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Innovasjonspartnerskap
Velkommen til den digitale veilederen for innovasjonspartnerskap. Her
vil du finne informasjon om hva et innovasjonspartnerskap er og
hvordan prosessen gjennomføres. Veilederen gir også en oversikt over
hvilke ressurser som kan bidra inn på ulike tidspunkt i
prosessen og gir tilgang på gode eksempler fra tidligere gjennomførte
innovasjonspartnerskap.

Intro til innovasjonspartnerkap
Et innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med
næringslivet der målet er å utvikle innovative løsninger på store offentlige behov.
Innovasjonsprosessen tar utgangspunkt i et uløst behov og skal ende i kjøp og implementering av
helt nye produkter og løsninger. I et innovasjonspartnerskap kan også f.eks. flere offentlige
aktører gå sammen om å løse et felles behov.


Les mer

Veileder til et innovasjonspartnerskap
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Ressurser
Resursser til et innovasjonspartnerskap

→

Du kan se alle prosjekter som er i gang her
Innovation Norge - Innovasjonspartnerskap

Forsiden
Organisere
1. Behov
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling
5. Kjøp

Intro til innovasjonspartnerskapet
Et innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og
innovasjonssamarbeid med næringslivet der målet er å utvikle
innovative løsninger på store offentlige behov. Innovasjonsprosessen tar
utgangspunkt i et uløst behov og skal ende i kjøp og implementering

av helt nye løsninger. Prosessen er delt inn i 5 faser.


Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre, og det unike med prosedyren er
at utviklingsfasen og det senere kjøpet kombineres i én og samme kontrakt. Dette betyr
at den offentlige aktøren sikrer seg en kjøpsopsjon og dermed kan gå rett ut og kjøpe
inn de nye løsningene som har blitt utviklet gjennom partnerskapet uten å arrangere en
ny konkurranse. 


Et annet nyttig element i prosedyren er at man kan ha med seg følgevirksomheter i
prosjektet. Følgevirksomheter er andre offentlige aktører som har samme behov. Disse
kan skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg da en kjøpsopsjon på ferdig
utviklede løsninger.


I et innovasjonspartnerskap vil den offentlige aktøren få prosessuell støtte fra
Innovasjon Norge, Direktoratet for Forvaltning og økonomistyring (DFØ) og 

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

De seks fasene
Innovasjonspartnerskapet er delt inn i 5 faser.


Organisere prosjektet 
1. Behovskartlegging

2. Markedsdialog 
3. Konkurranse

4. Utvikling

5. Kjøp/implementering. 



Hver fase utdypes med delmål, aktiviteter, dypdykk og verktøy i den
digitale veilederen, men under får du en overordnet innføring i hva de
forskjellige fasene innebærer.

Organisere prosjektet


Å organisere og strukturere prosjektet på en god måte, er essensielt for
gjennomføringen av et innovasjonspartnerskap. Formålet med denne fasen er derfor å
sikre en grundig og reflektert prosess knyttet til organiseringen av prosjektet og
prosessen. I denne fasen er det spesielt nyttig å trekke på kompetansen til Innovasjon
Norge, LUP og DFØ, samt la seg inspirere av hvordan andre innovasjonspartnerskap
tidligere har organiserte seg. Det er også viktig å få kartlagt hvilken kompetanse
organisasjonen selv har tilgjengelig, og hvilken kompetanse man mangler, sette
prosjektorganisasjon og sikre god intern forankring.



Fase 1: Behovskartlegging


I denne fasen er målet å finne det riktige problemet, som kan operasjonaliseres og som
er verdt å investere tid og ressurser i. Det er viktig at man jobber godt med behovet
internt og utforsker ulike deler av behovet en potensiell løsning skal dekke. Dette for å
sikre at man løser det behovet som gir størst gevinst og for at leverandørene får den
beste forutsetningen for å kunne utvikle gode løsninger. Behovsfasen kan ses på som
en trakt: gjennom workshops, analyser og målrettet arbeid skal man snevre inn
problemområdet og velge en utfordring som både er viktig, uløst og som har stort
gevinstpotensial. I denne fasen det kan være nyttig å bruke fasiliteringskompetanse
som tjenestedesign. Det er viktig at man bruker nok tid i denne fasen slik at man løser
det «riktige» behovet, samtidig vil det være viktig å teste behovet og problemstillingen i
markedet relativt raskt.



Fase 2: Markedsdialog


Gjennom markedsdialog ønsker man å få innsikt i hva som finnes av løsninger,
teknologi og kompetanse i markedet. I denne fasen gjennomføres det gjerne
arbeidsmøter, dialogmøter, workshops og matchmaking hvor offentlige virksomheter og
leverandører deltar. Leverandører og offentlige virksomheter får gjennom
markedsdialogen en dypere forståelse for behovet som skal løses, og kan være med på
å bringe mer kunnskap og innsikt til problemstillingen. Slik oppnår aktørene en felles
forståelse av behovet, samt hvilke løsningsmuligheter og teknologi som finnes.
Markedsdialogen bidrar til bedre innsikt i arbeidet med å utvikle evalueringskriterier,
ønsker og krav til konkurransefasen.



Fase 3: Konkurranse


Prosjekteier lyser ut konkurransen etter gjeldende retningslinjer og velger det eller de
tilbudene som svarer best på sitt behov. Det er mulig å inngå innovasjonspartnerskap
med en eller flere leverandører (konsortsier) enten i samarbeid, eller som flere
parallelle utviklingsløp. Parallelle utviklingsløp kan utvikle supplerende eller
konkurrerende løsninger og det er da mulig å skalle av leverandører eller konsortier
underveis etter milepælsvurderinger. Det er den offentlige virksomheten som velger
hvilke leverandører eller konsortier som tas videre. 



Fase 4: Utvikling


I denne fasen utvikles helt nye løsninger sammen med valgte leverandør(er). Det kan
for eksempel være produkter, digitale løsninger, tjenester eller systemer som utvikles.
Prosessen er inndelt i definerte mål og milepæler. Til sammen utgjør dette en iterativ
utviklingsprosess. Her er det viktig å utføre både brukertester og tekniske tester
underveis i utviklingsløpet. Utviklingsfasen preges av tett dialog og samarbeid mellom
prosjekteier og leverandørene for å sikre at milepælene og målene overholdes. Når
løsningen(e) er ferdigstilt, og har bestått en akseptansetest, har prosjekteier og
følgevirksomheter opsjon på å kjøpe løsningen uten en ny konkurranse.



Fase 5: Kjøp og implementering


I den siste fasen i modellen avgjør prosjekteier om de ønsker å utløse opsjonen for å
kjøpe inn og implementere løsningen(e) som er utviklet. Det samme gjelder for
følgevirksomhetene som også har opsjon på løsningen. De offentlige aktørene kan
kjøpe uten ny konkurranse.



Veilederen
Veilederen er hovedsakelig utviklet for prosjektledere og
prosjektdeltagere i offentlig virksomheter som skal i gang med eller er i
gang med et innovasjonspartnerskap.
Innovasjonspartnerskapsprosessen er rigget på en spesifikk måte, og
denne veilederen har som mål å gi relevant støtte, på riktig tidspunkt,
gjennom hele prosessen. 


Veilederen er bygget opp rundt fasene man går gjennom i et
innovasjonspartnerskap. Under de ulike fasene vil du finne en rekke
delmål som gir føringer for hvordan man skal gjennomføre fasen. Inn
under disse delmålene vil du også finne aktiviteter, suksesskriterier,
verktøy og dypdykk i ulike temaer. Dypdykk er lagt inn på temaer som
kan være utfordrende og hvor man kan ha behov for mer veiledning.  
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Ressurser
Når man gjennomfører et innovasjonspartnerskap er det tre
hovedaktører prosjektet kan støtte seg på: Innovasjon Norge,
Leverandørutviklingsprogrammet og Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring. Hver av disse kan bidra med ulik kompetanse til
forskjellige aktiviteter i prosjektet. Under finner dere en oversikt over hva
de forskjellige kan bidra med og når, kontakt deres ressurspersoner fra
de ulike aktørene ved behov.

Innovasjon Norge (IN)
Organisere prosjekte

Støtte til rigging av prosjektet og etablere prosjektorganisasjo
Intro til gjennomføring av innovasjonspartnerskapsprosesse
Praktiske spørsmål om utbetalinger og bruk av midle
Representant i styringsgruppe og/eller ressursgruppe gjennom alle fase
Erfaringsoverføring fra andre innovasjonspartnerskap, både på fellessamling og i
styringsgruppe og/eller ressursgruppe

Fase 1: Behovskartleggin

Bistå i prosessen med innkobling av tjenestedesignere ved behov

Fase 2: Markedsdialo

Sparring på hvilke leverandører og miljøer som bør inviteres til markedsdialo
Bistå med å markedsføre og invitere leverandørmarkedet til dialogaktivitete
Veiledning i hvordan gjøre avsjekk med markedet – hva er markedspotensialet og
eksisterer det allerede teknologi som løser hele, eller deler av behove
Sparringspartner for å sørge for innovasjonsrom som er relevant for næringslive
Bistå med å koble til næringslivsmiljøer i forbindelse med matchmakingaktiviteter.

Fase 3: Konkurrans

Sparring knyttet til vurdering av innovasjonshøyd
Tilbakemeldinger på konkurransegrunnlag (i hovedsak behovsbeskrivelse)

Fase 4: Utviklin

jennom styringsgruppen være med å avklare utfordringer underveis i
utviklingsfasen og eventuelt koble på relevante ressurser fra Innovasjon Norg
Sparringspartner på innovasjonssamarbeid med næringslivet
G

Fase 5: Kjøp og implementerin

Veilede leverandør i videre vekst og skalering

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
Fase 1: Behovskartleggin

Støtte til behovskartlegging og sparring på hvordan gjennomføre
behovskartleggin
Bidra til å finne relevante følgevirksomhete
Bistå i prosessen med innkobling av tjenestedesignere

Fase 2: Markedsdialo

Sparring rundt hvordan gjennomføre markedsdialoger og bistand til planlegging av
ulike dialogaktiviteter
Bistår med verktøy for å forberede dialogaktivitete
Bistår med å konkretisere behove
Illustrasjoner etc. for å kommunisere behovet/prosjekte
Veiledning i hvordan kartlegge leverandører som bør inviteres til markedsdialo
Bistå med å markedsføre og invitere leverandørmarkedet til dialogaktiviteter

Fase 3: Konkurrans

Tilbakemeldinger på konkurransegrunnlag (i hovedsak behovsbeskrivelse)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Fase 3: Konkurrans

Veiledning i maler og kontrakte
Støtte til arbeidet med konkurransedokumente
Tilbakemeldinger på konkurransegrunnlag

Fase 4: Utviklin

Veiledning i juridiske spørsmål og avklaringer knyttet til gjennomføringen av
utviklingsløpe
Juridiske aspekter rundt testing av løsning

Fase 5: Kjøp og implementerin

Veiledning i juridiske spørsmål knyttet til det offentlige anskaffelsesregelverke
Veiledning i kontrakter
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Før oppstart, beregnet tid 4 -6 uker

Organisere prosjektet
Å organisere og strukturere prosjektet på en god måte, er essensielt for
gjennomføringen av et innovasjonspartnerskap. Formålet med denne
fasen er derfor å sikre en grundig og reflektert prosess knyttet til
organiseringen av prosjektet og prosessen. I denne fasen er det spesielt
nyttig å trekke på kompetansen til Innovasjon Norge (IN),
Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring (DFØ), samt la seg inspirere av hvordan andre
innovasjonspartnerskap tidligere har organiserte seg.


Det er også viktig å kartlegge hvilken kompetanse organisasjonen selv
har, og hvilken kompetanse man mangler. Bør for eksempel prosjektet
styrke kompetansen knyttet til offentlige innkjøp? Ønsker prosjektet
bistand fra et designmiljø for å gjennomføre behovskartlegging og
markedsdialog? Og har organisasjonen prosjektleder med riktig
kompetanseprofil?


Formål
Formålet med denne fasen er oppstart og rigging av prosjektet med riktige
ressurser, god forankring og en plan for implementering

Suksesskriterier
En godt forankret prosjekt i ledelse
Tydelig manda
En erfaren prosjektleder
Innkjøpskompetanse må med fra start og inn i prosjektgruppe
Identifisere behovseier(e) og involvere behovseier(e) i
prosjektgruppe
Unngå stafettorganiserin
God forståelse for hva et innovasjonspartnerskap er, hensikten med
de ulike fasene og planlegge alle fasene på et overordnet nivå, og de
to første fasene på et mer detaljert niv
Opprette god dialog med Innovasjon Norge, Direktoratet for
forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet,
og benytte dem som sparringspartnere i oppstarte
Formalisere avtaler med samarbeidspartnere og tydeliggjøre eierskap
og andre roller i prosjektet.

