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Innovative anskaffelser og 
lederrollen



Agenda

IOA på dagsorden 

Hvem er LUP

Gruppediskusjoner

Innovasjon

IOA - fra strategi til handling 

Eksempel 



Stortingsmeldinger og offentlige strategier og 
planer som peker på innovative anskaffelser som 
virkemiddel

• Statsbudsjettet 2021

• Stortingsmelding 13, Klimaplan 2021-30

• Stortingsmelding 18, Helsenæringsmeldingen

• Stortingsmelding 22, Smartere innkjøp

• Stortingsmelding 30, Innovasjonsmeldingen

• HelseOmsorg21 (organ)

• Digitaliseringsstrategi; En digital offentlig sektor

• Perspektivmeldingen 2021

• EU: Horisont Europa, Green Deal og flaggskipinitiativ



Anskaffelser nevnt som 
strategisk virkemiddel i 
kommuneplan

Kommuneplan

Arealplan

Behovet for barnehage beskrevet i 
Arealplan sammen med tomter 
regulert for formålet

Føringer som blir gitt
Klima- og 
miljøplan

Bærekraftige bygg beskrevet 
som tiltak i Klima- og miljøplan

Bærekrafts-
strategi 

Innovative anskaffelser nevnt 
som metode i nå  
bærekraftmålene

Næringsplan



Gjennom innovative 
anskaffelser kan vi få til et 
samspill som gagner 
kommuner, næringsliv 
og ikke minst våre innbyggere!

Byrådsleder Raymond Johansen på 
BEST-konferansen

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven



Innovative anskaffelser 
mer enn regelverk og prosedyrer
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Nei takk!
Vi har 
ikke tid
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Mange som jobber for at innovative anskaffelser 
kan skje



Hva bidrar med

▪ Forankring av innovativ anskaffelsespraksis i 
virksomheten

▪ Kompetanse om anskaffelse av innovasjon i 
ledelse, fagavdelinger og hos innkjøpere

▪ Bistand ved særlig komplekse 
anskaffelsesprosesser av innovasjon  

▪ Koblerrolle – fra våre nettverk

▪ Finansieringsmuligheter
▪ Det fins flere forskjellige ordninger 

▪ Hvilket som passer best for ditt prosjekt



Vi involverer og deler med hverandre

❑ Hvordan har innovative offentlige anskaffelser gjort seg 
gjeldene i din virksomhet?

❑ er du involvert i anskaffelser?
❑ hvordan er du involvert?



Innovasjonsbegrepet 



Nytt for virksomheten

Nytt for verden

Samme som før

Innovasjons-
høyde

Nytt på området

Innovasjon

Nytt

NyttiggjortNyttig

NYTTEVERDI



Innovativ anskaffelse som et strategisk verktøy



Åpne for 
innovasjon

Mulighetsrom

Etterspørre
innovasjon

Ta ut gevinsten av 
innovasjon



Hva skal den enkelte anskaffelse dekke? 
Hvilke mål og oppgaver skal oppnås for din virksomhet?
Prioriteringer?

Effektivisering

Digitalisering

Godt 
omdømme

Bærekraftig
utvikling

Bedre
tjenester

Mål?

Eks.
Hovedmål for Viken Fylkeskommune:

Bærekraft
Jobbe for en livskraftig region. 
Fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd
FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

Utvikling
motvirke sosiale forskjeller.
ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, 
arbeidslivet og demokratiet.
utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være 
attraktive for innbyggere og næringsliv. 
styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.

Kompetanse
være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og 
innovasjonskultur. 
gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet.  
For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at 
regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.



Virksomhetsmål

Hvordan din virksomhets varer og
tjenester anskaffes og hvem som 
leverer kan ha stor betydning for 
om virksomheten klarer å utføre 
det som forventes

Kostnadseffektivitet

Anskaffelser utgjør en stor del av 
virksomhetens budsjett og berører 
store deler av organisasjonen
God styring av anskaffelsene kan skape 
et større handlingsrom for strategiske 
satsinger

Innovasjon

Anskaffelser som støtter opp om
kontinuerlig  arbeid med å utvikle 
organisasjon og tjenesteproduksjon

Samfunnsansvar

Anskaffelser er et viktig verktøy for å 
underbygge både nasjonale, regionale og 
lokale politiske målsettinger knyttet til 
klima, miljø og sosialt samfunnsansvar 



Fra strategi til handling





https://innovativeanskaff
elser.no/verktoy/

https://innovativeanskaffelser.no/verktoy/


Benstrekk 5 minutter



https://www.youtube.com/watch?v=vrE4BcKFxGA&t=3s

FILM:

https://www.youtube.com/watch?v=vrE4BcKFxGA&t=3s


Vi involverer og deler med hverandre

❑ Tenk på anskaffelser i din virksomhet, innenfor  ditt 
ansvarsområde og dine målkrav.

❑ I hvilke av disse anskaffelsene er det / kan det være relevant 
å bruke IOA metodikk, og hvorfor?

❑ Tenk alene i 2 minutter
❑ Del i gruppe i 8 minutter  



Hvordan realisere en drøm?



Hvordan realisere en drøm



Hvorfor realisere en drøm?



Oppstartsfasen



Oppstartsfasen

Samfunnsområde

➢ Klima og energi

➢ By – og bygdeutvikling

➢ Samferdsel og infrastruktur

➢ Verdiskaping og næringsutvikling

➢ Natur, kulturmiljø og landskap



Behovsfasen



Behovsfasen



Behovsfasen



• Materialer og løsninger som gir god helse
• Næringsutvikling basert på skog og trebruk
• Energieffektive og robuste bygg/lav LCC
• Bedre samarbeid  i offentlig og privat sektor
• Redusert kjemikaliebruk renhold
• Redusert avfallsmengde - 24 kg/m2
• Over 50 % redusert CO2 – utslipp 
• Sorteringsgrad avfall 94 %
• Muligheter for utleie
• Uteanlegg for hele Elverum
• Innenfor kontraktens pris, fremdrift og kvalitet
• Samspill med frivilligheten
• Integreringsarena 
• God læringsarena
• Passivhus-skole
• Økt produktivitet 5 måneder raskere byggetid
• Klima og miljø - Breeam Very Good
• Omdømmebygging – attraktivitet og vekst

Verdiskapning Ydalir skole
- Lavere kostnad
- Høyere miljøprestasjon
- Raskere byggetid
- Bedre kvalitet!



https://innovativeanskaffelser.no/

https://innovativeanskaffelser.no/




Takk for oss


