
Utfordring
Innovative og ansvarlige anskaffelser

Løsning
Anbefalinger for fremtidig finansiering

ü Anbefalinger for fremtidig finansiering
ü Liste over tilgjengelig finansieringskilder som 

støtter innovative og ansvarlige offentlige 
anskaffelser 

o Hvordan å skifte fra tradisjonell til innovative 
anskaffelser

o Sikre tilgjengelig finansiering for å prøve ut nye 
måter å anskaffe på

Aksjon Finansiering
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Utfordring
Juridiske sider ved innovasjon

Løsning
Praktisk Juridisk rammeverk

ü Beskrivelse av de juridiske sidene ved innovative og 
ansvarlige offentlige anskaffelser

ü Praktiske  eksempler
ü Oversikt over prosesser og verktøy

o Kunnskap om de juridiske sidene ved innovative og
ansvarlige offentlige anskaffelser

Juridisk rammeverk
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Utfordring
Måle effekten av brukte midler

Løsning
Verktøy for å måle utgifter

ü Praktisk og tilgjengelig Excel verktøy og
retningslinjer for å måle bruken av midler

ü Veileder på prinsippene for å måle sideeffektene
av kommunes bruk av midler

o Forstå hva midlene brukes til og hvilken samlet effekt 
de har på kommunens målsetninger

o Utrulling av en felles tilnærming i Europa
o Etablere en rimelig og enkelt analyseverktøy

Måle utgifter og samlet effekt
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Utfordring
Hvordan lage en anskaffelsesstrategi?

Løsning
Veileder med byggeklosser

ü Veileder for hvordan å lage en anskaffelsesstrategi
ü God praksis/ suksesshistorier
ü Praktiske byggeklosser for hvordan å lage en 

anskaffelsesstrategi

o Behovet for å knytte anskaffelsesstrategien til 
kommunens mål og policyer

o Å lage en anskaffelsesstrategi krever ekspertise og 
ressurser
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Utfordring
Trigge sirkulære anskaffelser

Løsning
Trening i sirkulære anskaffelser

ü Bedre kunnskap
ü Gode praktiske eksempler
ü Praktiske retningslinjer og

verktøy

o Målsetning om å anskaffe sirkulært
o Sirkulære anskaffelser krever ekspertise og kunnskap
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Sirkulære anskaffelser

Utfordring
Hvordan samarbeide som lokale myndigheter?

Løsning
Veileder til lokale innkjøpssentraler

ü Veileder for å sette opp et lokalt innkjøpssamarbeid
ü Praktiske byggeklosser
ü Ledelses sammendrag

o Lokalt samarbeid tilfører kunnskap om innovative og 
ansvarlige offentlige anskaffelser

o Lokalt samarbeid hjelper å overkomme tids og 
ressursmangel og hever kompetansen om innovative, 
bærekraftige og sirkulære anskaffelser

Lokal innkjøpssentral
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Utfordring
Samarbeid mellom marked og byer

Løsning
Veiledning til innovasjonsmegling

ü Veiledning i hvordan å etablere 
innovasjonspartnerskap/innovasjonsmegling

ü Praktiske eksempler

o Byer og markedet/tilbydere er gjensidige avhengige i å 
finne innovative og bærekraftige løsninger

o Innovasjonsmegling krever ekspertise

Megler for innovative anskaffelser
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Lage anskaffelsesstrategi

Urban Agenda Innovative og
Ansvarlige Offentlige Anskaffelser
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