Verktøy i denne fasen
LUP’s
LUP’sveileder:
veileder:ÅÅforankre
forankreen
en
innovativ
innovativanskaffelsesprosess
anskaffelsesprosess
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Tankesett

Organisere
Tankesett

Innovasjonspartnerskap – et tankesett

Rigging

Oppstartsmøte

Et innovasjonspartnerskap er for en offentlig organisasjon, en unik
mulighet til å få være med på en spennende reise - en reise som trenger

Intern oppstart

et modig og nysgjerrig mannskap, og en målrettet kaptein. Med

Nyttige dokumenter

utgangspunkt i utfordringer avdekket i egen organisasjon, skal man

Kommunikasjon

igjennom en innovasjonsprosess hvor målet er å kjøpe og implementere

Designkompetanse

innovasjonen som utvikles. I løpet av et innovasjonspartnerskap er det

Implementering

spesielt fem aspekter som kanskje krever et annet tankesett enn fra
andre utviklingsprosjekter man har erfaring fra og har vært igjennom, og

1. Behov

disse tre aspekter kan det være lurt å ha et bevisst forhold til fra dag en.

2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling

Ikke beskriv krav, men behov! 

Som organisasjon er man kanskje vant til å utforme kravspesifikasjoner som beskriver
løsningen man ønsker å anskaffe, men i et innovasjonspartnerskap må man evne å

5. Kjøp

bevege seg fra å beskrive krav, til å beskrive behov. Man skal ikke beskrive hva
løsningen skal være, men hvilket behov den skal bidra til å løse.  



Dere skal kjøpe innovasjon 

Innovasjonspartnerskap er en innovativ anskaffelse, men kanskje viktigere: Det er kjøp
av innovasjon. Som organisasjon setter man i gang en prosess der man ikke vet hva
som kommer ut i den andre enden. Man må tørre å stole på prosessen, og stole på at
de leverandørene man tiltrekker seg, vil komme med spennende og innovative ideer
som svarer på behovet beskrevet.



Løsningen skal implementeres i organisasjonen

Løsningen som utvikles i innovasjonsprosessen kan komme i mange ulike formater,
med ulike konsekvenser, og kan påvirke mange aspekter ved organisasjonen. Ofte fører
innovasjonen med seg endringer i organisasjonen gjennom f.eks. ny organisering eller
nye arbeidsrutiner. Det er derfor viktig at man fra dag én er bevisst på at man som
organisasjon må være åpen og planlegge for endringer innovasjonspartnerskapet kan
føre med seg. 



Prosjektet må tåle å stå i risiko over tid

Innovasjonspartnerskapene er som alle innovasjonsprosjekter forbundet med høy
risiko og det er en av grunnene til at de mottar offentlig finansiering. Siden prosjektet
skal utvikle helt nye løsninger med flere aktører involvert er det viktig å håndtere de
ulike risikofaktorene underveis, men samtidig tåle å stå i usikkerhet over lengre tid.
Detter gjelder både prosjektgruppen og ledelsen.  



Prosjektet krever endringsledelse  

For å implementere innovasjoner krever det ofte endringer i måten man jobber på og
organiserer tjenester på, det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til at
innovasjonspartnerskapene ofte er komplekse endringsprosjekter som krever
endringsledelse med toppledelsen i front.
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Etablere prosjektgruppe
Vi anbefaler et lite og effektivt prosjektgruppe-team bestående av
nøkkelpersoner, med tydelige rolleavklaringer og tydelig mandat. Det er
også viktig å sikre kontinuitet gjennom hele innovasjonspartnerskaps-

forløpet. Derfor bør man unngå tanken om at stafettpinnen skal overtas
av et annet team med andre ressurser når prosjektet går inn i neste fase.
Det kan allikevel være relevant å ha en fleksibel prosjektorganisasjon da
behovet for kompetanse kan endre seg i løpet av fasene. Det kan være
nyttig å opprette en ressursgruppe med ekstra ressurser man kan spille
på ved behov.
Følgende kjennetegner en god prosjektgruppe
Identifiserer sentrale aktører som må inngå i prosjektorganisasjonen.
Tydeliggjør kompetanse- og ressursbehov, samt ansvar.
Setter prosjektorganisasjonen og involverer nødvendige ressurser tidlig, gjennom
god ledelsesforankring og rolleavklaring.
Involverer innkjøpsressurs fra starten av.
Sikrer kapasitet hos nøkkelpersoner for å sikre fremdrift i prosjektet. 


Viktige roller å inkludere i prosjektorganisasjonen er:


Prosjektgruppe
Prosjektlede
Innkjøpsressurs (og det anbefales å styrke innkjøpsfunksjonen med kapasitet og
kompetanse dersom det er behov for det)
Annen kompetanse (IT, fagkompetanse etc)


Ressursgruppe
I
Fagpersoner med kompetanse på behovet
Annen nødvendig teknisk kompetanse (med tanke på utvikling og implementering)
Følgevirksomhete
Interesseorganisasjoner, stiftelser, brukerorganisasjoner o.l.
Kontaktpersoner i IN, LUP og DFØ


Prosjektleder


Vi anbefaler og ønsker at prosjektleder er intern ressurs, med fullt fokus på
innovasjonspartnerskapet. Erfaringsmessig bør prosjektleder av et
innovasjonspartnerskap ha følgende egenskaper og erfaringer
Kjenne til interne systemer og kultu
Oversikt over interne ressurser og kompetanse
Kjenne til behovet som skal løse
Erfaring med prosess- og prosjektledelse
Erfaring med å lede innovasjonsprosesser er en stor forde
Erfaring med gevinstrealisering og implementering 

Etablere styringsgruppe


Styringsgruppen bør ledes av en leder på høyt nivå. Man må sikre at ledelsen er
representert, sikre definerte roller med tydelig ansvar og mandat. Sammensetning til
styringsgruppen vil variere fra prosjekt til prosjekt, her et eksempel på nøkkelpersoner
som kan være representert
Prosjektlede
Prosjekt/behovseier – leder i organisasjonen prosjektet hører ti
Annen fagledels
Anskaffelsesledels
Eventuelle representanter fra andre organisasjoner fra samme fagområde
Tillitsvalgte fra organisasjonen – involvering av tillitsvalgte er nødvendig ettersom
nye løsninger kan føre til endringer i hvordan de ansatte jobber
Ledelse fra følgevirksomhete
Innovasjon Norge
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Oppstartsmøte

Med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet
og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
En viktig del av oppstarten er å involvere ressurspersoner fra IN, LUP og
DFØ. Et viktig punkt for dette møte er å enes om hvordan, og hvor mye
de skal bidra inn i prosjektet fremover.
I oppstartsmøter er det viktig med god forventningsavklaring mellom
alle parter. Noen sentrale spørsmål som kan diskuteres er
Hva forventer prosjektet av støtte? Og fra hvem
Når prosjektet er ferdig, hva forventer man å sitte igjen med
Hvilke forventninger har IN, LUP og DFØ til prosjektet og prosjektgruppa
Hva er forventningene knyttet til innovasjonshøyde, innenfor gitte rammer
Hva kan IN, LUP og DFØ bidra med og en plan for hvordan de skal bidra inn i
prosjektet? 
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Intern oppstart av prosjektet
Det første prosjektgruppemøtet


I det første prosjektgruppemøtet er det lurt å starte med å sette en tidslinje og en
fremdriftsplan for prosjektet. Tidslinjen bør inneholde datoer for sentrale aktiviteter og
milepæler for prosjektet fremover. I dette møtet er det også viktig å avklare ressursbruk
fra de ulike personene involvert i prosjektet i tiden frem mot markedsdialogen.


I starten bør alle i prosjektgruppen delta. Det kan også være lurt å involvere personer
fra den eventuelle ressursgruppen (teknisk avdeling, andre relevante fagavdelinger
etc.). Erfaringsmessig vil man ha behov for å bruke personene fra ressursgruppen i
arbeidet med behovet frem mot markedsdialogen. 


Implementering

1. Behov
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling
5. Kjøp

Det første styringsgruppemøtet


I det første styringsgruppemøtet er det viktig at man blir enige om styringsgruppens
rolle og mandat, i tillegg til hvilke saker styringsgruppa skal ta stilling til og hvilken
beslutningsmyndighet den har. Erfaringsmessig er det lurt å sette opp en møteplan
under det første styringsgruppemøtet slik at man får booket de aktuelle medlemmene
for en lengre periode fremover i tid.
Typiske saker styringsgruppa enten bør orienteres om eller beslutte er
Endringer i prosjektets forutsetninger (fremdriftsplan, økonomi, ressurser og
utfordringer
Endringer i ressursbeho
Godkjenne behovet før markedsdialog og utlysning av konkurrans
Orientere om konkurransegrunnlaget og eventuelt diskutere tildelingskriterier
Valg av leverandør(er
Fremdrift i utviklingsfasen og oppnåelse av milepæler

Involvere og reservere fagressurser


Etter de første styringsgruppe- og prosjektgruppemøtene bør prosjektet ha en viss
oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av neste fase,
behovsfasen. Formålet med behovsfasen er å få frem alle sider ved problemet og
oppnå en dypere forståelse av problemområdet, da er det viktig å involvere bredt fra
både egen virksomhet og kanskje også utenfor virksomheten. Når planen for hvilke
aktiviteter prosjektet skal gjennomføre er klar, og man har oversikt over hvilke
ressurser det er behov for, må man sørge for å ha disse fagressursene tilgjengelig ved
behov.
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5. Kjøp

Det er viktig å formalisere avtaler med samarbeidspartnere og
tydeliggjøre eierskap og andre roller i prosjektet. Det er også lurt å starte
arbeidet med prosjektdokumentasjon tidlig. Her finner du en oversikt
over nyttige dokumenter og maler som dere kan benytte. 


Prosjektplan

 

Maler til prosjektledelse (innovasjonnorge.no)

Interessentanalyse

I Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet finnes en mal for interessentregister



Dokumentmaler | Digitaliseringsdirektoratet (prosjektveiviseren.no)

Kommunikasjonsplan

Her er et eksempel på kommunikasjonsplan fra Innovasjon Norges program for
Regional Omstilling



Kommunikasjonsplan fra Innovasjon Norge

Dokumenter fra Innovasjon Norge

Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge

Tilbudsbrev for finansiering fra Innovasjon Norge sendes per post og må aksepteres
ved å underskrives av en med signaturrett i virksomheten og sendes i retur innen
akseptfrist.

Utbetalingsanmodninger til Innovasjon Norge

Skjema for utbetaling sendes sammen med tilbudsbrevet. Her fylles kontonummer,
beløp og eventuelle merknader inn. For info om utbetalingsbeløp, når dere kan be om
utbetaling og dokumentasjonskrav se tilbudsbrev



Andre nyttige og inspirerende verktøy

KS
KS Planeggingsverktøy
Planeggingsverktøy

Prosjektverktøy
Prosjektverktøy fra
fra KS
KS

Prosjektveiviseren
Prosjektveiviseren Dig.dir
Dig.dir

OPSI
OPSI –
–T
T
oolkit
oolkit

KS
KS sin
sin veileder
veileder for
for
tjenesteinnovasjon
tjenesteinnovasjon

Forsiden

Strategi for ekstern kommunikasjon

Organisere

Tankesett

Nettside for kommunikasjon eksternt

Prosjektene bør opprette en nettside for å gi samlet informasjon til

Rigging

samarbeidspartnere, leverandører, personer internt i organisasjonen, presse/media og
Oppstartsmøte

Intern oppstart

andre interessenter. Ved å opprette, og stadig oppdatere, en nettside får man informert
om og markedsført prosjektet til relevante leverandører samtidig som man har en plass
og referere til, noe som sparer en prosjektleder for tid gjennom og ikke måtte svare ut

Nyttige dokumenter

mange like spørsmål på mail og telefon.



Kommunikasjon

Via et dedikert nettsted kan man også publisere all dokumentasjon fra, f.eks.
Designkompetanse

Implementering

1.

markedsdialogene, som etter regelverket skal bli tilgjengeliggjort for alle interesserte
leverandører slik at de har samme utgangspunkt for å levere tilbud.



Behov

2. Markedsdialog

Se eksempler på dedikerte nettsteder fra tidligere
prosjekter:

3. Konkurranse

4. Utvikling

Sykehuset i Østfold

5. Kjøp

Sykehuset I Østfold opprettet en nettside for sitt prosjekt nyskapende pasientforløp
(digital hjemmeoppfølgning). Via nettstedet informerte de om bakgrunnen for
prosjektet, behovet de jobber ut fra, markedsdialogen sammen med alle dokumenter
og resultater, prosjektets faser, tidslinje og status, velg løsningskonsept,
samarbeidspartner, prosjektet I media, kontaktinformasjon, generelt om
innovasjonspartnerskap og deres erfaringer. 



