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Fra et anskaffelsesfaglig perspektiv
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Mot et innovasjonspartnerskap…..

Kunngjøring

Prekvalifisering 

av leverandører

Innlevering av 

tilbud 

Forhandlinger

Levering av 

endelig tilbud

Evaluering 

(inkl valg av 

leverandører)

Kontrakts-

inngåelse

Pre-kvalifisering på FoU-

kompetanse 
«Ved konkurranse om innovasjonspartnerskap skal 

oppdragsgiveren særlig stille krav til leverandørens 

kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert 

utvikling og gjennomføring av innovative løsninger.» 

(§16-5 FOA)

Plikt til å forhandle

Utvelgelseskriterier 
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Fase 1

• Markeds-

• undersøkelse

• Leverandør-

dialogkonferanse

• Ferdigstille 

konkurransegrunnlag 

inkl. immaterielle 

rettigheter

• Prekvalifisering

• Forhandlinger

• Kontraktstildeling

Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Anskaffelse av løsningen

Opsjon på kjøp av løsning

Forberedelse 

og organisering

Gjennomføre

konkurransen

Partene utarbeider 

detaljert 

fremdriftsplan 

som godkjennes 

skriftlig

Utvikling i form av 

Delleveranser

Hver delleveranse 

består av 4 trinn:

1. Lage plan og sette mål

2. Lage løsningsdesign

3. Utvikle prototype

4. Brukertest

Trinnene gjentas inntil man 

har en endelig prototype som 

tilfredsstiller Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse 

Vellykket 

innovasjons-

partnerskap

Kontrakts-

inngåelse

Partnerens utvikling 

og test av endelig 

prototype

Med utgangspunkt i den 

endelige prototypen

utvikler Partneren 

løsningen og tester den 

Oppdragsgivers test 

og godkjenning av 

løsningen

Oppdragsgiver 

utarbeider plan for 

testingen og 

gjennomfører testen



Anskaffelse av løsningen

• Det skal fremgå klart og utvetydig av konkurransegrunnlaget eller 

bilag 1 om oppdragsgiver har bundet seg til å anskaffe løsningen 

eller om anskaffelse av løsningen er en opsjon

• Vilkårene for anskaffelse av løsning skal fremgå av Bilag 11: 

Avtalevilkår for kjøp– opsjon

• «Oppdragsgiveren kan bare anskaffe de utviklede varene, 

tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene når de oppfyller de 

avtalte ytelsesmålene og ikke overstiger de avtalte 

maksimumskostnadene» (§ 26-8 FOA)



Pris på utviklingsløpet (fase 1, 2 og 3)

Eksempel fra Statens Vegvesen 

(Tunnelsikkerhetsprosjektet)

• Totalprisen for utviklingsløpet evalueres under 

tildelingskriteriet pris



Pris på opsjon for kjøp av løsning

Eksempel fra Statens Vegvesen 

(Tunnelsikkerhetsprosjektet)

• Maksimumskostnadene setter de ytre rammene 

for endelig pris på den utviklede løsningen.

• Maksimumskostnadene kan

- defineres på forhånd av oppdragsgiver, eller

- avtales med leverandørene før signering av 

avtale om innovasjonspartnerskap

• En forutsetning for å definere endelig pris og 

prismodell etter utviklingsløpet, er pris på utviklet 

løsning ikke har vært et tildelingskriterium.



Maler publisert på anskaffelser.no

Kontraktsmal Konkurransegrunnlagsmal



Kontaktens 
oppbygging:

1. Alminnelige bestemmelser

2. Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

3. Endringer og tillegg til leveransen etter avtale inngåelsen

4. Tilgang til fortrolige opplysninger

5. Partnerens plikter

6. Oppdragsgivers plikter

7. Plikter som gjelder både oppdragsgiver og partner

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

10. Eiendoms- og disposisjonsrett

11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Kontaktens 
oppbygging:

1. Alminnelige bestemmelser

2. Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

3. Endringer og tillegg til leveransen etter avtale 
inngåelsen

4. Tilgang til fortrolige opplysninger

5. Partnerens plikter

6. Oppdragsgivers plikter

7. Plikter som gjelder både oppdragsgiver og partner

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

10. Eiendoms- og disposisjonsrett

11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter 
(rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Partenes rettigheter i standardkontrakten:

• Partneren beholder alle materielle og immaterielle rettigheter til 

programvare og alle andre resultater som utvikles eller utarbeides 

under avtalen.

• Oppdragsgiver får en begrenset disposisjonsrett til 

standardprogramvare som inngår i løsningen. 

• Oppdragsgiver får utvidet disposisjonsrett til å utnytte programvare, 

og ethvert annet resultat som utvikles, utarbeides og/eller tilpasses 

spesielt for oppdragsgiver. 



Eksempel – Valg av kontrakt

• Eksempel fra Statens Vegvesen 
(Tunnelsikkerhetsprosjektet)



https://innovativeanskaffelser.no/

Innovative anskaffelser | Anskaffelser.no

https://innovativeanskaffelser.no/
https://www.anskaffelser.no/innovasjon

