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Mitt innlegg?
- hva er målet med …..

Hva skal til for å lykkes med 
innovative grønne anskaffelser?



Hva er 
innovative anskaffelser?

Når en offentlige virksomhet 
har behov for og etterspør nye 
eller bedre løsninger gjennom 
anskaffelser

Etterspørselsdrevet innovasjon



Strategisk og topplederforankret 

• Innovative anskaffelser er av 
strategisk art og krever 
topplederforankring og 
mellomledere som er motivert og 
har vilje til endring

• Ledelse på flere nivåer må være 
deltakende og ta beslutninger 
underveis i den innovative 
anskaffelsesprosessen
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Fra demografiutfordring til 
Innovativ tjenesteleveranse
(KMD) 

Kåre Hagen, Oslo MET

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-utredning-om-demografiutfordringer-i-distriktene/id2789581/


Offentlige virksomheter som 
kunde av lokalprodusert mat- og drikke?



Oppstart av
innovativ anskaffelse

• Hva er målet og effekten vi ønsker å oppnå?

• Hva er utfordringen?

• Har vi overordnede strategier og planer som gir 
oss retning? 

• Klarlegg teknologiske, økonomiske og juridiske 
rammebetingelser.

• Hente kunnskap og erfaring hos andre

• Hvem skal være med på reisen? Velg ut 
mannskap og passasjerer.



Hva er målet med en
innovativ anskaffelse?

• Merverdi ved investering av f.eks skole/sykehjem

• Næringsutvikling  

• Samfunnsnytte

• Bedre opplevd tjenesteyting

• Mer effektiv leveranse av tjenesten

• er effektiv administrasjon?

• Iverksette vedtak, ny politikk, nye reformer?

• Klimamål 

• Etc….



Når kan innovativ 
anskaffelsesmetodikk være 
nyttig?

• Når løsningen som skal anskaffes er av stor strategisk 
betydning

• Verdien av anskaffelsen / løsningen er stor

• Når dere skal kjøpe noe for første gang, eller behovene 
har endret seg siden sist

• Når dere har liten kjennskap til, eller ikke er oppdatert, 
på markedet og løsninger

• Når løsningen dere skal anskaffe fører til endringer for 
brukerne

• Når dere trenger å samarbeide tett med leverandøren(e)
når løsningen skal implementeres (etter at kontrakt er 
inngått)







• Risikoavlaste og kompetansepartner i 
prosess

• Veileder i innovative anskaffelsesprosesser, -
ei hand å holde i

• Tilrettelegger for kompetansedeling

• Fasiliteter felles-prosesser, kommunene 
sammen

• Kobler mot bedrifter, nærings nettverk og 
akademia

• Kobler mot virkemiddelapparatet

• Tar utgangspunkt i næringslivets løsninger

Det er mange måter å gjøre innovative anskaffelser på.
Vår oppgave: 





innovativeanskaffelser.no


