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Veileder for førkommersielle 
anskaffelser 

Innledning 
De fire helseregionene i Norge (Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF 

og Helse Sør-Øst RHF) har i samarbeid med Sykehuspartner, Direktoratet for ikt og 

forvaltning (Difi), Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS (Hinas) utviklet denne veilederen for førkommersielle anskaffelser. 

Veilederen er utviklet for å legge til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i 

spesialisthelsetjenesten i Norge.  

En rekke sentrale offentlige dokumenter1; peker på store utfordringer innen helse- og 

omsorgsektoren og at det er behov for innovasjon for å bidra til løsninger. I 

stortingsmelding nr.  7/ 2008-2009 ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” 

(Innovasjonsmeldingen), understrekes det at det ”i en så stor sektor vil innovasjon 

kunne medføre betydelige tjenesteforbedringer og store innsparinger” (s. 130). 

Innovasjonsmeldingen gir klart uttrykk for hvordan den offentlige sektor skal gå foran 

som krevende kunde:  

”Regjeringen ønsker å fremme innovasjon gjennom offentlig anskaffelser. Regjeringen 

viser i den forbindelse til pågående arbeid for leverandørutvikling og tiltak for 

kompetanseutvikling på kjøpersiden. Innovasjon bør i økende grad vektlegges på 

relevante områder i innkjøpsprosessen”(s. 135). 

I oppdragsdokumentet til helseregionene fra Helse og omsorgsdepartementet i 2011 

og 2012 står det følgende: “Helse Sør-Øst/Helse Nord/Helse Midt-Norge/Helse Vest 

RHF skal i samarbeid med øvrige helseforetak iverksette tiltak for å ivareta 

innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp, - blant annet gjennom 

førkommersielle avtaler”. 

Det gjennomføres betydelig forsknings- og utviklingsarbeid i norske helseforetak, men 

dette har i begrenset grad blitt gjennomført i forbindelse med anskaffelsesprosesser 

og i samarbeid med innkjøpsavdelingene i helseforetakene. 

Veilederen er utviklet for å legge til rette for at det innkjøpsfaglige miljøet og det 

helsefaglige miljøet kan jobbe sammen for å bruke de muligheter som finnes i Lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) til å bidra til innovasjon i 

anskaffelsesprosessene og til å være pådrivere for å skape nye løsninger, produkter og 

                                                           
1
 Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Rapport fra fem departementer 

2013. Innovasjon i omsorg.NOU 2011:11. Forskning og innovasjon for bedre samhandling Juli 
2012. Morgendagens omsorg. St. meld. nr.29 (2012-2013) 
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tjenester som kan dekke nåværende og fremtidige behov. Veilederen vil vektlegge 

”førkommersielle anskaffelser”, slik det er nærmere utdypet i neste avsnitt.  

En førkommersiell anskaffelse er en metode/prosess for anskaffelse av forsknings- og 

utviklingstjenester (FoU), som etter gjeldende regelverk er unntatt prosedyrekravene i 

Forskrift om offentlige anskaffelser. Når en offentlig oppdragsgiver identifiserer et 

behov det ikke finnes en dekkende løsning på i markedet kan metoden før-

kommersiell anskaffelse være en av flere innfallsporter for å fremskaffe en løsning.   

Metoden ”førkommersiell anskaffelse” , som omtales i denne veilederen,  er basert på 
anbefalt metode for anskaffelse av FoU  i EU systemet, det vil si ”Pre-Comercial 
Procurement” (PCP) slik den er omtalt i INNOVAs PCP manual, ”A practical guide to 
PCP”2 Det finnes alternative tilnærminger blant annet gjennom ordningen til 
Innovasjon Norge (OFU- ordningen). 

 

Offentlige oppdragsgivere kan på denne måten være med å styre utviklingen av nye 

teknologiske løsninger fra tidlig forsknings- og utviklingsstadium til ferdig utviklet 

løsning basert på deres behov og dermed være pådrivere for innovasjon og utvikling. 

Førkommersielle anskaffelser omhandler utvikling av ny teknologi og nye løsninger, - 

ikke bare en gradvis videreutvikling av eksisterende kommersielle løsninger som 

allerede finnes på markedet. 

En før-kommersiell anskaffelse kjennetegnes av en prosess bestående av flere faser og 

hvor det er flere deltakere som gradvis siles ut.  

