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Forord 
Næringslivet er en viktig samarbeidspartner for å bidra til en mer innovativ offentlig sektor. Offentlig sektor kan 

også være en viktig pådriver for innovasjon i næringslivet. Offentlig sektor kjøpte i 2011 tjenester og produkter 

fra næringslivet for om lag 400 milliarder kroner – og representerer slik sett en enorm innkjøpsmakt. Dessverre 

brukes bare en liten andel av denne summen til å fremme mer innovative løsninger.  

NHO og Akademikerne mener at stat og kommune har et stort potensial for bedre å utnytte offentlige anbud 

for å stimulere til innovasjon.  Bedre utnyttelse av innovasjonsmuligheten vil gi bedre tjenester, mer effektiv 

ressursutnyttelse i offentlig sektor og positive spill-over effekter for samfunnet, bl.a. ved å stimulere norske 

bedrifter (leverandørene) til å øke innovasjonstakten yttereligere. Da må offentlige innkjøp bli et strategisk 

verktøy for å videreutvikle evnen til å skape verdier i offentlige tjenester og i norsk næringsliv. 

NHO og Akademikerne engasjerte på denne bakgrunn Menon til lage en rapport med følgende 

problemstillinger:  

- Hva er status for innovasjon i offentlige innkjøp?  Er det forskjeller mellom stat, kommuner og 

offentlige bedrifter i vektlegging av innovasjon i offentlige innkjøp?  

- Hva kan forklare at det skjer så lite med hensyn til innovative innkjøp? 

- Kan vi lære noe av andre land eller næringer? 

- Hvilke mekanismer og incentiver kan utvikles for å øke innovasjonen i offentlige innkjøp? 

- Hvilke konkret tiltak kan gjennomføres for å øke innovasjon i offentlige innkjøp?  

 

 

15. mars 2014 

Sveinung Fjose 

Daglig leder  

Menon Business Economics 
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Innledning og oppsummering 
Offentlig sektor kjøpte i 2011 tjenester og produkter for om lag 400 milliarder kroner. Offentlige innkjøp er 

blant de viktigste vekstimpulsene for norsk økonomi. Innretting av offentlige innkjøp har ikke bare 

konsekvenser for kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon, men også for innovasjon og vekst i 

næringslivet fordi en stor andel av innkjøpene retter seg mot norsk næringsliv. 

 Til tross for at offentlig sektor står overfor betydelige samfunnsutfordringer i form av en aldrende befolkning, 

lavere produktivitetsvekst i økonomien, og stadig økte krav til kvalitet og fleksibilitet i offentlig 

tjenesteproduksjon, klarer man ikke i tilstrekkelig grad å legge til rette for at kjøpene er tilpasset dagens og 

morgendagens behov. I for stod grad baseres leveransene på allerede eksisterende løsninger og teknologier.  I 

for liten grad bidrar offentlige innkjøp til at man enten utnytter eksisterende teknologi og løsninger på en ny 

måte eller at det utvikles nye teknologier og løsninger. I denne rapporten dokumenterer vi disse forholdene 

gjennom en spørreundersøkelse. 

Konsekvensen av svak vektlegging av innovasjon i offentlige anskaffelser er lavere produktivitetsvekst både i 

privat og offentlig sektor.   De samfunnsøkonomiske kostnadene av lavere produktivitetsvekst er store.  

Finansdepartementet har vist at en halv prosent økning av produktivitetsveksten i offentlig sektor kan gi 

besparelser på 7,5 prosent av BNP i 2060. I 2012 utgjorde 7,5 prosent av BNP i overkant av 200 milliarder 

kroner.  Om man gjennom offentlige innkjøp klarer å stimulere til kun en tiendedel av den halve prosenten i 

produktivitetsvekst, vil besparelsene på lang sikt være opp mot 20 milliarder kroner per år. Økte krav om 

innovasjon i leveransene vil imidlertid kunne øke innovasjon og produktivitet også blant leverandørene til 

offentlig sektor, altså privat sektor.  De samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt satsing på innovasjon i 

offentlige innkjøp er altså større enn hva regnestykket over viser.  

