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Forankring og tydelige krav

 Bred forankring regionalt partnerskap – «Verdiskaping Vestfold»

 Forankret i strategi/planer - «erklæring om grønn verdiskaping» -
Norges grønneste fylke

 2 dialogmøter med markedet før konkurranse med synliggjøring 
av behovet og få info. om «hvor legge lista»

 Klare krav som gav forutsetninger:
 BREEAM Nor- excellent med opsjon på outstanding
 Klimagassreduksjon på min. 40%
 PLUSSHUS
 Fossilfri byggeplass (ekstra bestilling)
 Utstrakt bruk av treverk
 Egenprodusert energi

 Valg av konkurranseform som åpner opp for innovasjon
 Funksjonsbaserte prosjekteringsanvisninger
 Konkurransepreget dialog – tett samspill tidlig med 

rådgivende, entreprenør og tekniske underentreprenører

Horten vgs
– et forbilde på regional, innovativ samhandling!



• et systematisk samarbeid på 
tvers av vei-eierne om 
utvikling av nye løsninger på 
omforente, prioriterte 
områder med høyt  
innovasjonspotensiale

systematisk deling av 
erfaringer og utviklede 
løsninger

effektiv ressursbruk hos den 
enkelte virksomhet og 
samfunnet i sin helhet

raskere måloppnåelse for 
vei-eierne og raskere 
utvikling av nye, bedre 
løsninger på området

Innovasjonsarena DOV 
(Drift og vedlikehold av vei)



Store samfunnsutfordringer 

Flere Eldre Lavere Større



Løfte anskaffelsesområdet fra «administrasjon» 
til «strategisk virkemiddel» for å få til:

• Offentlige besparelser

• Bærekraftige løsninger

• Bedre tjenester for brukerne

• Næringsutvikling og næringsvekst / eksport

Formål



Hva skiller en innovativ anskaffelse 
fra en tradisjonell anskaffelse?



Det er lovlig å ha dialog med markedet så lenge du 
behandler leverandørene likt, unngår å gi urimelig 
konkurransefordel og ikke røper 
forretningshemmeligheter.

DFØ - www.anskaffelser.no



Barrierene

1. Ledelse / forankring

2. Kunnskap

3. Risikoavlastning



Effekter etter 10 år (2010 – 2019)

Menon / Multiconsult / Analyse &Strategi / Norconsult / PWC

 Flere tar det i bruk

 Innovasjonshøyden øker

 Programmets aktiviteter gir spredningseffekter

 Dekker både anskaffelses- og innovasjonsområdet

 Utradisjonell organisering gir resultater



Erfaringsoverføring
Deling av konkurransegrunnlag

SPREDNING:
Nye 61 kommuner tok 
tilbudet/oppfordringen 
fra Velferdsteknologiprogrammet i KS, 
om å anskaffe de allerede utviklede 
medisineringsstøtteløsninger som var 
pilotert og testet i tidligere innovative 
anskaffelser.

RESULTATER:
• Ressursbesparende
• Næringsvekst
• Raskere og større gevinstrealisering

Covid-19 forsterket 
behovet for el.med.støtte









«
Denne måten å jobbe på utfordrer holdninger, 
tankesett og forretningsmodeller på begge sider av 
bordet. Den bringer oss framover.

Leverandør av velferdsteknologi

«
Vi har gått fra å være redde for å ha dialog med 
markedet, til å være redde når vi ikke har gjort det.

Offentlig innkjøper



Hovedformål

Programmet skal være en pådriver for økt bruk av innovative anskaffelser og en 
tilrettelegger av praktisk bistand som øker innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Målgrupper

- Statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter

- Leverandører og oppstartmiljøer

- Politikere, myndigheter og andre samfunnsaktører



Fem eiere

29 partnere



Programmets rolle og 
funksjon

Et sentralt og samlende virkemiddel for 
innovative anskaffelser gjennom 
arbeidsmetodikk, verktøy og nettverk

1. Introduserer innovative anskaffelser for offentlige 
virksomheter, næringslivet og «policymakers»

2. Veiledning og råd om gjennomføring

3. Tilrettelegge møteplasser der 
behov kan møte løsninger

4. Formidle læring og erfaringer 

5. Koblingsaktør 



Organisering og finansiering – ny programperiode 

1. 12 ansatte

2. Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge

3. 11.2 mill. fra departementene (NFD, KMD, HOD, KLD)

4. Ca. 10 mill. fra 29 partnere og 5 eiere
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