 

 Prosessen starter med en annonsering/kunngjøring av konkurranse om FoU 

kontrakt som er dekkende for et angitt behov.  

 Oppdragsgiver evaluerer mottatte tilbud 

 Oppdragsgiver inngår FoU-avtaler med de tilbydere som leverer de mest 

lovende løsningsforslagene på det aktuelle behovet.  

Fordeler ved bruk av førkommersielle anskaffelser 
Førkommersielle anskaffelser oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester som 

på en bedre måte vil dekke oppdragsgivers behov enn eksisterende løsninger. Ved å 

vurdere resultatene av prototyper og tidlig utprøving av løsninger hos oppdragsgiver, 

kan oppdragsgiver unngå utfordringer ved å kjøpe produkter som er unødvendig 

kostbare uten å løse de problemstillinger en har behov for. Det kan innebære langt 

                                                           
2
 http://www.innova-eu.net/publications/benchmarking-studies/13-benchmarking-

studies/278-pre-commercial-procurement-pcp-manual-a-practical-guide-to-pcp-
implementation-for-progr-east-pilots-draft-version  
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http://www.innova-eu.net/publications/benchmarking-studies/13-benchmarking-studies/278-pre-commercial-procurement-pcp-manual-a-practical-guide-to-pcp-implementation-for-progr-east-pilots-draft-version
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lavere kostnader å tilpasse design og egenskaper tidlig i forsknings- og utviklingsfase 

enn å tilpasse eksisterende kommersielle løsninger.  

Et førkommersielt anskaffelsesprosjekt vil være en gjensidig læringsprosess for 

innkjøpere, fagmiljøer og leverandører for å få bekreftelse både på de funksjonelle 

behovene i spesialisthelsetjenesten og muligheter og begrensninger for ny utvikling 

hos leverandørene. Det er vanlig å tenke på områder med stort behov for forskning og 

utvikling og hvor teknologien har kort livstidssyklus, for eksempel innen IKT, som 

velegnet for førkommersielle prosjekter, men metoden vil også være velegnet på en 

rekke andre områder. 

Førkommersielle anskaffelser kan gjennom en mer åpen prosess med samarbeid 

mellom oppdragsgiver og tilbydere, forkorte tiden et produkt eller tjeneste ellers vil ha 

til markedet. De kan på den måten lettere forutse etterspørselen etter nye løsninger 

og bedre samordne sin produktutvikling for å oppfylle konkrete behov hos 

oppdragsgivere.  

Det å involvere mange leverandører i konkurransen ved utviklingen av løsninger, kan 

være det avgjørende for til slutt å oppnå den kvalitetsmessig og økonomisk beste 

løsningen. Både ved at det er konkurranse mellom flere leverandører og/eller ved at 

leverandørene finner sammen til et fruktbart samarbeid. Dette kan oppdragsgiver 

bidra til ved en konkurranse i den førkommersielle fasen av en anskaffelse.  

Rettslig rammeverk ved førkommersielle anskaffelser 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er etablert for å bidra til økt verdiskapning i 

samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser, jf. 

LOA § 1. 

Unntak for forsknings- og utviklingstjenester 

Ved inngåelse av kontrakter som har et forsknings- og utviklingsformål, er offentlige 

virksomheter fritatt fra å følge de normale prosedyrene som følger av forskrift om 

offentlige anskaffelser (FOA). Forsknings- og utviklingskontrakter er omfattet av 

direktiv 2004/EU, prioritert tjeneste kategori 8: ”Forsknings og utviklingstjenester som 

i sin helhet er betalt av oppdragsgiver og som fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i 

hans virksomhet” I henhold til det nasjonale rammeverket som bygger på direktivet, 

skal anskaffelse av slike FoU-tjenester følge Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)  

del I og del II eller del III (avhengig av anslått verdi)   

FoU unntaket:  
Forskriften får imidlertid ikke anvendelse på  ” forsknings og utviklingstjenester når 
oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller 
oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet” Unntaksbestemmelsen fremgår av FOA §1-3 
annet ledd, bokstav g.   
 
Selv om en anskaffelse er omfattet av dette unntaket, kommer lov om offentlige 
anskaffelser som hovedregel til anvendelse, herunder de grunnleggende kravene i 
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lovens §5 (god forretningsskikk, likebehandling, konkurranse, forutberegnelighet, 
gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og objektivitet og ikke-diskriminering).  
 