Svak vektlegging av innovasjon i innkjøp kan knyttes til særtrekk ved offentlig sektor.  Sterkere hierarkisk 

styring, svakere økonomiske incentiver for innovasjon og liten sammenheng mellom resultat og belønning 

bidrar til at innovasjon vektlegges mindre i offentlig enn privat sektor.  Samtidig har den enkelte aktør i 

offentlig sektor, i likhet med den enkelte aktør i privat sektor, incentiver til å la andre ta merkostnaden og 

risikoen ved investering i innovasjon, for siden å høste fruktene av den.  

Til tross for stor politisk oppmerksomhet om betydningen av innovasjon i offentlige innkjøp, er omfanget av 

virkemidler og tiltak for realisere politikken begrenset. Vi skiller oss her fra her fra land som Danmark, Finland, 

Nederland og Storbritannia, som i større grad har innført finansielle mekanismer for å stimulere til innovasjon 

også i offentlige innkjøp.  

Menon anbefaler at Norge i likhet med Storbritannia, Nederland og Finland oppretter en statlig 

finansieringsordning for økt satsing på innovative offentlige innkjøp.  Videre anbefaler vi at Norge, i likhet med 

Danmark, styrker rådgivningen knyttet til hvordan man praktisk kan tilrettelegge for innovasjon i offentlige 

innkjøp. 

I tillegg til konkrete virkemidler krever økt innovasjon i offentlige innkjøp at det satses på bedre ledelse, 

organisering og kompetanse. Ettersom sterkere hierarkisk styring, svakere incentiver og svak sammenheng 

mellom resultat og belønning bidrar til å redusere omfang av innovasjon i offentlige innkjøp, må en organisere 

innkjøpene slik at virkningene av disse særtrekkene blir mindre.  Styrket autonomi for innkjøpsmiljøene kan 

være ett av flere tiltak.  Samtidig viser litteratur vi går igjennom i rapporten at satsing på kompetanseheving 

bidrar til å øke innovasjonstakten.  Litteraturen viser også at offentlig sektor ikke i tilstrekkelig grad får 
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nyttiggjort det høye kompetansenivået, og at satsing på kompetanseheving i offentlig sektor gir 33 prosent 

lavere effekt i form av økt innovasjon enn tilsvarende satsing i privat sektor. For å øke innovasjon i offentlige 

innkjøp bør en følgelig både styrke satsingen på kompetanse, og endre organiseringen av innkjøpsfunksjonen, 

blant annet ved å gi større grad av autonomi. 

Offentlig sektor er ikke en homogen masse, men består av alt fra offentlige eide bedrifter som opererer på 

markedsmessige vilkår, statlig og kommunal1 tjenesteproduksjon, og samt statlig og kommunal forvaltning og 

tilsyn.  De særtrekk og utfordringer knyttet til svak innovasjon i innkjøp gjelder i mindre grad offentlig eide 

bedrifter som opererer på markedsmessige vilkår (Bozeman og Kingsley 1989).  De særtrekk vi beskriver og de 

tiltak vi anbefaler for å redusere virkningene av disse gjelder altså i større grad tjenesteproduksjon, forvaltning 

og tilsyn enn offentlig forretningsdrift.  

Oppbygging av rapporten 

Rapporten starter med en gjennomgang av betydning av innovasjon for konkurranseevne og produktivitet i 

privat sektor. I denne gjennomgangen vises også betydningen av innovasjon for produktivitetsvekst i offentlig 

sektor. I kapitel 2 dokumenterer vi, gjennom en spørreundersøkelse, at offentlig sektor i mindre grad enn privat 

sektor tilrettelegger for innovasjon i offentlige innkjøp. I kapitel 3 gjennomgår vi litteratur som forklarer 

svakere satsing på innovasjon i offentlige innkjøp, mens vi i kapitel 4 viser omfang av tiltak for å styrke omfang 

av innovasjon i offentlige innkjøp i Norge. I kapitel 5 viser vi til hva andre land har gjort. I kapittelet har vi også 

et case som viser hvilke gevinster satsing på innovasjon har gitt i norsk olje- og gassnæring.  I kapitel 6 viser vi 

at økt satsing på innovasjon i offentlige innkjøp kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster, mens vi i kapittel 7 

anbefaler tiltak for å realisere disse gevinstene  

                                                                 
1 Herunder også fylkeskommunal 
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1. Samfunnet står ovenfor store utfordringer – innovasjon er en 
del av løsningen 
Norges økonomiske situasjon er god, med betydelige overskudd på handelsbalanse og statsbudsjett, et 

petroleumsfond med en markedsverdi på omlag to ganger vårt bruttonasjonalprodukt, samt en økonomisk 

vekst som langt overstiger snittet av OECD-området. Den gode situasjonen kan imidlertid forspilles over tid. 

