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Nasjonalt program for leverandørutvikling

Et virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av                       
offentlige anskaffelser

Et bidrag til økt hastighet på omstillingen av Norge

Organisert som en praksisnær og operativ pådriverfunksjon
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Mulighetene og utfordringene

 Ca 450 milliarder kr. årlig i offentlige anskaffelser 

 Norge trenger omstilling, modernisering og effektivisering

 Anskaffelser må løftes fra «administrasjon» til strategisk virkemiddel

Barrierene

• Ledelse, forståelse og forankring

• Kunnskap og «verktøy»

• Risikoavlastning
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44

Stat, kommune og næringsliv i samarbeid… 

■ NHO ■ KS ■ DifiProgramansvarlig

Ledende pådrivere

■ Nærings- og 
fiskeridepartementet

■ Helse- og 
omsorgsdepartementet

■ Kommunal- og 
moderniserings-
departementet

■ Klima- og 
miljødepartementet

■ Innovasjon Norge

■ Forskningsrådet

■ Helsedirektoratet

Ledende statlige 
virksomheter

■ Statsbygg

■ Forsvarsbygg

■ Jernbaneverket

■ NAV

■ Skatteetaten

■ Avinor

■ Helse Sør-Øst

■ Statens 
vegvesen

Kommunal sektor
■ Oslo kommune

■ Bergen kommune

■ Stavanger kommune

■ Kristiansand kommune



Metode med fokus på økt bruk av markedsdialog
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Grov skisse over en anskaffelsesprosess

Avklare behov og 

forberede 

anskaffelse

Konkurranse-

gjennomføring
Kontrakts-

oppfølging



Erfaring viser at dialog mellom «behov» og «mulige 
løsninger» stimulerer til innovasjon (33%....)
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Programmets «verktøy» og arbeidsområder

1. Pådriver og fasilitator - stat og kommune

2. Nasjonale innovasjonsløft – nasjonale satsinger

3. Gode eksempel- og foregangsanskaffelser

4. Formidling og synliggjøring
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Nasjonale innovasjonsløft
møteplasser for smartere innkjøp

samler initiativ og sprer kunnskap

• helt spesiell oppfølging av anskaffelser som kan 
gi mye læring

• det inviteres med «følgere» til å delta i 
prosessene (det oppstår naturlige 
læringsarenaer….)

• formidling av effekter og

resultater

innen sektorene:

 Helse og omsorg

 Klima og miljø

 IKT og digitalisering 
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Anslag

Kunnskapsbygging

Spredning og implementering
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Sparer milliarder på skolebygg
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Gevinst på 10-12 

millioner kroner for 

Trosterud skole

Norske kommuner kan 

spare mellom 21-26 

milliarder de neste 10 årene

Teknologiboost for 

Caverion AS og 

Systemair AS