Kravet om en form for konkurranse så langt det er mulig, innebærer ikke at det i alle 
tilfeller må skje en konkurranse for anskaffelse av FoU. I situasjoner hvor for eksempel 
en leverandør henvender seg til oppdragsgiver og gir anvisning på mulige løsninger på 
et behov, kan det være at det ikke er hensiktsmessig med en form for konkurranse, 
blant annet fordi det vil innebære å røpe denne leverandørens 
forretningshemmeligheter.  
 
Det vanlige i spesialisthelsetjenesten ved bruk av FoU-unntaket, har vært å inngå en 
avtale med en leverandør, uten forutgående konkurranse. Dette er fullt lovlig. 
Ordningen til Innovasjon Norge med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, 
fungerer på denne måten. Vi vil i denne veilederen i hovedsak fokusere på hvordan 
man gjør en førkommersiell anskaffelse, hvor man i startfasen legger opp til en 
konkurranse om deltagelse i  den førkommersielle fasen av anskaffelsen.  
 
Unntaket for inngåelse av tjenestekontrakter med forsknings- og utviklingsformål 
følger av FOA § 1-3 (2) g. Det er ett grunnvilkår og ett av to alternative vilkår som må 
være oppfylt for at unntaket kan anvendes. 
Grunnvilkår: 

 Det må være en forsknings- og utviklingstjeneste 

I tillegg må ett av følgende alternative vilkår være oppfylt: 

 Oppdragsgiver betaler ikke fullt ut for tjenesten eller 

 Tjenesten tilfaller ikke fullt ut oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet3 

FoU samarbeid 
Det er lang tradisjon for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom den norske 

spesialisthelsetjenesten og leverandørene. Bruk av førkommersielle anskaffelser vil 

bygge videre på denne tradisjonen og trekke dette samarbeidet inn i forbindelse med 

anskaffelser for å sikre at leverandørmarkedet kan dekke spesialisthelsetjenestens 

fremtidige behov. 

Forberedelse til en førkommersiell anskaffelse 
Selv om unntaket benyttes, anbefales det en prosess som tar hensyn til kravet at det 

skal være konkurranse så langt som mulig i offentlige anskaffelser. De aller fleste 

førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten har inntil nå, ikke vært basert 

på konkurranse, men direkte med en leverandør. Dette er fullt ut lovlig, men det er 

ønskelig i større grad å få inn konkurranseelementet også her. Dette er også presisert i 

den tidligere nevnte EU-veilederen,  ”A practical guide to PCP”, 2 

                                                           
3
 Retningslinjer for OFU-samarbeid og regelverket om offentlige anskaffelser – Innovasjon 

Norge (mars 2011) 
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Prosessen for en før-kommersiell anskaffelse kan deles inn i seks steg: 

1. Behovskartlegging 

2. Kartlegge markedssituasjonen 

3. Analyse 

4. Konkurransegjennomføring 

5. Avtalehåndtering 

6. Kommersiell anskaffelse 

Her beskrives i korte trekk de ulike stegene:  

1. Behovskartlegging 
I forbindelse med behovskartleggingen vil det være viktig å ha en dialog med bred 

involvering, for å kunne skape et best mulig totalbilde av eksisterende og fremtidige 

behov. Det er viktig å bruke tid på å definere behovet på en klar og tydelig måte, slik at 

det vil være forståelig for potensielle tilbydere hva behovet er. 

2. Kartlegge markedssituasjonen 
Etter gjennomført behovskartlegging vil det være nødvendig med en grundig 

kartlegging av markedet for å se om nåværende og fremtidige behov kan dekkes av 

allerede eksisterende løsninger på markedet, eller om det vil være behov for å utvikle 

nye løsninger for å dekke behovet. 

I den forbindelse vil det være nyttig å sammenlikne det aktuelle behovet med de beste 

løsningene i markedet på det aktuelle området. En slik vurdering vil kunne gi flere 

mulige utfall:  

1. Det finnes allerede en løsning på markedet som dekker det aktuelle behovet. 

Løsning: Gjennomføre en anskaffelse i tråd med lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. 