Aldring (Finansdepartementet, 20132) og stadig økte krav til kvalitet og tilgjengelighet på offentlige 

velferdstjenester (OECD, 20143) kan bidra til å øke behovet for høyere skatter og avgifter i fremover 

(Finansdepartementet, 2013). Samtidig viser statistikk fra OECD (2014) at produktivitetsveksten har falt 

markant de senere år, fra om lag 2 prosent i perioden 1990-2004, til i underkant av en halv prosent i perioden 

2005-2012.  

I dette kapittelet retter vi søkelys mot innovasjon som kilde til fremtidig konkurransekraft i norsk næringsliv. 

Innovasjon kan sikre at produktivitetsveksten stiger, slik at vi får mer ut av samfunnets ressurser. Innovasjon 

og tilhørende produktitetsvekst er imidlertid også avgjørende for håndteringen av eldrebølgen og økte krav 

til kvalitet i offentlig tjenesteproduksjon.   

1.1. Innovasjon legger grunnlaget for økonomisk vekst 

Det finnes mange definisjoner på innovasjon innen akademia, og internasjonale organisasjoner som OECD og 

Verdensbanken (Nærings- og handelsdepartementet 20124). I likhet med Nærings- og handelsdepartementet5 

(ibid) legger vi følgende definisjon til grunn for innovasjon:  

«En ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller 

tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier». 

Implisitt i denne definisjonen er altså at en ny idé eller oppfinnelse ikke blir en innovasjon før den er kommet i 

praktisk anvendelse. Ofte er det andre enn ideskaperen selv som står for selve innovasjonen, som kan finne 

sted på helt andre steder og lenge etter at ideen først ble unnfanget (ibid). Nærings- og fiskeridepartementet 

(2014)6 legger til grunn at «på lang sikt er innovasjon nøkkelen til virksomheters og lands konkurranseevne og 

bærekraftige vekst».  

Norge har i dag et lønnsnivå som ligger langt høyere enn våre handelspartnere (Finansdepartementet, 2013; 

Menon, 20137). I en globalisert verden sprer innovasjon seg raskt, og fremvoksende økonomier har vist en 

imponerende evne til å nyttiggjøre seg innovasjoner først implementert i mer utviklede land som OECD-

                                                                 
2 Finansdepartementet (2013) Stortingsmelding 12. (2012-2013): Perspektivmeldingen 2013: Tilgjengelig på: 
file:///C:/Users/Sveinungf/Desktop/Perspektivmeldingen.pdf 
3 OECD Economic Surveys (2014): Norway. Tilgjengelig på: http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-
Overview-2014.pdf 
4 St. meld. Nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge: Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/pages/2133768/PDFS/STM200820090007000DDDPDFS.pdf 
5 Vi bruker Nærings- og handelsdepartementet som benevnelse for de dokumenter som ble utgitt i forkant av 
sammenslåingen med Fiskeridepartementet 1. januar 2014. 
6 Nærings- og fiskeridepartementets webside om innovasjon: 
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon.html?id=526485 
7 Menon-publikasjon 24/2013: Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers. Tilgjengelig 
på: http://menon.no/upload/2013/12/02/rapport-konkurranseevne-rev-1.des-2013.pdf 
 

http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-Overview-2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-Overview-2014.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2133768/PDFS/STM200820090007000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon.html?id=526485
http://menon.no/upload/2013/12/02/rapport-konkurranseevne-rev-1.des-2013.pdf
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landene (Economist, 2007)8. Et høyt lønnsnivå i OECD-landene i kombinasjon med høy tilpasningsevne i 

fremvoksende økonomier, fordrer at OECD-landene stadig må innovere for å opprettholde konkurransekraft. 