Nyskapende pasientforløp (digital hjemmeoppfølging)

Forsvarsbygg



Forsvarsbygg innovasjon

Smarte Mjøsbyer



Smarte Mjøsbyer

FAQ o.l. for leverandører

I løpet av prosessen vil det dukke opp en del spørsmål fra leverandørene. Det kan fort
bli ressurskrevende å svare ut hver enkelt leverandør og det kan derfor være lurt å for
eksempel lage en FAQ hvor man samler en del informasjon og spørsmål som man gjør
tilgjengelig for leverandørene. 


Forsiden
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Tankesett
Rigging
Oppstartsmøte
Intern oppstart
Nyttige dokumenter
Kommunikasjon
Designkompetanse
Implementering

1. Behov
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling
5. Kjøp

Vurdere behov for designkompetanse
Bistand fra tjenestedesign i behovskartlegging og markedsdialog


Tjenestedesign er en metodikk, et tankesett og en prosess, som setter brukerne i
sentrum.

Tjenestedesignere er drevne i å gjennomføre innsiktsarbeid og fokuserer på å forstå
problemet og teste hypoteser. Videre visualiserer de innsikter, ideer og konkrete
løsninger underveis, slik at alle ser det samme bildet. De bruker ofte prototyper og
visuelle midler underveis. Dette gir muligheter til å få tilbakemeldinger fra brukere og
andre aktører tidlig i prosessen, og deretter justere seg frem til optimale løsninger. Helt
konkret kan tjenestedesignere bistå med å både gjennomføre behovskartlegging og
markedsdialog.


Har prosjektet behov for tjenestedesignere og/eller designkompetanse til for eksempel
behovskartlegging, fasilitering av workshops, spisse og presentere behovet? Om det er
tilfellet må det settes av tid til å gjennomføre en anskaffelse, tegning av kontrakt og
tjenestedesignerne trenger tid til å gjøre innsiktsarbeid. Denne aktiviteten kan ta et par
måneder. 


Siden dette er en prosess som kan ta flere måneder må denne aktiviteten starte 2-3
måneder før man planlegger å gjennomføre markedsdialogen. 


OBS! Dersom man involverer aktører fra markedet her, kan det være med på å
diskvalifisere dem fra å levere tilbud i konkurransefasen. Derfor er det viktig med en
tydelig avklaring rundt bruk av samme firma senere i prosessen.



 

 mer om hvordan designkompetanse kan bidra inn i prosessen, her:


Les
Innovative anskaffelser

Forsiden

Legge plan for implementering
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Tankesett

Rigging
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Nyttige dokumenter
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Designkompetanse

Implementering

1. Behov
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling
5. Kjøp

Implementering er på mange måter selve målet for
innovasjonspartnerskapet. Det er derfor viktig å begynne å tenke ut en
plan for implementering allerede helt i oppstartsfasen. Dersom man
utsetter dette og begynner å legge en plan i tiden rett før
implementeringen står for tur, kan det fort oppstå mange utfordringer
som i verste fall fører til at man ikke får tatt i bruk de nye løsningene. Det
kan for eksempel måtte foretas større organisatoriske endringer for å ta i
bruk nye løsninger. Dette må selvfølgelig planlegges og forberedes godt.
Det kreves derfor at planen for implementering er en kontinuerlig
prosess som følger prosjektet helt fra start.

Når man starter et innovasjonspartnerskap er det derfor viktig at man tenker på den
ferdige løsningen som skal utvikles og stiller seg følgende spørsmål underveis
Hvordan skal det som utvikles implementeres i organisasjonen
Hvilke personer bør involveres for å sikre implementeringen? Interne? Eksterne?
Teknisk? HR
Hvordan vil løsningen endre hvordan vi jobber?
Hvilke organisatoriske endringer vil vi måtte foreta for å evne å ta i bruk en ny
løsning
Vil det være behov for opplæring og hvordan skal opplæringen foregå?
Hvordan sørge for å tydeliggjøre gevinstpotensialet ved å ta i bruk løsningen?
Hvordan sørger vi for å hente ut gevinstene ved å ta i bruk løsningen
Har vi nødvendig forankring i ledelsen til å implementere en ny løsning?
Har vi tilstrekkelige midler til å kjøpe inn den nye løsningen?
Har vi en plan for testing av ny løsning? Hvem skal teste løsningen og hvordan? Har
vi et egnet testmiljø? 



Ved å ha med seg disse spørsmålene gjennom hver fase av innovasjonspartnerskapet
vil man gjøre seg klar for implementering når løsningen er ferdig utviklet. 



Når man har valgt leverandør, bør det i samarbeid med leverandøren settes opp en
plan for testing av prototype og implementering. Å jobbe sammen med leverandørene
om en slik plan vil sannsynligvis tvinge prosjektet til å tenke på hvordan det i praksis
skal jobbes med implementering. Dersom spørsmålene stilt ovenfor har vært med
gjennom hele prosessen, vil arbeidet med implementering gå mye lettere. 



Her er det også viktig at dette ikke organiseres som en stafett slik det er beskrevet
tidligere. De som har jobbet med prosjektet bør også være med på å implementere
løsningen. 



Forsiden

Organisere

1.

Fase 1, beregnet tid 3 måneder

Behovskartlegging

Behov

1.1

Jobbe med behovet

1.2

Avsjekk med markedet

1.3

Kartlegge følgevirksomheter

1.4

Gevinstpotensialet

1.5

Oppsummering av behover

2. Markedsdialog

3. Konkurranse

4. Utvikling

5. Kjøp

I denne fasen er målet å dykke ned i utfordringen og problemområdet,
med mål om å finne det behovet som kan operasjonaliseres og som er
verdt å investere tid og ressurser i. Det er viktig at man gjør en god
kartlegging og sørger for å gi leverandørene gode forutsetninger for å
kunne utvikle best mulig løsninger. Det er også viktig at man sørger for at
alle interne behovseiere er involvert i denne prosessen slik at man legger
til rette for eierskap og etter hvert også implementering av løsningen i
organisasjonen. 



Behovsfasen kan ses på som en trakt: gjennom workshops, analyser og
knaing skal man snevre inn problemområdet og velge en utfordring som
både er viktig, uløst og som har stort gevinstpotensial. Det er i denne
fasen det kan være nyttig å bruke fasiliteringskompetanse som f.eks.
tjenestedesign.



Det er viktig at man bruker tid på å finne det «riktige» behovet, samtidig
er det hensiktsmessig å teste det behovet beskrevet så raskt som mulig i
markedet for å eventuelt gjøre nødvendige justeringer.



Formål

Behovskartleggingen gjennomføres av prosjektgruppen, som identifiser, ser
utfordringer og problemer. Invitere inn brukere, pasienter, ansatte, innbyggere
etc. for god innsikt i problemområdet.

Suksesskriterier

Klar forståelse av utfordringen og problemområde
En beskrivelse av behovet som ønskes løs
Avgrense behovet og sikre god innovasjonshøyd
Tydeliggjøre gevinstpotensialet

Forsiden

1.1 Jobbe med behovet

Organisere
1. Behov
1.1

Jobbe med behovet

1.2

Avsjekk med markedet

1.3

Kartlegge følgevirksomheter

Prosjektet må dykke ned i problemområdet og se på hvilke utfordringer
som skaper behovet og øke innsikten knyttet til problemområdet. Hva er
egentlig behovet og hva ligger bak? Når man skal dykke dypere ned i
problemområdet er det vanskelig å vite hvor man skal starte, under
finner du noen sentrale aktiviteter det er lurt å gjennomføre.

1.4

Gevinstpotensialet

1.5

Oppsummering av behover

Sentrale aktiviteter:
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
4. Utvikling

Kartlegge hva som finnes av eksisterende innsikt i problemområdet. Hva finnes av
interne rapporter, analyser og annet bakgrunnsmateriale knyttet til
problemområdet? Hva eksisterer av andre analyser eller liknende – utenfor deres
virksomhet? Finnes det nasjonal eller internasjonal forskning på området
Kartlegge og se hvor man behøver å samle mer og utfyllende innsikt. Dette kan

5. Kjøp

gjøres ved å gjennomføre en eller flere workshops som samler personer med
tilknytning til problemområdet, hvor man jobber med å forstå problemområdet
ytterligere. Gjennom disse workshopene ønsker man å sitte igjen med potensielle
utfordringer, muligheter og generelt nye tanker rundt problemet. Dette kan igjen
benyttes for å spisse behovet ytterligere
Utforske behovet ved å involvere brukerne, sluttbrukerne, andre ansatte som
jobber med brukerne eller dagens utfordring eller eventuelt andre eksterne som
kan ha viktige innspill knyttet til utfordringen. Dette kan gjøres gjennom
observasjoner i felt/hos sluttbruker for å se på dagens situasjon og med mål om å
forstå hva bakgrunnen for utfordringene er. Gjennom innsiktsamtaler med
nøkkelpersoner i organisasjonene og brukere kan man også få nye vinklinger på
problemet og dermed informasjon som påvirker behovet. Workshops med både
brukere og ressurser i sentrale roller i organisasjonen er også en fin måte og hente
ut mer informasjon knyttet til dagens utfordring.

Erfaringsmessig er det smart å involvere tjenestedesignere og/eller designkompetanse
til behovskartleggingen. Disse kan bidra med kartlegging av behovet og fasilitering av
en rekke aktiviteter for å hente ut innsikt fra brukerne, sluttbrukerne, andre ansatte som
jobber med brukerne eller problemområdet eller eventuelt andre eksterne som kan ha
viktige innspill knyttet til problemområdet. 



Å kjøpe inn denne kompetansen kan dekkes av midlene som er satt av til
gjennomføring fra Innovasjon Norge (10%).


Når bør man begynne å jobbe med behovet?
Når organiseringen av prosjektet er på plass, kan man begynne å dykke dypere
ned i behovet.
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Hva er markedspotensialet, og eksisterer det allerede teknologi som
løser hele, eller deler av behovet? 


Som en del av de videre forberedelsene mot markedsdialogen er det
nødvendig å gjøre en avsjekk mot markedet. Her bør prosjektet se
nærmere på markedspotensialet for en eventuell ny løsning og få en
oversikt over hva som finnes av eksisterende teknologi både nasjonalt
og internasjonalt. 

Prosjektet må danne seg en oversikt over hva som finnes på markedet av eksisterende
teknologi, gjennom for eksempel:
Skrivebordsundersøkelser» hvor dere går gjennom det som finnes av teknologi og
løsningen fra kontorpulten
Søk i faglitteratur
Søk i patentregistre: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/opphavsrett- ogbeskyttelse/er-ideen-ny
Kontakt med fagpersoner på området 
Her kan se til for eksempel Innovasjon Norge, næringsklyngene, NHO og
bransjeforeninger for å undersøke om det finnes løsninger som er markedsnære eller
som allerede eksisterer på markedet. 


I denne fasen er det nyttig å gjøre en avsjekk, for å se om det er relevant og interessant
for næringslivet å være med å utvikle løsninger som svarer på behovet. Det handler
blant annet om å identifisere et marked for løsningen både nasjonalt og internasjonalt
etter den er ferdig utviklet, og sjekke om markedet er modent for å være med på å
utvikle nye, innovative løsninger. 


OBS! Når man utfører denne aktiviteten er det viktig å være klar over at dersom det
involveres potensielle leverandører i denne prosessen kan det ha innvirkning på deres
mulighet til å delta i en senere konkurranse. Hvis leverandører involveres og
opparbeider seg informasjon som ikke er tilgjengelig for alle andre leverandører kan
dette diskvalifisere dem fra å være med å levere tilbud senere. 


Når bør en avsjekk med markedet utføres?
I god tid før man planlegger en markedsdialog.

Verktøy for delmålet
LUP’s
LUP’sveileder:
veileder:Undersøke
Undersøke-marked
markedog
ogmulige
muligeløsninger
løsninger
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1.3 Kartlegge og involvere
følgevirksomheter
En mulighet alle offentlige virksomheter som benytter seg av prosedyren
innovasjonspartnerskap har, er å kunne ha med seg følgevirksomheter i
prosessen. Følgevirksomhetene får mulighet til å følge prosjektet. Hvis
følgevirksomheten(e) er skrevet inn i konkurransedokumentene har de
kjøpsopsjon og får dermed også mulighet til å kjøpe løsningen når den er
ferdig utviklet.
Det er viktig å få følgevirksomhetene på plass så tidlig som mulig slik at man kan avklare
hvordan de ønsker å følge prosjektet og prosessen frem mot et kjøp. Hvis
følgevirksomheten(e) ønsker kontinuerlig oppdatering om prosjektet går det an å sette
opp noen egne informasjonsmøter for å holde dem oppdatert. Følgevirksomheter kan
også delta i workshops for å bidra med innsikt i problemområdet, delta i
ressursgrupper og/eller styringsgrupper. 


Følgevirksomheter er som regel aktører som har det samme utfordringsbildet, og
dermed har behov for løsningen som utvikles. 


