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Nå mål, dekke behov og løse utfordringer med nye 
tjenester eller produkter
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Metoden for å spørre leverandørene etter løsninger 





Den innovative anskaffelsesprosessen





• Fem ulike faser 

• 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

Innovasjonspartnerskap
- modellen

Kjøp
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En kontrakt
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Dialog 

• Skal gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet

• Skal gi innsikt på tvers gjennom å snakke sammen 

• Skal avklare spørsmål om forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering 

• Skal gi potensielle leverandører impulser til å finne aktuelle samarbeidspartnere for å 

løse behovet/utfordringsbildet

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

og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling.

➢ Informasjon og innspillene fra markedsdialogen skal bidra til at det utarbeides en 

behovsbeskrivelse og konkurransedokument som åpner opp for utvikling av en 

funksjonell, fremtidsrettet løsning. 



• Lytt til behovene

• Vær nysgjerrig

• Still spørsmål

• Gi innspill og kom med forslag (ikke «forretningshemmeligheter»)

• Vær oppmerksom på mulige samarbeidspartnere. 

Kanskje finner du en eller flere bedrifter du kan utvikle 

løsningen sammen med. 

Hvordan delta i dialogen?





Offentlig sektor

Privat sektorForskning

kontrakter, maler og prosjektbistand

finansiering og prosjektbistand

behovsavklaring, dialogaktiviteter, 
følgevirksomheter og prosjektbistand

.. og hvem bidrar med hva i 
Innovasjonspartnerskapet?



Webinar for leverandører om innovasjonspartnerskap

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-presentasjoner/542018-seminarwebinar-om-innovasjonspartnerskap


innovativeanskaffelser.no
Kjersti.granaasen@nho.no