For å opprettholde vekst og velstandsøkning må altså norsk næringsliv stadig finne nye metoder som gjør at vi 

utnytter samfunnets viktigste ressurser, arbeidskraft og kapital, mer effektivt. Den teoretiske sammenhengen 

mellom innovasjon og økonomisk vekst illustreres godt av Romer et al (1998)9, samt i Rotenthal og Stange 

(2004)10:  

“In the most fundamental sense, there are only two ways of increasing the output of the economy: (1) you can 
increase the number of inputs that go into the productive process, or (2) if you are clever, you can think of new 
ways in which you can get more output from the same number of inputs”. (Rosenthal og Stange, 2004.  Side 1) 

Med mindre man har mulighet til å øke tilgangen på arbeidskraft eller kapital, fordrer altså økonomisk vekst at 

en stadig innoverer for å få øke avkastningen på disse faktorene. En god illustrasjon på dette er gitt i 

Perspektivmeldingen til Finansdepartementet (2013), hvor de har foretatt en nåverdivurdering av fremtidig 

arbeidskraft, realkapital, finanskapital og petroleumsformuen. En prosentvis sammenstilling av forholdet 

mellom disse er gitt i figuren under:  

Figur 1: Nåverdivurdering av verdien av fremtidig arbeidsinnsats, realkapital, finanskapital og petroleumsformue. Kilde: 
Finansdepartementet 2013 

 

Som det går frem av figuren, overstiger våre viktigste samfunnsøkonomiske ressurser, arbeidskraft og 

realkapital, langt verdien av finanskapitalen og petroleumsformuen. Innovasjon vil imidlertid med Rosenthal og 

Stanges definisjon ha som formål å øke avkastningen på arbeidskraft og realkapital ytterligere. 

I figur 2 viser vi innovasjon i næringslivet i EØS-området. 

                                                                 
8 Economist (2007) Economist Intelligence Unit background document for Innovation: Transforming the way 
business creates. Tilgang krever abonnement. 
Rosental og Stange (2004): Handbook of regional and Urban Economics. Tilgjengelig på 
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740080/4/supp/C 
9 Romer, Evans og Honkapohja (1998): Growth Circles. American Economic Review, Vol 88, nr 3, 495-515.. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740080/4/supp/C
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Figur 2: Andel foretak med noen form for innovasjonsaktivitet. EU-27. Kilde: SSB 201211  

 

Som det går frem av figuren over har norsk næringsliv lavere innovasjonsaktivitet enn snittet av EU-landene, og 

ligger på nivå med flere østeuropeiske land som i større grad kan hvile på teknologitilpasning og «cathching 

up»12. Selv når man justerer for Norges næringsstruktur med relativt færre virksomheter innen de næringer 

som typisk oppgir at de driver med innovasjon, ligger Norge langt bak de beste. Det er også urovekkende at 

andelen bedrifter i Norge som har hatt noen form for innovasjon, har falt i perioden, hvilket skiller Norge fra de 

fleste høykostlandene.  

Fordi det er en nær sammenheng mellom innovasjon og fremtidig avkastning på kapital og arbeidskraft, er det 

bekymringsfullt at norsk næringsliv har en relativt lav innovasjonsgrad. Den nære sammenheng mellom 

innovasjon og økonomisk vekst har bidratt til en vesentlig satsing på økt innovasjon i hele OECD-området, 

heriblant EU. Som et ledd i å legge til rette for vekst i næringsliv og bedre offentlige tjenester, har EU i sin 2020-

                                                                 
11 Lars Wilhelmsen og Frank Foyn (2012): Innovasjon i norsk næringsliv 2008-2010 Tilgjengelig på: 

http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/_attachment/92171?_ts=13c81109870 

12 Et alternativ til å måle innovasjon som andelen av bedrifter som har foretatt innovasjon er å se på hvor stor 
andel av produksjonen som er regnet som høyteknologisk. Dette gjøres i «Innovation Union Scoreboard» fra 
EU-kommisjonen. Denne analysen tar imidlertid ikke hensyn til at store deler av produksjonen råvarer krever 
høy grad av innovasjon. Selv om det også er svakheter ved å måle innovasjon ved andelen bedrifter som har 
foretatt innovasjon, mener vi at denne metoden er bedre enn ved en måling av innovasjonsinnhold i 
sluttproduktene. 

http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/_attachment/92171?_ts=13c81109870


Menon Business Economics  9 Rapport 

strategi utarbeidet ambisiøse målsetninger om hvor mye av BNP som skal gå til forsking og utvikling. Norges 

ambisjoner på dette området er også høye, men ikke i like stor grad tallfestet. 