For å sørge for at man får med seg relevante følgevirksomheter bør man gjøre en
kartlegging av virksomheter og aktører som kan være interesserte i utfordringen/
behovet som beskrives. For å finne relevante følgevirksomheter må man bruke sitt
nettverk, og nettverket til  

samarbeidspartnere. Leverandørutviklingsprogrammet har god kompetanse og
nettverk og kan bidra med å finne relevante følgevirksomheter. 


Når bør følgevirksomheter involveres?
Etter man har jobbet med behovet og begynner å bli klar for å gå i dialog med
markedet bør man begynne prosessen for å kartlegge og mobilisere
følgevirksomheter.

Verktøy for delmålet
LUP’s
LUP’sveileder:
veileder:Kartlegge
Kartlegge-behov
behovog
ogbrukere
brukere
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gevinstpotensial
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I arbeidet med å finne det riktige behovet og problemstillingen er det
viktig å vurdere og beregne gevinstpotensialet underveis. Hvilket behov
vil gi størst gevinst å få løst. Her er det viktig å regne på økonomiske
gevinster, men også gevinster som bedre kvalitet i tjenester, frigjorte
ressurser, effektiv virksomhet, fornøyde brukere og ansatte etc.

I behovsfasen vil det sannsynligvis arbeides med flere retninger som det er verdt å
løse. Når prosjektet har pekt på noen ulike veier for videre arbeid kan det være
hensiktsmessig å undersøke og regne på gevinster og analysere kostnadsstrømmer
knyttet til disse. Det kan være en viktig del av argumentasjonen når man skal ta
beslutningen for hvilket behov man ønsker å presentere for markedet. En slik
vurdering er også med på å sørge for at man løser et problem som er
kostnadsdrivende og som vil føre til gevinster i form av besparelser, mer effektive
tjenester eller liknende.

Når bør gevinstpotensialet beregnes?

Før man går i dialog med markedet. Styringsgruppen kan benyttes til å prioritere
hvilken retning prosjektet skal gå for basert på beregninger av gevinster.

Les mer om gevinstrealisering her:

I Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet finnes en mal for interessentregister



DFØ | Gevinstrealisering



KS | Gevinstrealisering

Verktøy for delmålet

LUP’s
LUP’s veileder:
veileder: Oppfølging
Oppfølging -bruke
bruke avtalen
avtalen og
og ta
ta ut
ut gevinster
gevinster
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Før man beveger seg ut av behovsfasen og over i markedsdialogen må
behovet/behovene som har kommet opp avklares, avgrenses og
spisses. Man skal ha en problemstilling, et behov og et innovasjonsrom
hvor næringslivet skjønner hva som etterspørres og hva de skal levere
på. Behovet må samtidig gi rikelig rom for nytenking og innovasjon.



Styringsgruppen må vurdere og beslutte om behovet eller
problemstillingen er for snevert, for bredt, er riktig utfordringsområde,
har riktig innovasjonspotensial, riktig gevinstpotensial osv. Hvis
prosjektet har flere ulike behov, kan styringsgruppen vurdere og beslutte
hvilke de mener er det beste å gå i dialog med markedet med.


Se hvordan andre prosjekter oppsummerte og
presenterte behovet, her:
Sykehuset i Østfold


Sykehuset I Østfold opprettet en nettside for sitt prosjekt nyskapende pasientforløp
(digital hjemmeoppfølgning). Via nettstedet informerte de om bakgrunnen for
prosjektet, behovet de jobber ut fra, markedsdialogen sammen med alle dokumenter
og resultater, prosjektets faser, tidslinje og status, velg løsningskonsept,
samarbeidspartner, prosjektet I media, kontaktinformasjon, generelt om
innovasjonspartnerskap og deres erfaringer. 


Last ned behovsbeskrivelse fra Sykehuset i Østfold

Vestre Viken


Presentasjon av behov - Vestre Viken

Helse Bergen


Presentasjon av behov - Helse Bergen

Bærum kommune


Presentasjon av behov - Bærum kommune
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Gjennom markedsdialog ønsker man å få innsikt i hva som finnes av
løsninger og kompetanse i markedet. I denne fasen gjennomføres det
gjerne arbeidsmøter, dialogmøter, workshops og lignende hvor offentlige
og leverandører deltar. Bedrifter får gjennom markedsdialogen en
dypere forståelse for hvilket behov som skal løses. Slik oppnår aktørene
en felles forståelse av behovet, hvilke løsningsmuligheter som kan være
relevante, samt ønsker og krav til løsninger.

Formål

Offentlig prosjekteier inviterer næringslivet til dialog om utfordringsbildet,
teknologi, muligheter og innovasjonsrom. Tester hypoteser og idémyldrer
sammen med næringslivet og sikrer at løsningen ikke allerede eksisterer på
markedet.

Suksesskriterier

Være tydelige på hvilke tilbakemeldinger man ønsker fra markedet
Få gode innspill fra markedet på hvordan konkurransegrunnlaget bør utformes
Bekreftelse på at løsningen på behovet ikke allerede eksisterer i markede
Sikre at det er interesse fra leverandørmarkedet til å være med å utvikle nye
løsninger på behovet
Tilbakemelding fra markedet på at behovet/problemstillingen er tydelig og
forståelig
Legge til rette for at leverandører kan finne samarbeidspartnere og danne
konsortium
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For å gjennomføre en vellykket markedsdialog er det viktig å planlegge
godt i forkant og ha en felles forståelse for målet med markedsdialogen.
Typiske spørsmål det er viktig å stille seg under forberedelsene er hva
man ønsker å oppnå med markedsdialogen, hvilke bedrifter man skal ha
dialog med og hvordan dialogaktivitetene skal gjennomføres. Det er lurt
å bruke god tid på å skape godt innhold i de ulike dialogaktivitetene, for
å sikre at det man ønsker å kommunisere, blir kommunisert på en god
måte. Kvaliteten på det som presenteres styrer kvaliteten på
tilbakemeldingene man får.
Viktige aktiviteter
Sette mål og skape felles forståelse for markedsdialoge
Legg en plan for gjennomføring av dialogaktivitete
Kartlegge behovet for ressurser, involvere og fordele oppgave
Plan for innsamling og bearbeidelse av innspill 




Mål og felles forståelse

Selve målet med markedsdialogen er å få tilbakemeldinger og innspill på behovet fra
markedet, avklare innovasjonspotensialet og jobbe med en første utvikling av ideer.


Før dialogaktivitetene kan det være nyttig å ha en forberedende workshop eller et godt
strukturert planleggingsmøte. Dette for å sikre en felles forståelse av behov og formål
med dialogaktivitetene og hva man ønsker å få ut av for eksempel gruppearbeid eller
andre aktiviteter under dialogene. Det kan også være nødvendig å forberede de
interne deltakerne og prosjektgruppemedlemmene som skal delta i dialogaktivitetene
på roller og oppgaver. Det er også viktig at man får en siste test på at behovet
presenteres på en forståelig måte. Markedsdialogen er leverandørenes mulighet til å gi
innspill på behovet, så sørg for en god fasilitering slik at det legges til rette for gode
diskusjoner med nyttige innspill under aktivitetene. Det er også viktig at det foreligger
en klar plan for hvordan dere skal samle inn og bearbeide innspillene dere får. 


Her bør man også avklare roller og hvem som skal ordne de praktiske tingene i
markedsdialogen. Basert på erfaringer bør det vurderes om det skal arrangeres en
matchmaking som en del av en workshop eller om det eventuelt skal gjøres som et
eget arrangement senere.



Plan for hvordan man skal gjennomføre markedsdialogen

Dialogmøtet kan arrangeres digitalt eller fysisk på ulike måter, som for eksempel
Workshop
Presentasjoner fra en scen
Speeddate
Hackathon
Én-til-én møter


Det varierer hvor mange dager som bør settes av til dialog med leverandørene. Her er
det mange muligheter. Det viktige er at man formidler og deler sine utfordringer og
behov med markedet. Det bør også legges til rette slik at bedrifter får mulighet til å
dele av sin kompetanse rundt eksisterende teknologi og være med på å diskutere hva
som er mulig å få til innenfor utfordringsbildet.


Det er fint mulig å gjennomføre dialogmøte digitalt. Les mer her om erfaringer knyttet
til dette her: https://innovativeanskaffelser.no/blogg/gode-erfaringer-med-digital-

markedsdialog/


Et dialogmøte kan arrangeres på ulike måter. Et eksempel er en todeling der en starter
ut med felles informasjon fra scenen og i neste del har gruppearbeid/workshop. I et
slikt arrangement vil man først dele informasjon om behovet og utfordringen. Det kan
også være fornuftig å si noe om innovasjonspartnerskapsmodellen og prosessen og
hva det betyr for leverandørene. Dette kan prosjektgruppen gjøre eller
Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og DFØ bidra med. Videre har
man en del to hvor leverandørene, fagpersoner, prosjektgruppemedlemmer og
brukere jobber sammen i grupper med mål om å gi tilbakemeldinger fra
leverandørenes perspektiv. Behovet skal testes for å se om det er mulig å løse den
innenfor tilgjengelige rammer, om det allerede finnes løsninger i markedet, om det er
faktorer som lukker muligheter for innovasjon, om det er mulig å tenke nye løsninger
osv.


Under dialogaktivitetene er det lurt å sette av tid til at leverandørene kan mingle. Ofte
er det nødvendig at flere leverandører går sammen i f.eks. et konsortsium for å løse
utfordringen. Derfor er det viktig at disse får tid til å prate sammen i løpet av
arrangementet. Det anbefales også å sette opp et eget arrangement for matchmaking
mellom bedriftene.


I forberedelsene til et dialogmøte bør det også vurderes og avgjøres om man skal ta i
bruk designkompetanse i form av tjenestedesignere eller andre for å fasilitere dialogen
med markedet, og motta og bearbeide innspill.



Se eksempler på gjennomføring av markedsdialog her:
Deteksjon av skred på vei


Troms og finnmark fylkeskommune - snøskredsikring (markedsdialog.no)

Sporing og overvåkning av kirurgisk utstyr


Last ned fra Helse Bergen

Smart vintervei «dialogfasen - dokumenter


Smarte Mjøsbyer - dokumenter

Bærum kommun

e



Last ned Powerpoint-presentasjon (bærum.kommune.no)

|

Status for innovasjonpartnerskap Bærum kommune

Verktøy

LUP’s
LUP’sveileder:
veileder:DialogDialog-om
om
mulige
muligeløsninger
løsninger

Kartlegg behov for ressurser, involver og fordel oppgaver

I markedsdialogen har man behov for mange ulike ressurser, både interne og
eksterne, som det er viktig å booke inn i god tid i forveien før dialogaktivitetene finner
sted
Interne fagressurser trengs for å forklare problemstillingen/behovet/
utfordringsbildet på en tilfredsstillende måt
Prosjektgruppen må bidra med kompetanse på prosjektet, behovet og
problemstillingen, i grupper eller liknend
Anskaffelsesressurser/innkjøpskompetanse må bidra med kompetanse om
prosedyren og prosessen. Enten i gruppearbeid eller fra scenen
Ressurser med teknologikompetanse som kjenner til de teknologiske rammer
løsningen som utvikles skal fungere i
Det bør diskuteres om sluttbrukere skal være fysisk representert. Her kan man
eventuelt presenterte personas dersom det er utviklet i behovsfasen.
I tillegg må workshopene fasiliteres av enten interne eller eksterne, og funnene må
dokumenteres og gjøres tilgjengelig i etterkant
Ressurser til kommunikasjon og markedsføring av dialogene, og mobilisering av
leverandørene.
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2.

Dialogaktiviteter

Kartlegge leverandører dere ønsker å invitere


2.2

Kartlegge

Det er viktig å nå ut til de «riktige» leverandørene når man inviterer til
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Matchmaking
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Konkurranse

4.

Utvikling

5.

markedsdialog, men samtidig gå bredt ut, slik at man når andre
potensielle leverandører enn bare de man kjenner til eller har
samarbeidet med tidligere. Relevante leverandører kan være innenfor
ulike bransjer, men er ofte de som ønsker å bidra med innovasjon, tenke
nytt og som ser muligheten til å komme tidlig inn i et nytt marked.

Ved behov kan det gjøres noen praktiske valg knyttet til påmeldingen, med tanke på
hvor mange leverandører man ønsker å få med, hvilke bransjer de representerer,

Kjøp

begrensninger på type aktører og eventuelt hvor mange som kan stille fra hver
leverandør, type bedrifter osv.



Denne aktiviteten ledes av prosjektgruppen med bistand fra LUP, DFØ og IN. LUP og IN
kan bistå med kompetanse på miljøer, klynger, bedrifter og bidra til å spre informasjon
til sitt nettverk.



