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«Teknologiutvikling og digitalisering er en 
drivkraft for hvordan kommunal sektor 
organiserer, utvikler og leverer tjenester.

Når kommuner og fylkeskommuner er 
tydelige på sine behov og etterspør 
innovasjon i sine anskaffelser, utfordres 
markedet til å utvikle nye løsninger som 
møter morgendagens behov.

Kommuner og fylkeskommuner må være
gode bestillere slik at det er 
brukerbehovene som preger den digitale 
infrastrukturen fremover»



Sentrale spørsmål når vi skal ut og handle!

• Vet vi nok om våre behov?

• Er vi organisert for å lykkes?

• Etterspør vi de riktige og mest kostnadseffektive 
løsningene for våre behov?

• Vet vi hva markedet er i stand til å levere?



Formålet med en innovativ 
anskaffelse

Øke innovasjonseffekten av 
offentlige anskaffelser:

• Offentlige besparelser
• Miljøvennlige løsninger
• Bedre tjenester for brukerne
• Stimulere til innovasjon hos 

leverandørene



http://innovativeanskaffelser.no/

http://innovativeanskaffelser.no/


■ NHO ■ KS ■ DifiProgramansvarlig

Ledende pådrivere

■ Helse- og 
omsorgsdepartementet

■ Kommunal- og 
moderniserings-
departementet

■ Helsedirektoratet

■ Klima- og 
miljødepartementet

■ Innovasjon Norge

■ Forskningsrådet

Ledende statlige
virksomheter

■ Statsbygg

■ Forsvarsbygg

■ Bane NOR

■ NAV

■ Skatteetaten

■ Avinor

■ Helse Sør-Øst

■ Vegvesenet

■ NTNU

Ledende kommuner
og fylker

■ Oslo kommune

■ Bergen kommune

■ Stavanger kommune

■ Kristiansand kommune

■ Bærum kommune

■ Trondheim kommune

■ Bodø kommune

■ Østfold fylkeskommune

■ Akershus fylkeskommune

■ Buskerud fylkeskommune

■ Vestfold fylkeskommune

■ Telemark fylkeskommune

■ Møre og Romsdal fylkesk.

■ Nord-Trøndelag fylkesk.

■ Sør-Trøndelag fylkesk.

■ Nordland fylkeskommune
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Anskaffelse



Innovativ anskaffelse



Felles anskaffelse av 
innovasjon
- innovasjonsløft
• Når flere med samme behov går 

sammen

• Felles prosess om behovsavklaring og 
møte med markedet

• Tydelig eierskap for virksomheten som 
tar lead

• Større innovasjonshøyde

• Muligheter for skalering 
– et større marked

På tre 
viktig 

samfunns-
områder



Robotisering 
(AI+ RPA)

Digitalisering i 
oppvekstsektoren

SmartCity

Digitale bygg

Skytjenester

Digitalisering

Digitalisering i 
barnevern



Digitale løsninger i 
oppvekstsektoren
Kongsbergregionen, Drammen 
kommune og Trondheim kommune 
går foran og baner vei for gode 
digitale løsninger i oppvekstsektoren

40 kommuner som skal anskaffe 
digitale løsninger deltok på nasjonal 
møteplass i mars 2017



Velferdsteknologi
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Elektronisk medisineringsstøtte 
– «fra apotek til mage»

Øvre Eiker 
kommuneOslo 

kommun
e

Nasjonalt program for velferdsteknologi
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Utslippsfrie 
bygg- &  anleggsplasser



Innovative anskaffelser 
er mer enn en metode!

• Innovative anskaffelser som et 
virkemiddel i en helhetlig satsning på 
innovasjon og nyskaping

• Strategisk og operativt arbeid

• Bra for innbyggerne – bra for 
kommuneøkonomien – og bra for 
leverandørene



Hvordan jobbes det for å øke evnen til innovasjon og nyskapning?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Andre måter

Rekrutterer personell med innovasjonkompetanse

Samskaper med innbyggerene i tjenesteutvikling

Bruker innovative anskaffelser

Utvikler innovasjonskompetanse hos nøkkelpersonell

Utvikler innovasjonskultur

Utvikler innovasjonskompetansen hos ledere

Samarbeider og/eller henter ideer/løsninger fra eksterne aktører

Kommuner (N = 216) Fylkeskommuner (N = 14)

Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017



Hvordan jobbes det for å øke kompetansen om innovasjon i offentlige 
anskaffelser?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Andre måter

Utvikler kompetansen om innovative offentlige anskaffelser
hos nøkkelpersonell

Utvikler kompetanse om innovative offentlige anskaffelser hos
ledere

Har administrativt vedtatt anskaffelsesstrategi

Har politisk vedtatt anskaffelsesstrategi

Kommuner (N = 216) Fylkeskommuner (N = 14)

Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017



Hvordan styrke kommunens evne til innovasjon i anskaffelser

• Løfte anskaffelser fra en administrativ aktivitet til et strategisk virkemiddel politisk og 
administrativt

• Forankre innovative anskaffelser i plan- og strategidokumenter
• Sikre tverrfaglig forankring – bryte faglige og organisatoriske siloer
• Åpne organisasjonen for dialog med næringsliv
• Et helhetsperspektiv på innovasjon og utvikling

Etablere ny praksis – strategisk og operativt formidle behov fremfor løsning



Frokostmøte om innovative anskaffelser

Status og veien videre for 
innovative offentlige anskaffelser

Tid: Tirsdag 7. november 2017 kl. 
08.00 - 10.00

Sted: Oslo, KS Agenda Møtesenter

Eller via stream:
http://www.ks.no/fagomrader/utvi
kling/innovasjon/frokostmote-om-
innovative-anskaffelser/

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/frokostmote-om-innovative-anskaffelser/


Anne Romsaas

KS Forskning, innovasjon og 
kvalitetsutvikling

959 71 659
anne.romsaas@ks.no

www.innovativeanskaffelser.no
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