Ved siden av stor betydning for økonomisk vekst, vil innovasjon også ha avgjørende betydning også for klodens 

klima- og miljøutfordringer. Hensynet til miljø og klima betinger nye løsninger og utvikling av ny teknologi som 

gir mer miljøvennlig energibruk og reduserte utslipp. FNs klimapanel (UNIPCC, 2013)13 peker på forsterket 

teknologisk innsats som avgjørende for å møte klima- og miljøutfordringene. 

Sammenhengen mellom produktivitetsvekst og innovasjon er enkel å påstå, men vanskelig 
å måle 

Som beskrevet over legger både nåværende og tidligere regjeringer, EU-kommisjonen og innflytelsesrike 

akademikere (Rosenthal og Strange, 2004) til grunn en nær sammenheng mellom langsiktig økonomisk vekst og 

innovasjon. Det eksisterer imidlertid betydelige utfordringer i å teste dette empirisk. Følgende forhold bidrar til 

utfordringer i de empiriske målingene:  

- Langt flere forhold enn innovasjon bidrar til økonomisk vekst, herunder strukturelle reformer, 

handelsliberalisering mv.14 

- Utfordringer med å operasjonalisere begrepet innovasjon. Andel av bedrifter som har hatt innovasjon sier 

ikke nødvendigvis noe om størrelse og viktighet av innovasjonene. En inkrementell innovasjon blir således vel 

så viktig som en radikal innovasjon i statistikken. 

- Det er store variasjoner mellom næringer, knyttet til hva som ses som innovasjon. Innen avansert 

verkstedindustri (inkludert mye offshore leverandørindustri) anses innovasjon som en del av 

kjernevirksomheten. Den blir med andre ord ikke innrapportert som innovasjon. 

Ved gjennomgang av en rekke empiriske studier på forholdet mellom innovasjon og produktivitet, finner The 

Economist (2007) at flere studier identifiserer sammenheng, men at korrelasjonen er svak. Noe av bakgrunnen 

for manglende korrelasjon er at næringsliv i en rekke fremvoksende økonomier bruker relativt lite ressurser på 

forskning, utvikling og innovasjon, samtidig som de har høy vekst. Forklaringen kan være at næringslivet i disse 

landene har vist evne til å adaptere teknologi. Adapsjon er også innovasjon, dog med noe mindre ressursbruk 

enn for det næringsliv som utvikler nye løsninger og teknologier. Xu og Chiang (2005)15 finner at næringslivets 

ressursbruk på forsking og utvikling er en god forklaringsvariabel for fremtidig økonomisk vekst i OECD-

landene, men at dette overhodet ikke gjelder for utviklingsland og fremvoksende økonomier. Vi tolker Xu og 

Chiangs funn som en klar indikasjon på at både nåværende og tidligere regjeringers hypotese om veien til 

fremtidig konkurransekraft og velstandsøkning går gjennom innovasjon stemmer. 

                                                                 
13 UN IPCC (2013): CLIMATE CHANGE 2013The Physical Science Basis. Tilgjengelig på 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf 
 
14 Strukturelle reformer fremmer økonomisk vekst, men også innovasjon i betydning at det skaper en ny 
markedsdynamikk hvor nye aktører tar i bruk ny eller eksisterende teknologier og løsninger 
15 Bin Xu og Eric P. Chiang (2005): “Trade, patents and internationalal technology diffusion». Journal of 
International Trade and Economic Development Vol 14. No 1. Routledge Mars 2005 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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1.1.1. Norge har opplevd betydelig fall i produktivitetsvekst – skyldes det mindre satsing 
på innovasjon? 
Rosenthal og Strange (2004) drøfter den teoretiske og empiriske sammenhengen mellom innovasjon og 

produktivitetsvekst, og beskriver et perspektiv som i stor grad legges til grunn for politikk, også her i landet16. 