Markedsføre og invitere leverandørmarkedet

Anskaffelsesressursene i prosjektet må kunngjøre dialogaktivitetene i god tid i forveien
og publisere selve invitasjonen på Mercell. Hvis man ikke legger påmeldingen til egen
hjemmeside, er det gjennom Mercell man vil få påmeldingene til dialogaktivitetene.



Siden målgruppen man ønsker å treffe muligens ikke er kjent med Mercell
(oppstartsselskaper, gründere og andre) er det nødvendig å markedsføre
dialogaktiviteten. Her må man bruke sitt eget nettverk, nettverket til
Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og DFØ, sosiale medier, relevante
klyngemiljøer og interesseorganisasjoner. Det er også lurt å lage
markedsføringsmateriell, for eksempel en kort video, en illustrasjon eller enkle
bekrivelser av behovet for å lette kommunikasjonen mot leverandører. Slikt materiell
er også veldig fint å bruke på sosiale medier. Her kan LUP bistå med å lage for
eksempel illustrasjoner. 

Se eksempler på ulikt materiell knyttet til
markedsdialog her



Forsvarsbygg



Innovasjon: Mer mobile og fleksible bygg (forsvarsbygg.no)

Troms og Finnmark fylkeskommune



Troms og finnmark fylkeskommune - snøskredsikring (markedsdialog.no)

Fortsett å bli bedre



Digital markedsdialog – Fortsette å bli bedre! – Innovative anskaffelser

Klimagrunn 



Innovative anskaffelser - youtube - Klimagrunn

Tunnelsikkerhet  



Innovative anskaffelser - youtube - Tunnelsikkerhet Statens Vegvesen


Automatisk bagasje håndtering  



Oslo lufthavn Gardermoen - youtube - Avinor Baggage handling
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Bearbeide data og innspill

Etter dialogen med markedet må det settes av tid til å bearbeide de
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Kartlegge

2.3

Bearbeide data
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Behovsbeskrivelse
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Offentliggjøring

2.6

Matchmaking

innspillene og tilbakemeldingene man har fått og eventuelt gjøre
justeringer og endringer i behovsbeskrivelsen i tråd med disse.

Se gode eksempler på tidligere prosjekter/
oppsummeringer/rapporter her:

3. Konkurranse

4. Utvikling

5. Kjøp

Sykehuset Østfold brukte tjenestedesigenre for å fasilitere og
strukturere sine innspill og kommentarer. Det endte i en rapport



Last ned rapport fra Sykehuset Østfold

Vestre Vikens rapport fra tjenestedesignere



Last ned rapport fra Vestre Viken

Vurdere behov for videre dialog

Etter den første dialogen med markedet bør det vurderes om det er behov for en ny
aktivitet med markedet for ytterligere avklaringer. Da kan man dykke dypere ned i
relevante problemstillinger knyttet til behovet og videreutvikle ulike deler av
innovasjonsrommet.

En ny dialogrunde er ikke nødvendig, men det er en mulighet hvis man ønsker og har
behov for å bruke mer tid sammen med markedet. Det kan være nødvendige
avklaringer, for å få flere innspill på behovet, tekniske forutsetninger rundt prosessen
eller rammer for løsningsutvikling, test og implementering.

Det kan også vurderes å tilby 1-til-1 møter med leverandører, dette vil fort kreve en del
ressurser og tid.



Etter ny dialog må nye innspill vurderes. Behovet og tekniske rammer må eventuelt
justeres for videre arbeid.
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Konkretisere behovet


Basert på innspillene fra dialogaktivitetene og arbeidet i etterkant skal
behovsbeskrivelsen og problemstillingen konkretiseres og klargjøres til
konkurransedokumentene. I dette arbeidet er det viktig å tenke på
følgende:
Regne på gevinster ved å løse utfordringe
Vurdere alle tilbakemeldingene og innspillene man har fått fra markedet
Sørge for at det er et potensial for næringslivet til å utvikle innovative løsninge
Sikre at utfordringen er relevant for flere offentlige aktører

Tydeliggjøre minstekrav og løsningsønsker


Når man går inn mot konkurransefasen bør det jobbes med å tydeliggjøre hva man ser
for seg at løsningen skal levere. Man skal ikke gi spesifikke forslag til hva løsningen skal
være, men man bør vurdere å sette noen minstekrav løsningen må levere på. Dette
kan være knyttet til teknisk plattform, integrasjon mot andre systemer, tilgang på
testfasiliteter og hvilke brukere/brukergrupper som skal bruke/dra nytte av løsningen.
Det er også viktig å tenke på eventuelle føringer i lovverket og eventuelle andre interne
sikkerhetsreguleringer løsningen må levere innenfor. Det er viktig at innspillene fra
dialogaktivitetene tas med i dette arbeidet. 


Det må vurderes hva man ønsker at løsningen skal oppnå og hva som gir størst effekt.
Det vil i hovedsak handle om hvilke gevinster løsningen vil gi for hvem. Her anbefales
det å tenke stort og ambisiøst, men ikke sette dette som krav.



Ferdigstille behovsbeskrivelse og problemstilling til
anbudsdokumenter


Behovsbeskrivelsen og problemstilling som skal beskrives i
konkurransedokumentenes bilag 1 må ferdigstilles. Det kan være lurt å teste behovet
internt i organisasjonen eller på andre relevante personer for å se om det fremstår så
tydelig at de som ikke er kjent med prosjektet faktisk forstår hva man etterspør. 


Arbeidet med konkurransedokumentene er en omfattende prosess så å starte med
dette så tidlig som mulig er erfaringsmessig lurt. Her er det viktig å involvere DFØ tidlig
slik at de kan bistå gjennom hele prosessen med utforming av dokumentene.



Få innspill fra, forankre og beslutte hos styringsgruppen


Styringsgruppen bør få muligheten til å komme med eventuelle innspill og
presiseringer knyttet til behovet og problemstillingen i løpet av denne prosessen.
Eventuelle tilbakemeldinger og konkretiseringer fra styringsgruppen jobbes videre
med. En eventuell ny og revidert versjon av behovet basert på innspillene som kom fra
styringsgruppen presenteres for styringsgruppen og de vedtar behovet som prosjektet
går videre til konkurransen med. 


Godkjennelse fra styringsgruppen bør være en av de siste aktivitetene man gjør i
markedsdialogfasen før man går over i konkurransefasen.


Se eksempler på behovsbeskrivelser fra tidligere
gjennomførte prosjekter her


Her finnes det mye bra informasjon fra prosjektet smart vinterveg: 


Smarte Mjøsbyer - dokumenter smart vinterveg

Her finner du konkurransedokumenter (og behovsbeskrivelse) fra
sykehuset Østfold: 


Mercell - Sykehuset Østfold

Tunnelsikkerhet 

Her finner du dokumenter, blant annet Vedlegg 1 til bilag 1 – behovsbeskrivelse, fra
Statens vegvesens innovasjonspartnerskap på tunnelsikkerhet: 


Tunnelsikkerhet – Innovative anskaffelser
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2.5 Offentliggjøring av dokumenter
og funn fra dialogaktivitetene
Offentliggjøring av dokumenter og funn fra
dialogaktivitetene


Informasjonen som formidles under markedsdialogen skal gjøres
tilgjengelig for alle. Det gjelder også spørsmål og innspill som kommer
fra leverandørene. Dette er for å oppfylle kravet i regelverket om at alle
skal ha mulighet til å levere inn tilbud til konkurransen på samme
premisser. Leverandørene skal ha tilgang på den samme informasjonen
selv om de ikke deltok på noen av aktivitetene under markedsdialogen.
Dokumenter bør offentliggjøres fortløpende.
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2.6 Gjennomføre matchmakingarrangementer

2. Markedsdialog
2.1

Dialogaktiviteter

Matchmaking-arrangementer


2.2 Kartlegge

Det kan være nødvendig at flere leverandører samarbeider eller går

2.3 Bearbeide data

sammen i et konsortsium for å levere en helhetlig løsning på behovet.

2.4

Behovsbeskrivelse

2.5 Offentliggjøring
2.6 Matchmaking

Det er derfor viktig å gi leverandørene arenaer, f.eks. matchmakingarrangementer der de kan finne hverandre og få presentert seg og sine
ideer for hverandre. Under et slikt arrangement kan man for eksempel
gjøre følgende:

3. Konkurranse
4. Utvikling
5. Kjøp

Presentere behovsbeskrivelsen og eventuelle ønsker og krav til løsninger
Legge opp til interaksjon mellom leverandørene som er til stede slik at de får
mulighet til å finne samarbeidspartnere med komplementerende kompetanse og
løsninger.
Flere av matchmaking-arrangementene som tidligere er gjennomført er blitt organisert
av eksterne aktører med gode koblinger til aktuelle leverandører. Dette kan for
eksempel være klynger. Disse bistår da med å invitere og sette opp programmet for
dagen. Tilbakemeldingen på slike arrangementer har vært at det er veldig nyttig for
leverandørene, så dette er noe som anbefales å arrangere. 


Når bør et matchmaking-arrangement finne sted?
Når behovsbeskrivelsen er besluttet av styringsgruppen og det ikke vil komme
større endringer i behovet, ettersom leverandørene danner konsortium basert på
behovet som presenteres her.
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Prosjekteier lyser ut konkurransen etter gjeldende retningslinjer og velger
det eller de tilbudene som svarer best på sitt behov. Det er mulig å inngå
et Innovasjonspartnerskap med en eller flere leverandører (konsortsier).
Det er den offentlige virksomheten som velger hvilke leverandører eller
konsortier som tas videre.

Formål
Konkurransen lyses ut og det inngås kontrakt med en eller flere (grupper av)
leverandører. I kontrakten ligger det opsjoner om direkte kjøp av løsning(er) når
de er ferdig utviklet.

Suksesskriterier
Tilgang til og, involvering av, relevante ressurser som kan svare ut spørsmål,
delta i diskusjoner om muligheter og utfordringer og vurdere tilbud gjennom
hele konkurransefasen
Finne en god balanse mellom behov og krav. Det kan være uvant for både
offentlige og private aktører med behovsspesifikasjon heller enn
kravspesifikasjon
Involver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i utarbeidelsen
av konkurransegrunnlaget.
Felles gjennomgang med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), DFØ og
Innovasjon Norge (IN) på et første utkast av konkurransegrunnlaget og
bilagene.
Synliggjøre konkurransen for relevante leverandører
Riktig kompetanse og forståelse av behovet hos ressursene som skal evaluere
tilbudene.

Les mer om regelverket og hvordan gjennomføre konkurransen på
anskaffelser.no: 


Anskaffelser.no - Gjennomføring av konkurransen ved innovasjonspartnerskap
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3.1 Utarbeide konkurransegrunnlag

Organisere
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Behov

og kunngjøring

2. Markedsdialog

3. Konkurranse

Det må utarbeides konkurransegrunnlag og kunngjøring, som publiseres
i konkurransegjennomføringsverktøyet (f.eks Mercell, EU Supply,

3.1

Konkurransegrunnlag

TendSign). Maler for både konkurransegrunnlaget og avtale om
3.2

Tilbudskonferanse

3.3

Prekvalifisering

3.4

Evaluering

innovasjonspartnerskap finner dere på anskaffelser.no

Å utvikle konkurransegrunnlaget er en forholdsvis tidkrevende prosess hvor flere
interne ressurser er involvert. Dette kan blant annet være representanter fra fag, IKT og

3.5

Kontraktinngåelse

4. Utvikling

juridisk i tillegg til prosjektgruppen. Det bør settes av tilstrekkelig tid hos alle de
relevante resursene som skal bidra, og kanskje spesielt ressursene på anskaffelser.
Selv om mange ressurser er involvert i arbeidet med konkurransegrunnlaget er det lurt

5. Kjøp

at det fortsatt er prosjektgruppen som styrer arbeidet og jobber frem dokumentene i
konkurransegrunnlaget.  



DFØ er en viktig ressurs i arbeidet med konkurransegrunnlaget. De har utarbeidet
kontrakter, maler og kan gi støtte og veiledning når konkurransegrunnlaget utformes.
Det anbefales at disse brukes. De kan man finne her. 






Anskaffelser.no - Utarbeide konkurransegrunnlag og kontrakt ved
innovasjonspartnerskap


I tillegg kan LUP og IN også gi tilbakemeldinger i arbeidet med konkurransegrunnlaget.
Det kan være lurt å sette av tid til en felles gjennomgang med LUP, IN og DFØ til å gå
gjennom et tidlige utkast av konkurransegrunnlaget og bilagene før for mye blir «låst».
Dette er spesielt viktig med tanke på behovsbeskrivelsen, kriterier knyttet til
prekvalifisering, utvelgelse av leverandører og tildelingskriterier.