2. Det er ingen løsning eller teknologi tilgjengelig ennå i markedet som kan dekke 

behovet, men oppdragsgivers undersøkelser viser at det er sannsynlig at det vil 

være det snart, hvis leverandørene var klar over dette behovet. 

Løsning: Oppdragsgiver kan velge å gjennomføre en før-kommersiell 

anskaffelse, men kan også velge å kunngjøre anskaffelsen på vanlig måte  

for å aktivere dagens marked til å svare med kommersielle tilbud. 

3. Det er ingen løsning eller teknologi tilgjengelig ennå i markedet som kan dekke 

behovet og det er heller ikke forventet at det vil bli utviklet en løsning i nær 

fremtid.  

Løsning: En førkommersiell anskaffelse kan gjennomføres.  
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4.  Tjenesten eller produktet finnes i andre sektorer, men må tilpasses 

            Løsning: En førkommersiell anskaffelse kan gjennomføres. Tilpasning til nytt 

marked er det innovative i anskaffelsen.  

Den nasjonale databasen Doffin 4og den europeiske databasen TED5 kan benyttes til å 

komme i kontakt med markedet. Det er anbefalt å invitere til en leverandørkonferanse 

hvor oppdragsgiver kan informere nærmere om behovet som er kartlagt og finne mer 

ut av hva markedet kan levere. I en slik leverandørdialog kan man gjerne legge opp til 

fellesmøte med aktuelle leverandører og enkeltmøter med alle interesserte 

leverandører. Her blir det viktig å gi samme informasjon til alle leverandører, men 

dette er ikke til hinder for at man kan legge opp til en-til-en møter hvor leverandøren 

har mulighet til å kommunisere friere.  

3. Analyse  
Basert på behovet som er avdekket og oversikt over markedssituasjonen, vil det kunne 
være nyttig å gjøre en vurdering av behov, marked og mulige kvalitets- og 
prosessforbedringer opp mot økonomisk innsats og risiko.  
 
Det finnes ulike analyseverktøy som blir for omstendelig å komme inn på i sin helhet i 
denne veilederen. En av de som benyttes både av Innovasjon Norge og 
Forskningsrådet i sin dialog med søkere, er ”Osterwalder-modellen”.  Dette er et 
analyseverktøy som kan hjelpe til med systematisere styrker, svakheter og potensial i 
organisasjonen og fokusere på hvor det er mulig å få til mer verdiskapning. Modellen 
er utarbeidet for å bidra til markedsorientert innovasjon i bedrifter, men kan også 
brukes av offentlige virksomheter.   

Det er også mulig å ta i bruk en form for ”Mini-HTA ”-analysemodell.  Mini-HTA bygger 
på samme metodikk som HTA (Health Technology Assessment), som på norsk blir kalt 
metodevurdering. Mini-HTA er et verktøy som er utviklet i noen land for å støtte 
kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus. Mini-HTA 
består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål som belyser blant annet 
effekt, sikkerhet, kostnader og organisatoriske konsekvenser knyttet til metoden som 
man ønsker å ta i bruk eller fase ut.  

”Mini-HTA” er i utgangspunkt utviklet til bruk i helseforetakene for å gi et bedre 
grunnlag for riktige beslutninger ved innføring av nye metoder, men prinsippene og 
verktøyet kan brukes også her for å gi et transparent og kunnskapsbasert 
beslutningsgrunnlag.  
 
For mer informasjon om de nevnte modellene, se henvisninger i litteraturlisten 
bakerst.  
 

                                                           
4
 www.doffin.no Nasjonal portal for offentlige anskaffelser i Norge – driftet av Difi 

5
 www.ted.eu EUs portal for utlysning av offentlige anskaffelser 
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Konkurransegjennomføring 
Det er viktig at enhver konkurranse gjennomføres i henhold til de grunnleggende 

kravene for offentlige anskaffelser, jf. LOA § 5. Gjennomføringen av en før-kommersiell 

konkurranse innebærer fire hovedaktiviteter: 

I. Forberedelser 

II. Kunngjøring 

III. Evaluering 

IV. Kontrakt 

Dette kan illustreres ved følgende modell:

 

Figur 1 

Kilde: Difi 

Hvor lang tid som settes av til de forskjellige fasene vil avhenge av hvor komplisert og 

omfattende omfanget av konkurransen er. I noen sammenhenger er fasene 

komprimerte og sammensatt. I noen tilfeller vil det f. eks. være naturlig å gå rette til 

prototyputviklingen. 

