaffelsesprosjekter 

 Læring 

 

 …anerkjenner at innovative tilnærminger kan medføre en noe større 
uforutsigbarhet enn konvensjonelle tilnærminger.  
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Innovasjonskultur 

 Innovasjon må så langt som mulig integreres i 
kommunens generelle styringsmodell, slik at det er 
mulig å ha klare ambisjoner på innovasjonsfeltet, og 
følge opp disse på lik linje med andre mål og tiltak.  
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Økt innovasjon  
i Trøndelag  
gjennom flere innovative 
offentlige innkjøp! 

Trondheimsregionen en 

spydspiss 