Eksempler på hva DFØ, LUP og IN kan bidra med i dette arbeidet:

Bistå med å vurdere tildelingskriterier, absolutte krav i konkurransedokumentene
og vilkår i kontrakten som henger godt sammen med behovet (DFØ
Sparring knyttet til utarbeidelse av behovsbeskrivelse med tilstrekkelig
innovasjonshøyde (IN og LUP
Veiledning slik at dokumentene som utarbeides er i tråd med
anskaffelsesregelverket (DFØ)



Videre er det flere punkter som er viktig i arbeidet med konkurransegrunnlaget:

Vurdere å sette en begrensning i omfang av tilbudene (eks. begrensning på antall
sider). Mange og omfattende tilbud vil være svært tidkrevende å lese og vurdere.
Det er viktig å legge opp til at konkurransedokumenter gjør det enkelt for
leverandørene å svare ut tildelingskriteriene – og ikke minst gjør det enkelt for
prosjekteier å sammenligne tilbud
Skrive inn aktuelle følgevirksomheter i konkurransegrunnlaget slik at disse også får
kjøpsopsjon til ferdig utviklede løsninger.
Vurdere om man ønsker å inngå en eller flere kontrakter om
innovasjonspartnerskap. Her bør det ressursbruken vurderes. Har prosjekteier
kapasitet til å følge opp flere innovasjonspartnerskap parallelt
Gå med jevne mellomrom tilbake til behovet og behovsbeskrivelsen og pass på at
det kommer tydelig frem i konkurransegrunnlaget 



Før konkurransegrunnlaget publiseres kan det være lurt å sende det ut på høring for å
få innspill og kommentarer. Konkurransedokumentasjonen kan sendes på høring
både internt i virksomheten og eksternt, for eksempel til leverandører. Vær bevisst på
hva det ønskes innspill på. Basert på innholdet i konkurransegrunnlaget får
leverandører og andre relevante aktører mulighet til å spille inn eventuelle uklarheter,
spørsmål, avklaringer og liknende. Disse innspillene brukes til å oppdatere og
tydeliggjøre konkurransegrunnlaget. Dette gir også leverandørmarkedet tid til å sette
seg inn i behovet og begynne å forberede seg på å sende inn tilbud.



Dokumenter til konkurransegjennomføring 

Ved gjennomføring av et innovasjonspartnerskap, må følgende maler, bilag og avtaler
fylles ut
Konkurransegrunnlagsmalen: 
Inneholder regler og forutsetninger for konkurransen – herunder kvalifikasjonskrav,
utvelgelseskriterier, tildelingskriterier, frister, informasjon om tilbudsutforming
etc
Avtale om innovasjonspartnerskap:
 
Regulerer hvordan innovasjonspartnerskapet gjennomføre
Bilag 1-11 til avtale om innovasjonspartnerskap:
 
Bilagene beskriver det prosjektspesifikke som f.eks. behovsbeskrivelsen,
prosjekteiers tekniske plattform, administrative bestemmelser, hvordan det
etterfølgende kjøpet skal gjennomføres, maksimumskostnad for kjøpet etc.







Finn de relevante malene her

Anskaffelser
Anskaffelser
.no
.no -- Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
for
for innovasjonspartnerskap

innovasjonspartnerskap


Maksimumskostnad for kjøpet

For å kunne kjøpe den løsning som utvikles i innovasjonspartnerskapet, er det et
lovkrav om å ha avtalt en maksimumskostnad med leverandøren.
Maksimumskostnadene for anskaffelse av løsning skal defineres før det inngås
kontrakt med en leverandør, og skal reflektere hva oppdragsgiver er villige til å betale
for å få løst den utfordring som er kunngjort.

 

Maksimumskostnadene angir de «ytre totalkostnadsrammene» for anskaffelse av
løsning etter at utviklingsløpet er gjennomført. Dette er ikke det samme som kjøpspris
av utviklet løsning. Selve kjøpsprisen av utviklet løsning (som altså ikke får overstige
maksimumskostnadene), kan defineres etter gjennomført utvikling. En forutsetning for
dette er at leverandørene ikke har konkurrert på endelig pris av løsning (dvs. at endelig
pris av utviklet løsning ikke har vært et tildelingskriterium i konkurransen).

 

Det finnes to måter å håndtere maksimumskostnadene i konkurransen
Maksimumskostnadene defineres på forhånd av oppdragsgiver, elle
Maksimumskostnadene defineres sammen med leverandøren som en del av
forhandlingene

 

I maksimumskostnaden skal det også tas høyde for følgevirksomhetenes eventuelle
innkjøp. Hvis dere ikke gjør det, kan ikke følgevirksomhetene utnytte en eventuell
kjøpsopsjon.



Eksempel på hvordan Sykehuset Østfold håndterte maksimumskostnaden i sitt
konkurransegrunnlag. Se bilag 7 i dette dokumentet:


Last ned bilag fra Sykehuset Østfold

Synliggjøre at konkurransen er publisert

Når konkurransegrunnlaget er klart, publiseres konkurransen i
konkurransegjennomføringsverktøyet. For å nå ut til relevante leverandører er det
viktig å markedsføre at konkurransen er publisert. Her kan man bruke det nettverket
prosjekteier og dets partnere har, i tillegg kan IN, LUP og DFØ bidra med å nå ut til sine
nettverk. IN har et nettverk som blant annet når ut til næringsklynger innen ulike
sektorer. LUP har også et bredt nettverk. 



Det kan være lurt å forsøke å lage en nyhetssak som kan publiseres i tradisjonelle og/
eller sosiale medier i tillegg til på egne nettsider for prosjektet. Prosjektet kan også ta
direkte kontakt med de leverandørene som deltok under dialogaktivitetene. 



Bruk egen kommunikasjonsavdeling og sett opp en plan for markedsføring av
konkurransen. 

Se eksempler fra andre prosjekters
konkurransegrunnlag her:

Statens vegvesen - tunnelsikkerhet



Last ned konkurransegrunnlag fra Innovative anskaffelser

Sykehuset Østfold – Sikker prøvetaking i hjemme



Last ned konkurransegrunnlag fra Sykehuset Østfold

Stavanger kommune – aktivisering og egenmestring



Last ned konkurransegrunnlag fra Stavanger kommune

Vestre Viken – video til AMK-sentral



Last ned konkurransegrunnlag fra Vestre Viken

Verktøy for delmålet

LUP
LUP’’s
s veileder:
veileder: ForberedeForberedekonkurransegrunnlag
konkurransegrunnlag og
og utlysning
utlysning
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ved behov
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3. Konkurranse
3.1 Konkurransegrunnlag
3.2 Tilbudskonferanse
3.3 Prekvalifisering
3.4 Evaluering
3.5 Kontraktinngåelse

4. Utvikling
5. Kjøp

Man bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å avholde en
tilbudskonferanse for leverandørene etter at konkurransegrunnlaget et
publisert.
I en tilbudskonferanse får leverandørene presentert konkurransegrunnlaget og får
mulighet til å stille spørsmål og gjøre eventuelle avklaringer til
konkurransedokumentene. 


Formålet med en tilbudskonferanse er å sørge for at leverandørene har en god
forståelse av det man etterspør i konkurransegrunnlaget og for å sikre kvaliteten i
tilbudene man mottar. Dette kan være spesielt aktuelt hvis det er mye tekniske detaljer
eller andre spesifikasjoner i konkurransegrunnlaget som kan misforstås eller leses på
ulike måter. 



For mer informasjon om tilbudskonferanser se:


Anskaffelser.no - Tilbudskonkurranse

Forsiden
Organisere
1. Behov
2. Markedsdialog
3. Konkurranse
3.1 Konkurransegrunnlag
3.2 Tilbudskonferanse
3.3 Prekvalifisering
3.4 Evaluering
3.5 Kontraktinngåelse

3.3 Prekvalifisering av tilbydere
Konkurranse om å inngå innovasjonspartnerskap innledes med en prekvalifiseringsfase. Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene
vil få anledning til å levere tilbud. Prosjekteier har mulighet til å sette en
maksgrense på hvor mange leverandører som kan prekvalifiseres. Hvis
det er flere enn maks antall leverandører som oppfyller
kvalifikasjonskravene kan prosjekteier velge blant overtallige kvalifiserte
leverandører på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende kriterier,
jf. § 16-12 i forskriften om offentlige anskaffelser. Dette må i så fall angis i
kunngjøringen.

4. Utvikling
5. Kjøp

Kvalifikasjonskrav


Når det gjelder kvalifikasjonskrav må det stilles krav til leverandørens kvalifikasjoner
innen forskning og utvikling, herunder implementering av innovative løsninger (jf. §
16-5 tredje ledd). Det kan blant annet stilles krav til erfaring, kapasitet eller
kompetanse innen forsking og utvikling. Det vil si at referanseoppdrag eller personell
som leverandøren disponerer kan oppfylle dette kvalifikasjonskravet.
Oppdragsgiveren er imidlertid ikke forpliktet til å stille krav til at leverandørene har
tidligere erfaring innen forskning og utvikling, og man bør være oppmerksom på at
dersom man stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan det medføre at små og
mellomstore bedrifter utelukkes fra å delta i konkurransen.


Bergen kommune valgte å reservere plasser til mindre erfarne og nyetablerte
selskaper i sitt innovasjonspartnerskap 1000 bygg – 10 000 muligheter og gjorde det på
denne måten:

"Oppdragsgiver ønsker å kvalifisere både etablerte selskap med mye relevant erfaring,
men ser også behov for å åpne konkurransen for mindre erfarne og nyetablerte
tilbydere, for eksempel innen gründermiljøene. Dersom det melder seg flere enn 10
(ti) leverandører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgivere
reservere minst 2 (to) og maksimalt 4 (fire) plasser i konkurransen til mindre erfarne
og nyetablerte selskap, forutsatt at det melder seg minst to slike selskap."




For mer informasjon om kvalifikasjonskrav: 


Anskaffelser.no - Anskaffelsesprosessen steg for steg

Gjennomføring av prekvalifiseringen


Alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å delta i konkurransen, jf. §
23-7. Etter å ha mottatt forespørsel om deltakelse, må oppdragsgiver vurdere hvilke
leverandører som anses kvalifisert på bakgrunn av kvalifikasjonskravene. Bare de
leverandørene som er kvalifisert, kan bli invitert til å innlevere tilbud.

Forsiden
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Når konkurransen er kunngjort og prekvalifiseringen er gjennomført er
det opp til leverandørene som er prekvalifisert å utarbeide og levere
tilbud. Tilbud skal utarbeides på bakgrunn av anskaffelsesdokumentene,
og sendes til oppdragsgiver innen tilbudsfristens utgang. De
prekvalifiserte leverandørene har mulighet til å stille spørsmål til
konkurransegrunnlaget før utløp av spørsmålsfrist. Dette skal skje
gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet og spørsmål og svar må
offentliggjøres fortløpende. Dette er for å sikre at alle leverandører har
tilgang på den samme informasjonen når de skal levere tilbud.

Evaluering av tilbud

Prosjektgruppen påbegynner evalueringen av innkomne tilbud etter tilbudsfristens
utgang. 

Alle inviterte tilbydere må få sine tilbud evaluert, og evalueringen skal foretas på
grunnlag av tildelingskriteriene. Det er viktig at det er satt av tilstrekkelig tid og
ressurser til å gjennomføre evalueringen på en grundig måte. 



Eksempler på nødvendig kompetanse man bør ha i teamet som gjennomfører
evalueringen kan være ulik fagkompetanse – både noen som kjenner behovet og
eventuelt andre relevante fag, prosjektleder (noen som har fulgt prosjektet hele
veien), anskaffelseskompetanse, annen bransjekunnskap, teknisk infrastruktur. Det
samme teamet, i hvert fall et kjerneteam, bør delta i vurderingen av alle tilbud for å
sikre likebehandling.



Ofte evalueres tilbudene på pris/kostnad, kvalitet og gjennomføringsevne. Under
kriteriet kvalitet evalueres ofte innovasjonshøyden i tilbudet. Innovasjonshøyden bør
beskrives på en måte som får frem forskjellen mellom dagens løsninger og den
foreslåtte løsning, og fremheve hva som er den innovative delen av den nye
løsningen. Innovasjon Norge kan bistå med kompetanse knyttet til vurderinger av
innovasjonshøyde.



For mer informasjon om evaluering av tilbud gå til anskaffelser.no:



Anskaffelser.no - Evaluere tilbud

Forhandlingsrunder

Innovasjonspartnerskap skal inngås med forhandling. Etter innledende evalueringer
må dermed de prekvalifiserte leverandørene bli invitert til forhandlinger. Formålet med
forhandlingsrundene er å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgiverens behov best
kan oppfylles, med hensyn til tekniske løsninger, rettslige og finansielle forhold og
prosjektgjennomføring.



I forhandlingsfasen kan det i utgangspunktet forhandles om alle aspekter av tilbudet,
men det kan ikke forhandles om absolutte krav eller kriterier for tildeling i
anskaffelsesdokumentene. Temaer som det kan være naturlig å forhandle om ved
inngåelse av innovasjonspartnerskap er
Delmål i utviklingsforløpe
Kostnader for utviklingsløpe
Maksimumskostnadene for det etterfølgende innkjøpet



Det skal i utgangspunktet inviteres minimum tre tilbudsgivere til forhandlingsrunden.
Dersom det ikke finnes et tilstrekkelig antall leverandører i markedet, kan det velges ut
færre leverandører enn hva som er oppgitt i kunngjøringen.