I. Forberedelser 
I utarbeidelsen av grunnlaget for konkurransen i en før-kommersiell anskaffelse bør 

oppdragsgiver klargjøre følgende punkter: 
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 Evaluering 

 Avtale/betingelser for deltakelse  

 Fordeling av risiko og fordeler 

 

Funksjonelle spesifikasjoner 

Oppdragsgiver bør bruke funksjonelle spesifikasjoner for å definere behovet i den 

førkommersielle anskaffelsen og behovet som ønskes dekket beskrives uten at det 

angir type løsning eller den tilnærming som skal benyttes.  

Måten kravene og spesifikasjonene i konkurransen utformes på er avgjørende, da 

dette kan påvirke muligheten for variasjon i tilbudene. Oppdragsgiver må gi 

leverandørene nødvendig frihet til å komme opp med innovative og originale løsninger 

slik at de kan møte oppdragsgivers behov på best mulig måte. Derfor vil man ved å 

bruke en høy grad av tekniske detaljer i kravene trolig forhindre innovative selskaper 

fra å sende inn originale forslag.  

Evaluering 

Evalueringen av tilbudene ved førkommersielle anskaffelser skal være basert på 

objektive kriterier, for eksempel kompetanse, oppdragsforståelse, løsningskvalitet og 

kostnader. Kontrakt tildeles den leverandøren som samlet sett har det beste tilbudet. 

Avtaler/betingelser for deltakelse 

Det må utarbeides avtaler som dekker alle faser i den førkommersielle anskaffelsen 

der fordelingen av rettigheter og plikter mellom partene er gjort kjent i grunnlaget for 

konkurransen. Disse betingelsene skal inneholde regler for gjennomføring av de ulike 

fasene, inkludert fremgangsmåten ved de mellomliggende evalueringene etter 

løsningsforslagene og utvikling av prototyper hvor tilbydere med de beste løsningene 

blir tatt med videre i påfølgende faser. 

Fordeling av risiko og fordeler 

Forsknings- og utviklingsrisiko, samt fordeler bør deles mellom oppdragsgivers og 

leverandør på en slik måte at begge parter har et insentiv til å forfølge 

kommersialisering og ta i bruk de nye løsningene. I førkommersielle anskaffelser 

reserverer ikke den oppdragsgiver forsknings- og utviklingsresultater utelukkende til 

eget bruk. Eierrettigheter til forsknings- og utviklingsresultater tildeles generelt 

leverandøren, mens den offentlige oppdragsgiveren for eksempel kan bli tildelt en 

gratis lisens (eller royalty) til å bruke forsknings- og utviklingsresultater for intern bruk.  

II. Kunngjøring 
Konkurransen bør kunngjøres både på den norske portalen ”Doffin” og den europeiske 

”TED”.  Inntil Doffin har egen avkryssing for ”førkommersielle anskaffelser6, anbefales 

det å bruke ”veiledende kunngjøring”. For å gjøre konkurransen tilgjengelig både for 

                                                           
6
 ”Doffin”  - www.doffin.no er under videreutvikling og ny løsning ventes snarlig 
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det norske og det internasjonale leverandørmarkedet, bør det vurderes å oversette 

ikke bare kunngjøringen, men også tilhørende dokumenter og vedlegg til engelsk.7  

Kunngjøringen må inneholde nødvendig informasjon for at en potensiell tilbyder kan 

vurdere om anskaffelsen vil være av interesse for dem. Kunngjøringen må beskrive hva 

konkurransen omhandler ved bruk av funksjonelle spesifikasjoner – se tidligere avsnitt.  

I tillegg må kunngjøringen og/eller de dokumentene som legges ved inneholde annen 

nødvendig informasjon som omfang og verdi, fremdriftsplan og kriterier for valg av 

beste tilbud.  

