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Mitt innlegg?
- hva er målet med …..

• Innovasjonspartnerskap / innovativ anskaffelse

• Markedsdialog i et Innovasjonspartnerskap  

• Hvordan delta i markedsdialogen

• Gode eksempler



Innovasjon?



Dekke behov og løse utfordringer med nye 
tjenester eller produkter





Den innovative anskaffelsesprosessen



Åpne for 
innovasjon

Mulighetsrom

Etterspørre
innovasjon

Ta ut gevinsten av 
innovasjon



• Et partnerskap hvor det offentlige og det private går 
sammen for å utvikle løsninger på et offentlig behov

• Leverandører konkurrerer om 
innovasjonspartnerskapene/utvikle løsningen

• Utvikling og kjøp i en og samme kontrakt

• Fem ulike faser 

Innovasjonspartnerskap
- modellen

Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

En kontrakt



Før kunngjøring av konkurransen er det ingen begrensning 
på å ha kontakt med markedet, så lenge:

• Sikrer likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet

• Ikke røpe leverandørenes forretningshemmeligheter for andre 
(konfidensialitet)

• Treffer egnede tiltak for å sikre at de leverandører som har gitt 
råd, ikke får en urimelig konkurransefordel

Regler for dialog

DFØ - markedsdialog

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/lage-kontraktstrategi/dialog-med-markedet


Ulike typer dialogaktiviteter

Dialogkonferanse/dialogmøte

Workshop

Skriftlige innspill 

Én-til-én møter (med oppdragsgiver)

Konkurransegrunnlag på høring



Hensikt med dialog: 

• God forståelse av utfordringen/behovet

• Innsikt på tvers gjennom å snakke sammen 

• Avklare spørsmål om forutsetninger for løsningsutvikling, - implementering og drift

• Potensielle leverandører skal kunne dele kunnskap og gi innspill om mulighetsrommet 

og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling.

• Potensielle leverandører skal få impulser til å finne aktuelle samarbeidspartnere for å 

løse behovet/utfordringsbildet



12

Hvordan delta i dialogaktiviteter?

• Lytt til behovene og utfordringene

• Still spørsmål

• Gi tilbakemeldinger

• Vær aktiv, snakk med 

andre leverandører

• Bygg konstruktive allianser 

Én til én - møter

• Presenter ideer og        

løsning, kom med innspill

• Avstem

• Ikke bruk dette som «salgsmøte»

• Ikke vær redd for å foreslå andre       

eller nye løsninger oppdragsgiver

ikke har tenkt på

Dialogkonferanser



Informasjon og innspillene fra markedsdialogen skal bidra til en 

behovsbeskrivelse og konkurransedokument, som åpner opp for 

utvikling av en funksjonell, fremtidsrettet løsning. 



Eksempler



Stavanger kommune / aktiviseringsrobot
Norges første Innovasjonspartnerskap



AVINOR /autonome brøytebiler
Teknologioverføring og næringsvekst



Bærum kommune
Fremtidsrettet overvannshåndtering



Samarbeid mellom konkurrenter

• to eller flere foretak kan samarbeide om 
gjennomføringen av enkeltprosjekter hvor det inngis 
felles tilbud på hele eller deler av et prosjekt. 

• Konkurrenter kan samarbeide dersom de som 
samarbeider ikke kan utføre oppgaven alene, på grunn 
av oppgavens størrelse eller kompleksitet. 

• Samarbeid innenfor konsern vil alltid være tillatt



Trøndelag fylkeskommune
Utslippsfrie hurtigbåter
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