I gjennomføringen av forhandlingene er det viktig å huske på å
Opptre ryddig og utarbeid grundig dokumentasjon for hva som er gjort for å sikre
likebehandling og åpenhet i konkurransen, samt vise til hvordan man har vurdert
tilbudene objektivt
Involvere relevante ressurser i vurderingen av tilbudene. Det er også viktig og tidlig
i prosessen sørge for at disse setter av tid til å være med på evalueringen.
Det kan være lurt å invitere tilbyderne til å presentere løsningskonseptet i
forhandlingsmøte.



For detaljer om gjennomføring av forhandlingsrunder se dokumentet Forhandlinger –
praktisk veileder: 



Last ned Forhandlinger – praktisk veileder



Hvem bør delta i forhandlingsteamet?

Noe av det første oppdragsgiveren må gjøre som en del av forberedelsesfasen, er å
etablere et godt forhandlingsteam. Deltakerne i forhandlingsteamet skal være med
fordi de bidrar til forhandlingsresultatet, gjennom kompetanse på forhandlinger som
fag og kompetanse på de faglige temaene knyttet til behovet det forhandles om.

Alle deltakere i teamet bør ha en rolle, og altfor mange deltakere i teamet kan forsinke
og
 forvanske prosessen. Noen ganger er det hensiktsmessig å supplere teamet med

fageksperter underveis – for eksempel slik at en fagekspert deltar på en begrenset del
av forhandlingsmøtet, når det er temaer knyttet til fagekspertens spesielle
kompetansefelt som drøftes.



Mer informasjon om forhandlingsteamet finnes her: Forhandlinger - praktisk veileder: 


Last ned Forhandlinger – praktisk veileder




Involvering/beslutning av styringsgruppen

Styringsgruppen bør orienteres om evalueringsprosessen og forhandlingsrundene.
Dersom styringsgruppen skal beslutte hvilke leverandører det skal inngås kontrakt
med, må den eller de leverandørene som scorer høyest på tildelingskriteriene
presenteres for styringsgruppen. 


Verktøy for delmålet

LUP’s
LUP’s veileder:
veileder: Gjennomføre
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velge tilbud
tilbud og
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3.5 Kontraktsinngåelse
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1.

Behov

Etter forhandlingene og eventuelle oppdaterte tilbud vil endelig
2. Markedsdialog

3. Konkurranse

3.1

evaluering av tilbudene bli foretatt på grunnlag av tildelingskriteriene for
konkurransen og innovasjonspartnerskapskontrakt bli tildelt.

Konkurransegrunnlag

Kvalifikasjonskrav

3.2

Tilbudskonferanse

3.3

Prekvalifisering

Når det gjelder kvalifikasjonskrav må det stilles krav til leverandørens kvalifikasjoner
innen forskning og utvikling, herunder implementering av innovative løsninger (jf. §
16-5 tredje ledd). Det kan blant annet stilles krav til erfaring, kapasitet eller

3.4

Evaluering

3.5

Kontraktinngåelse

kompetanse innen forsking og utvikling. Det vil si at referanseoppdrag eller personell
som leverandøren disponerer kan oppfylle dette kvalifikasjonskravet.
Oppdragsgiveren er imidlertid ikke forpliktet til å stille krav til at leverandørene har

4. Utvikling

5. Kjøp

tidligere erfaring innen forskning og utvikling, og man bør være oppmerksom på at
dersom man stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan det medføre at små og
mellomstore bedrifter utelukkes fra å delta i konkurransen.



Bergen kommune valgte å reservere plasser til mindre erfarne og nyetablerte
selskaper i sitt innovasjonspartnerskap 1000 bygg – 10 000 muligheter og gjorde det på
denne måten:

"Oppdragsgiver ønsker å kvalifisere både etablerte selskap med mye relevant erfaring,
men ser også behov for å åpne konkurransen for mindre erfarne og nyetablerte
tilbydere, for eksempel innen gründermiljøene. Dersom det melder seg flere enn 10
(ti) leverandører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgivere
reservere minst 2 (to) og maksimalt 4 (fire) plasser i konkurransen til mindre erfarne
og nyetablerte selskap, forutsatt at det melder seg minst to slike selskap."




Se avtalemal for innovasjonspartnerskap her:



Anskaffelser.no - Avtale om innovasjonspartnerskap


All dialog foregår i konkurransegjennomføringsverktøyet og samtlige tilbydere vil
gjennom denne portalen bli underrettet om beslutningen.



Partnerskapskontrakter kan tidligst inngås etter en karensperiode. Karensperioden er
10 dager regnet fra dagen etter meddelelse om valg av leverandør. Kontraktene anses
som inngått når de har blitt signert av begge parter. Karensperiode er regulert i
Anskaffelsesforskriftens §25-2. 



Kontraktsinngåelse er en viktig milepæl i innovasjonspartnerskapet og kan være en fin
anledning for å markedsføre prosjektet. Dette kan gjøres ved å legge ut informasjon på
nettsider, invitere presse til et arrangement der valgte leverandør annonseres eller
andre aktiviteter for å synliggjøre og spre informasjon om prosjektet. 



For mer informasjon om kontraktsinngåelse se anskaffelser.no: 



Anskaffelser.no - Meddele tildeling av kontrakt 
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I denne fasen utvikles helt nye løsninger sammen med valgte
leverandør(er). Det kan for eksempel være produkter, digitale løsninger,
tjenester eller systemer som utvikles. Prosessen er inndelt i mindre deler
med definerte mål og milepæler. Til sammen utgjør dette en
utviklingsprosess. Her er det viktig å utføre både brukertester og tekniske
tester underveis i utviklingsløpet. Utviklingsfasen preges av tett dialog og
samarbeid mellom prosjekteier og leverandørene for å sikre at
milepælene og målene overholdes. Det er viktig å utføre både
brukertester og tekniske tester underveis i utviklingsløpet. Når
løsningen(e) er ferdigstilt har prosjekteier og følgevirksomheter opsjon
på å kjøpe løsningen uten en ny konkurranse.



Formål

Nye løsninger, tjenester, teknologier eller produkter utvikles, testes og
verifiseres i tett samarbeid mellom leverandører og prosjekteier. Leverandørene
kompenseres (helt eller delvis iht. den enkelte kontrakt) for sine
utviklingskostnader. Midlene utbetales av prosjekteier i tråd med
anskaffelsesregelverket. I denne fasen benyttes 90 % av tilskuddet fra
Innovasjon Norge. Fasen skal resultere i ferdigstilt produkt, teknologi eller
tjeneste, som leverandørene kan kommersialisere og som prosjekteier kan
kjøpe inn og ta i bruk i sin virksomhet.

Suksesskriterier

Tett samarbeid mellom prosjekteier og leverandø
En god og detaljert fremdriftsplan for gjennomføring av utvikling, testing og
implementerin
Brukerinvolvering og kontinuerlig testing
Forberede implementerin
Planlegge for eventuelle organisatoriske endringe
Forankring i ledelse og hos behovseier


Denne veilederen gir en overordnet beskrivelse av gjennomføringen av
utviklingsfasen. For mer detaljer om regelverket og hvordan fasen settes
opp gå til anskaffelser.no: 



Anskaffelser.no - Utviklingsprosessen i et innovasjonspartnerskap
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4.1 Forberede og organisere

4.1 Forberede og organisere
Etter kontraktsinngåelse skal prosjekteier og leverandører utarbeider en
detaljert fremdriftsplan for gjennomføringen av utviklingsfasen i
overensstemmelse med tilbudet. Utviklingen og testingen kan deles opp
i delleveranser. Fremdriftsplanen bør beskrive hvilke delleveranser fasen
skal deles opp i og når de ulike aktivitetene skal gjennomføres. Følgende
faser og milepæler benyttes:

4.2 Utvikling og testing
4.3 Følgevirksomheter
4.4 Implementering

5. Kjøp

Fase 1: Utvikling i form av delleveranser

Fase 2: Partners utarbeidelse og test av endelig prototype

Fase 3: Oppdragsgivers test og godkjenning av løsningen

Fase 4: Anskaffelse av løsningen - Selve anskaffelse skjer i neste fase av modellen Kjøp og implementering


Fase 1-4 er nærmere beskrevet her: 


Anskaffelser.no - Avtale om innovasjonspartnerskap


DFØ har utarbeidet malverket til utviklingssamarbeidet og vil kunne gi veiledning i
juridiske spørsmål og avklaringer knyttet til gjennomføringen.


Prosjekteier kan gjøre valg, presiseringer og omprioriteringer innenfor rammen av
behovsbeskrivelsen i gjennomføringen av en delleveranse, men er ansvarlig for at
dette ikke går ut over de avtalte tids- og ressursrammene. Leverandør er ansvarlig for
at den utviklingen de foretar, skjer innenfor de avtalte tids- og ressursrammer.
Leverandør er også ansvarlig for å dokumentere valgene, presiseringene og
omprioriteringene som blir gjort.



Utbetalinger fra Innovasjon Norge: 

90 % av tilskuddet fra Innovasjon Norge (IN) brukes i denne fasen. Midlene skal gå til å
dekke, helt eller delvis, leverandørens utviklingskostnader i tråd med kontrakten. For
detaljer om utbetalingsrater, når dere kan be om utbetaling og krav til dokumentasjon
til IN, se tilbudsbrevet. 



Prosjektgruppas rolle:

Det kan være at det er behov for å gjøre endringer i prosjektgruppen dersom det er
behov for andre ressurser, men det bør være en kjernegruppe som kan fortsette å
møtes hyppig også i denne fasen. En utvidet prosjektgruppe bør være godt involvert
og møtes jevnlig, men trenger ikke nødvendigvis delta i alle aktiviteter. 


Prosjektgruppen har i denne fasen en viktig rolle i å følge opp milepælene og bidra i
testing og verifisering av løsningsdesign og prototyper, og i å forberede organisasjonen
på en anskaffelse av en ny løsning. 


Følgevirksomheter bør også involveres for å se utprøvingen, komme med innspill
underveis og forberede egen organisasjon på en anskaffelse i etterkant. 




Styringsgruppens rolle: 

Styringsgruppa bør ha en aktiv rolle når prosjektet skal inn i utviklingsfasen. Det er
flere ting styringsgruppa bør bidra med i denne fasen.
Ha et helhetlig blikk på utviklingen og være med å vurdere om løsningen holder
den ønskede kvaliteten
Sørge for nødvendige ressurser, både internt hos prosjekteier og hos andre
relevante aktører.
Følge med på fremdriften og i igangsette tiltak hvis prosjektet er i fare for å ikke nå
milepælene underveis.
Sette i gang prosesser, som å spre informasjonen eller liknende for å sørge for at
prosjekteiers organisasjon gjøres klar til å ta i bruk det som utvikles (parallell
opplæring av personell, endrede arbeidsprosesser, tjenester, tilpasninger i
teknologi etc.
Sikre at læring og gevinster ivaretas og hos prosjekteier
Vurdere ulike risikofaktorer som dukker opp underveis i utviklingen.


En viktig vurdering i denne fasen er om leverandøren(e) skal inkluderes i
styringsgruppa. Dette har i tidligere prosjekter fungert godt og har ført til en god og tett
dialog om gjennomføring/planlegging i tillegg til avklaringer knyttet til risikohåndtering,
implementering og gevinstrealisering. Dette kan være med på å skape ekstra tillitt
mellom partene. Hvis man ønsker å ha med leverandøren i styringsgruppa må det på
forhånd avklares tydelig når leverandøren(e) eventuelt ikke skal delta. For eksempel
når det diskuteres om leverandøren har oppnådd fremdrift og tilstrekkelig kvalitet på
løsningen.


Hvis man velger at leverandøren skal få en plass i styringsgruppa kan det være lurt å
sette av tid på agendaen i noen av møtene til at leverandøren presenterer fra sitt
ståsted. Det kan være nyttig å få oppdateringer på fremdrift, utfordringer og
risikovurderinger fra «andre siden av bordet». 
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Prosjekteier og leverandør utarbeider en plan for de ulike
delleveransene. I felleskap settes det opp mål for delleveransene, og det
avtales hvordan det skal verifiseres at målene for delleveransene
oppfylles. Prosjekteier kan avslutte innovasjonspartnerskapet dersom
målene for en delleveranse ikke blir oppfylt og det vurderes at det er
usannsynlig å nå delmålene innenfor planlagte tids- og ressursrammer.
Dette gjelder også når det kommer til test av løsningen.
Se hvordan Sykehuset Østfold satte opp sin plan for delleveransene (du finner det
under fase 4 i prosjektets faser, tidslinje og status): 


Sykehuset Østfold - prosjektets faser, tidslinje og status


I arbeidet med å lage en plan er det sentralt at prosjekteier setter av tilstrekkelig med
ressurser for å kunne gi støtte og oppfølging til leverandøren(e) når det er nødvendig.
Erfaringsmessig vil det være behov for mye dialog og avklaringer mellom prosjekteier
og leverandør. Ha permanente ressurser tilgjengelig for slike avklaringer. 