I kunngjøringen gjøres det også kjent hvilke betingelser som vil legge rammene for de 

forskjellige fasene i den førkommersielle anskaffelsesprosessen og informasjon om 

prosessen med hvor mange faser konkurransen vil bestå av. Hvis det er mulig kan det 

også være en ide å si noe om hvor mange tilbud oppdragsgiver planlegger å ta med 

videre i de forskjellige fasene. Dette er selvsagt avhengig av hvor gode løsninger 

tilbyderne presenterer.  Det må også ligge inne betingelser som sier noe om forventet 

varighet på hver fase og evalueringene som vil bli gjennomført ved avslutningen av 

hver fase for å avgjøre hvilke tilbud som blir med videre til neste fase. 

Det er viktig å gi tilstrekkelig tid for potensielle tilbydere både for å melde interesse for 

å delta i konkurransen og for de videre fasene av konkurransen for å utarbeide tilbud. 

Dette må sees i sammenheng med hvor kompleks anskaffelsen er. 

Det kan også være nyttig å tillate en spørsmål-svar-periode før tilbudsfrist, hvor 

potensielle tilbydere kan stille spørsmål i forbindelse med konkurransen og hvor 

spørsmål og svar gjøres tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen, 

på samme måte som det gjøres ved andre konkurranseformer. 

III. Evaluering 
Det blir inngått avtaler med et gitt antall leverandører for fase 1, hvor deres idéer blir 

evaluert. Deretter inngås det avtaler med enkelte leverandører for fase 2, hvor deres 

prototype blir evaluert. Kun noen få leverandører (helst minimum to) tildeles kontrakt 

for fase 3 som innebærer utvikling av en testserie. 

I utvelgelsen av hvilke tilbydere som blir med videre fra de forskjellige fasene skal en ta 

utgangspunkt i de identifiserte behovene fra behovskartleggingen og vurdere de 

enkelte løsningsforslagene opp mot behovene og hvilke løsningsforslag som på best 

mulig måte møter behovene. 

Kriteriene for valg av det beste tilbudet må klargjøre om noen egenskaper er viktigere 

og vil veie mer enn andre og må kunne egne seg til å rangere tilbudene som skal 

evalueres. 

Oppdragsgiver kan legge til rette for at det vil være konkurranse i markedet i den 

påfølgende kommersielle anskaffelsesprosessen ved å etterstrebe at man kommer 

                                                           
7
 Det ligger en tjeneste på Doffin om å få oversatt kunngjøringen til engelsk.   
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frem til flere tilbud og løsninger som er klare til å introduseres til markedet ved 

avslutningen av den førkommersielle anskaffelsen, selv om det inngås kontrakt med 

bare en leverandør. 

IV. Kontrakt 
Det inngås avtaler med tilbyder(e) som har levert de(t) beste tilbud(ene) om å levere 

forsknings- og utviklingstjenester for å utvikle en ny innovativ løsning, som beskrevet i 

innleverte tilbud. Innenfor avtalen, vil spesifikke kontrakter kunne utstedes for hver 

fase av den førkommersielle anskaffelsesprosessen. Kontrakten skal oppgi betingelser 

og vilkår, inkludert:  

 kravspesifikasjon fra grunnlaget for konkurransen  

 tilbud herunder leveransebeskrivelse, milepæler, kostnader og leveringsdatoer 

 Avtalt betingelser (for eksempel royalties til oppdragsgiver) 

Avtalehåndtering 
Vellykket innovativ utvikling handler i stor grad om risikostyring. De største 

risikofaktorene for oppdragsgiver er ofte budsjettoverskridelser, at prosjektet går 

utover forventet tidsperiode, at man ikke klarer å finne løsninger på tekniske 

utfordringer relatert til behovet, samt organisatoriske og styringsmessige forhold.  

God kommunikasjon mellom leverandør og oppdragsgiver vil kunne være med på å 

redusere risiko ved at man unngår misforståelser og har en jevnlig kommunikasjon 

rundt status på utviklingsprosjektet i forhold til mål og milepæler. Det anbefales å 

legge inn risikorapportering som et punkt i alle oppfølgingsmøter med leverandøren.  

Gjennomføre kommersiell anskaffelse 
Etter at utviklingsarbeidet er ferdig, avsluttes forsknings- og utviklingssamarbeidet. 

Dersom resultatet av prosjektet er blitt en løsning som dekker det definerte behovet 

som man ønsker å anskaffe må det gjennomføres en konkurranse i henhold til lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA). 