Det vil også ganske raskt under utviklingen bli behov for å fortløpende teste løsningen i
et reelt miljø. Det er derfor viktig at prosjekteier har en plan for testingen og stiller et
slikt miljø, og ressurser til disposisjon når det er nødvendig. Dette inkluderer også
brukere som kan teste løsningen. 



Løsningsdesign og prototype


Når planen for gjennomføringen av utviklingen og testingen er på plass begynner selve
utviklingsarbeidet. Nå starter leverandøren med å utvikle en løsningsdesign i
samarbeid med prosjekteier. Når løsningsdesignet er på plass, utvikler leverandøren
en prototype. Her er det igjen viktig at prosjekteier har en plan for hvordan testingen
skal foregå i et reelt miljø og at det er satt av ressurser til dette. Prosjekteier og
leverandøren gjennomfører brukertesting eller på annen måte sørger for at prototypen
oppfyller de målene som er satt.


Det kan dukke opp juridisk aspekter i forbindelse med testing av løsning. Det kan
derfor være hensiktsmessig å ta kontakt med DFØ for å drøfte eventuelle slike
problemstillinger.




Iterative innovasjonsprosesser


Innovasjonsprosessen foregår iterativt hvor man utvikler, tester og verifiserer, og
korrigerer prototypen. Disse stegene gjentas frem til man har en prototype som man
er fornøyd med og som tilfredsstiller behovsbeskrivelsen. En iterativ
innovasjonsprosess handler altså om å fortløpende teste og forbedre løsningen. 


IN tilbyr et minikurs i kundeorientert innovasjon i praksis. Kurset er rettet mot
bedrifter, men det kan også være nyttig for dere når dere skal arbeide sammen med
leverandørene i innovasjonsprosjektet: 


IN - Kundeorientert innovasjon i praksis



Prosjekteiers siste test og godkjenning av løsningen


Leverandøren skal stille eventuelle testplaner og annet testmateriell som er utarbeidet
til disposisjon for prosjekteier slik at prosjekteier kan benytte dem i planleggingen og
gjennomføringen av sine tester.


Akseptansetest er prosjekteiers egen test for å verifisere at leveransen er i henhold til
behovsbeskrivelsen og tilfredsstiller brukerbehov, funksjonelle krav etc. Testingen av
systemet bør gjøre det mulig for brukere, ansatte, prosjekteier og lignende å
bestemme om kriteriene som er stilt er overholdt. Akseptansetesten er altså siste
mulighet til å hindre feil og mangler med løsningen. Når løsningen er godkjent, har
prosjekteier og følgevirksomheter X antall dager (oppgitt i avtalen om
innovasjonspartnerskap) på å utløse kjøpsopsjonen. 


For mer informasjon om test og godkjenning av leveranse se her: 


Anskaffelser.no - Test og godkjenning av leveransene



Anskaffelse av løsningen


Når den nye løsningen har bestått akseptansetesten, kan prosjekteier kjøpe inn de
utviklede varene, tjenestene eller teknologien dersom de
oppfyller de avtalte ytelsesmålen
ikke overstiger de avtalte maksimumskostnadene.  
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For å involvere følgevirksomhetene og bidra til at det også vil være
aktuelt for dem å kjøpe inn den ferdig utviklede løsningen bør de
inkluderes i utviklingen og testingen. Dette kan være at de fortløpende
orienteres om milepæler og resultater, bidrar med testressurser og/eller
brukere, eller at de gjennomfører testing i egen virksomhet. Det er viktig
at følgevirksomhetene er såpass tett på prosessen at det er realistisk og
aktuelt for dem å kjøpe inn den ferdig utviklede løsningen.


Hvordan følgevirksomhetene involveres må, som nevnt i fase 1: behovskartleggingen,
planlegges slik at de får nødvendig eierskap til behovet og den ferdig utviklede
løsningen slik at de ser verdien og vil kjøpe inn og ta i bruk de nye løsningene.

Forsiden

4.4 Implementering

Organisere

1.

Behov

Det er viktig å sammen med leverandøren planlegge hvordan
2. Markedsdialog

3. Konkurranse

implementeringen skal foregå før man starter på selve utviklingen. Det
kan da være lurt å se på tekniske systemer løsningen skal integreres med
og ha en plan klar for eventuell opplæring av de som skal bruke den nye

4. Utvikling

løsningen. Hvordan dette skal foregå må partene bli enige om i det de
4.1

Forberede og organisere

4.2

Utvikling og testing

4.3

Følgevirksomheter

starter utviklingsfasen.



Det må settes av ressurser til dette arbeidet fra begge parter som en del av
utviklingsfasen. Dette er et arbeid man som prosjekteier bør jobbe med helt fra

4.4

Implementering

5. Kjøp

oppstarten av prosjektet. Det er viktig at man tidlig legger grunnlaget for
implementeringsarbeidet, lager en plan for dette, og starter forankringsarbeidet. Se
delmålet «Tenk implementering fra dag 1», i veilederens fase 0: organisere prosjektet,
for mer informasjon om hvordan man bør jobbe med implementering kontinuerlig. 



Organisatoriske endringer:

Å gjennomføre endringer er en kompleks øvelse og noen ganger må det foretas
organisatoriske endringer for at de nye innovasjonene kan tas i bruk i virksomheten.
Her er det ingen enkle svar, men det vil være viktig å vurdere nødvendige fremtidige
endringer underveis i hele prosjektet og bruke styringsgruppen til å diskutere hvordan
slike situasjoner skal håndteres og hvem som må involveres i eventuelle
endringsprosesser. 



Se for eksempel denne forskningen som er gjort på området:



Estudie.no - Kotters åtte faser for organisatoriske endringer
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5.2

Implementering

5.3

Spredning av løsning

5.4

Avslutte prosjektet

I den siste fasen i modellen avgjør prosjekteier om de ønsker å kjøpe inn
løsningen som er utviklet. Det samme gjelder for følgevirksomhetene
som har opsjon på å kjøpe løsningen. De offentlige aktørene kan kjøpe
uten ny konkurranse.

Formål
Kjøpe inn løsninger og ha fokus på implementering og eventuelle
organisatoriske endringer.

Suksesskriterier
Det foreligger en plan for kjøp og implementering
Man har gjennom forhandlingene opplyst om en ca. pris for innkjøp slik at
dette ikke kommer som en overraskelse for noen
Det er avtalt hvordan selve kjøpet skal gjennomføres i forhandlingsfasen (hvor
mange dager man har på å utløse kjøpsopsjon, hva som skal til for å
implementere, ca. pris, oppfølging
At man gjennom utviklingsfasen har lagt grunnlaget for implementering
gjennom et samarbeid mellom prosjekteier, leverandør(er) og
følgevirksomheter 
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5.1 Inngå kjøpsavtale

Etter endt utviklingsfase skal prosjekteier beslutte om de ønsker å
anskaffe løsningen eller ikke. Hvordan selve innkjøpet skal foretas er noe
som avtales i forhandlingsfasen. Innkjøpet kan reguleres på flere måter
og må fremgå av utlysningen. I et innovasjonspartnerskap er dette en
kjøpsopsjon.
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5.3 Spredning av løsning
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I et innovasjonspartnerskap kan prosjekteier kjøpe den utviklede løsningen når den
oppfyller de avtalte ytelsesmålene o
ikke overstiger de avtalte maksimumskostnadene.  


Den estimerte verdien for den ferdige løsningen skal være rimelig i forhold til den
nødvendige utviklingskostnaden.


For mer informasjon om kjøp:


Anskaffelser.no - Utviklingsprosessen i et innovasjonspartnerskap



Prissetting av utviklet løsning

Maksimumskostnadene setter rammene for endelig pris på den utviklede løsningen.
Maksimumskostnadene kan defineres på forhånd av prosjekteier. Det er også mulig å
be leverandørene om å angi nivå på maksimumskostnad i sitt tilbud. Hvis
leverandørene definerer en maksimumskostnad bør dette inngå som et element i
forhandlingene.


Siden det er slik at det ved inngåelsen av innovasjonspartnerskapet ofte ikke er kjent
hva som skal utvikles, vil det i praksis være vanskelig å definere en pris på den endelige
løsningen. Det er derfor mulig å definere den endelige kjøpsprisen etter gjennomført
utvikling. En forutsetning for å definere endelig pris og prismodell etter utviklingsløpet,
er at leverandørene ikke har konkurrert på endelig pris dvs. at endelig pris ikke har vært
et tildelingskriterium. Dette kan være et noe komplekst tema og det anbefales at
prosjekteier tar kontakt med DFØ for å få støtte til å håndtere dette på best mulig måte. 


Styringsgruppens rolle

Styringsgruppen godkjenner endelig løsning og beslutter om løsningen skal kjøpes inn.
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Organisere
1. Behov

Som beskrevet i fase 0: organisere prosjektet, er det viktig å planlegge

2. Markedsdialog

for implementering av en ny løsning kontinuerlig gjennom hele

3. Konkurranse

prosjektet. Derfor gjentar vi det som ble skrevet i fase 0 her.

4. Utvikling
Når man starter et innovasjonspartnerskap er det viktig at man kontinuerlig tenker på
5. Kjøp
5.1

Inngå kjøpsavtale

den ferdige løsningen som skal utvikles og stiller en del spørsmål underveis i
prosessen
Hvordan skal det som utvikles implementeres i organisasjonen

5.2

Implementering

5.3

Spredning av løsning

Hvilke personer bør involveres for å sikre implementeringen? Interne? Eksterne?
Teknisk? HR
Hvordan vil løsningen endre hvordan vi jobber?

5.4

Avslutte prosjektet

Vil det være behov for opplæring? Hvordan skal dette foregå?
Hvordan sørge for å vise gevinstpotensialet ved å ta i bruk løsningen? 



Ved å gjennom prosessen ha med seg disse spørsmålene til hver fase man
gjennomfører vil man være klar for implementering når løsningen er ferdig utviklet. 



Når man har valgt en leverandør, eller leverandører, gjennom konkurransefasen bør
man i samarbeid med den eller disse sette opp en plan for test og implementering. Å
jobbe sammen med leverandørene om en slik plan vil sannsynligvis tvinge dere til å
tenke på hvordan man i praksis skal jobbe med implementering. Hvis man har hatt
med seg spørsmålene stilt ovenfor gjennom hele prosessen, vil arbeidet med å sette
opp en plan gå mye lettere, og selve arbeidet med og faktisk implementere løsningen
være et naturlig videre arbeid av prosjektet. 



Her er det også viktig at dette ikke organiseres som en stafett slik det er beskrevet
tidligere. De samme som har jobbet med prosjektet kontinuerlig bør også være de som
er med på å implementere løsningen. Dette bør ikke gis over til noen andre i
organisasjonen som ikke har innsikten eller eierskapet til den nye løsningen.
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Spredning er ikke det samme som implementering eller skalering i egen
organisasjon. Det danske nasjonale senteret for offentlig innovasjon
‘Center for offentlig innovation’ (COI) definerer vellykket spredning av
offentlig innovasjon slik: 


«Spredning av innovasjon har skjedd når en løsning som er utviklet, implementert og
har skapt verdi ett sted, etterfølgende implementeres og skaper verdi et nytt sted.
Løsningen kan kopieres direkte fra ett sted til et annet, tatt i bruk i tilpasset form, eller
den kan inspirere til ny utvikling. Spredning har først skjedd når atferden er endret; det
er ikke nok at viten er delt»


Last ned Spredning af offentlig innovation fra COI


Med bakgrunn i dette er det viktig at prosjektet legger til rette for at følgevirksomheter
også kan ta i bruk den utviklede løsningen i sin organisasjon.
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5.4 Avslutte prosjektet
Sluttrapport til Innovasjon Norge


Når prosjektet er avsluttet skal det sendes en sluttrapport til Innovasjon Norge. Dette
kreves blant annet for å få utbetalt det gjenstående beløpet. For mal og detaljer se
tilbudsbrevet. 



Kommunikasjon


Når prosjektet er avsluttet kan det være lurt å gjøre noe kommunikasjonsarbeid. Dette
for å synliggjøre prosjektet, arbeidet man har lagt ned, og resultatene man har
oppnådd. Det kan være hensiktsmessig å synliggjøre disse tingene både internt og
eksternt. Dette er også viktig for å bidra til å spre informasjon om de nye løsningene
som er utviklet slik at andre potensielle kunder blir gjort oppmerksom på disse.