Fra oppstart av et forsknings- og utviklingsprosjekt må man være bevisst på at 

samarbeidspartneren på et senere tidspunkt kan bli aktuell som leverandør i en 

ordinær anskaffelsesprosess. Det er derfor viktig helt fra starten en anskaffelse å være 

oppmerksom på dette, slik at man ikke handler på en slik måte at en forsknings- og 

utviklingspartner utelukkes fra å kunne være med i en konkurranse etter gjennomført 

prosjekt. Det er særlig det grunnleggende kravet om likebehandling og bestemmelsene 

om bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner som er viktig å være 

oppmerksom på. 

Oppdragsgiver skal sørge for at markedet har tilstrekkelig informasjon i den 

kommersielle fasen, for å sikre konkurranse og for å øke muligheten for ytterligere 

innovasjon. 
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Leverandør i en kommersiell anskaffelse, som tidligere har fått kontrakter i 

førkommersiell fase, skal delta på lik linje med alle andre, men oppdragsgiver må påse 

at det ikke kommer i konflikt med kravene ved bruk av rådgivere i anskaffelsen, jf. FOA 

§ 3-8. Det er viktig at begge parter i et forsknings- og utviklingsprosjekt er bevisst 

problemstillingene slik at dette håndteres på en tilfredsstillende måte. 

Praktiske råd for hvordan man unngår at en forsknings- og utviklingspartner ikke kan 

være med i en anskaffelsesprosess på et senere tidspunkt:8 

 Gi alle leverandører samme informasjon, for eksempel ved en informasjonspakke 

eller i et felles informasjonsmøte 

 Gi tilstrekkelig tilbudsfrist slik at alle har tid til å gjøre seg kjent med all 

informasjon som er fremlagt 

 Grunnlaget og dokumentasjonen som utarbeides skal styrke konkurranse, ikke 

begrense den.  

 Bruk funksjonell kravspesifikasjon. 

 Forsknings- og utviklingspartnerne kan avtale at resultatet av forsknings- og 

utviklingssamarbeidet kan benyttes i en etterfølgende anskaffelsesprosess slik at 

kontrakten ikke hindrer en etterfølgende konkurranse. Det er særlig viktig å være 

bevisst dette når det gjelder immaterielle rettigheter som for eksempel patenter. 

 Forsknings- og utviklingspartnerne må sørge for å ikke ha generelle klausuler i 

forsknings- og utviklingskontrakten som begrenser en fremtidig konkurranse. 

Finansieringskilder 
Det er mulig å søke om økonomisk støtte fra ulike finansieringskilder ved 

gjennomføring av en før-kommersiell anskaffelse. Den vanligst, og mest brukte, er 

OFU-ordningen til Innovasjon Norge. OFU er en velprøvd ramme for før-kommersielt 

utviklingssamarbeid mellom norske leverandørbedrifter og norske offentlige 

virksomheter med mål om å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver og styrke 

bedriftenes evne til å levere innovative løsninger til det offentlige Norge. Gjennom 

samarbeidet kan den offentlige virksomheten bidra til at det utvikles nye løsninger 

som øker kvaliteten og effektiviteten i offentlige tjenester. Det er bedriftspartneren i 

prosjektet som søker, administrerer og rapporterer til Innovasjon Norge. En offentlig 

virksomhet kan likevel initiere et OFU-prosjekt. Det er den offentlige partens konkrete 

behov som skal danne grunnlaget for prosjektet.  

En annen mulig finansieringskilde er gjennom Forskningsrådets ordninger med 

innovasjonsprosjekter i næringslivet og innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. 

                                                           
8
 Retningslinjer for OFU-samarbeid og regelverket om offentlige anskaffelser – Innovasjon 

Norge (mars 2011) 
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Helseforetakene deltar i mange slike prosjekter allerede. Forutsetningen for finansiell 

støtte under disse ordningene er at det er etablert en kontrakt om forsknings- og/eller 

utviklingssamarbeid mellom en eller flere kompetente leverandørbedrifter på den ene 

siden, og en eller flere markedsorienterte, krevende kunder på den andre. Finansiering 

til innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet tildeles på bakgrunn av tematiske eller åpne 

utlysninger.  

Det utlyses også midler til forprosjekter og innovasjonsprosjekter i Regionale 

forskningsfond og i ulike EU-programmer.  

 

 

Figur 2 Finansieringskilder 
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