At norsk næringsliv har noe mindre innovasjon enn i EU-landene og betydelig mindre enn i høykostlandene, 

kan være et varsel om lavere fremtidig vekst. En nærmere analyse av produktivitetstallene for norsk økonomi 

kan tyde på at grunnlaget for økonomisk vekst allerede er vesentlig forringet, slik det er vist i figuren nedenfor: 

 Figur 3: Årlig totalfaktorproduktivitetsvekst i norsk økonomi i perioden 1985-2012. Kilde: OECD 201417  

 

Avkastningen på våre viktigste ressurser, arbeidskraft og kapital, falt fra om lag 2 prosent i perioden 1990-2004 

til i underkant av 0,5 prosent i perioden 2005-2012.  En inngående analyse av bakgrunn for lavere 

produktivitetsvekst er ligger utenfor oppdragsbeskrivelsen og krever omfattende analyse. Uansett forklaring er 

det grunn til å anta at veien til økt produktivitetsvekst blant annet går gjennom økt innovasjon. Det er således 

av avgjørende betydning at vi har en politikk som stimulerer til økt innovasjon, herunder også den offentlige 

innkjøpspolitikken.  

1.2. Innovasjon er nødvendig for å øke produktivitetsveksten i offentlig 
sektor 

Finansdepartementet (2013) trekker frem et tydelig behov for øktproduktivitetsvekst i offentlig sektor. 

Aldring av befolkningen og økte krav til kvalitet og tilgjengelighet på offentlige velferdstjenester bidrar til å 

øke ressursbehovet i offentlig sektor fremover, samtidig som de som er i arbeidslivet må finansiere en 

økende andel av personer som står utenfor. Økt produktivitet i offentlig sektor kan redusere 

finansieringsbehovet og dermed frigjøre midler til bruk i andre områder av økonomien. 

                                                                 
16 Finansdepartementet (2013): Stortingsmelding 12. (2012-2013): Perspektivmeldingen 2013.  Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/pages/38223329/PDFS/STM201220130012000DDDPDFS.pdf  
Nærings- og fiskeridepartementets webside om innovasjon: 
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon.html?id=526485 
17 OECD Economic Surveys (2014): Norway. Tilgjengelig på: http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-
Overview-2014.pdf 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon.html?id=526485
http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-Overview-2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Norway-Overview-2014.pdf
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I Perspektivmeldingen viser Finansdepartementet (2013) at aldring av befolkningen trekker i retning av at 

offentlige utgifter vil vokse raskere enn bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge i tiårene framover. I 

figur 4 viser vi antall personer over 67 år i forhold til personer i arbeidsfør alder i perioden 1970 til 2060. 

Figur 4: Antall personer 67 år og oppover per 10 personer i yrkesaktiv alder. Kilde: Finansdepartementet (2013): 
Perspektivmeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2012 var det 4 yrkesaktive per personer over 67, i 2060 vil tallet falle til 2,5. Finansdepartementet (2013) 

påpeker vider at også husholdninger og næringsliv i framtiden vil ha forventninger om stigende kvalitet 

på offentlige tjenester. Samlet stiller dette økende krav til høyere produktivitet gjennom prioriteringer og 

omstillinger i offentlig sektor.  

Som mulige grep for å redusere finansieringsbehovet i offentlig sektor, peker Finansdepartementet (2013) på 

økt arbeidsdeltakelse for personer over 67 år og økt produktivitet i offentlig sektor. I Perspektivmeldingen har 

de beregnet effekten av disse tiltakene. Med hensyn til produktivitetsforbedringen finner Finansdepartementet 

at hvis man klarer å øke effektiviteten i offentlig sektor med et halvt prosent, og halvparten tas ut i reduserte 

utgifter vil man kunne redusere bruken av arbeidskraft og andre innsatsfaktorer med 13 prosent frem mot 

206018. Om halvparten av effektiviseringsgevinsten tas ut i form av redusere skatter og avgifter, kan skatte- og 

avgiftstrykket frem mot 2060 reduseres med 3,75 prosent av fremtidig BNP, slik vist i figuren nedenfor.  

                                                                 
18 En økning i produktivitetsvekst på en halv prosent høres i utgangspunktet beskjedent ut. Økningen vil 
imidlertid innebære en dobling av produktivitetsveksten fra dagens nivå. Det er i utgangspunktet metodisk 
vanskelig å fastslå produktivitetsveksten i offentlig sektor, blant annet fordi verdiskapingen hovedsakelig blir 
målt ved lønnskostnader. Dette bidrar også til at sammenligninger på tvers av land blir problematisk, ettersom 
slike sammenligninger i stor grad reflekterer et ulikt lønnsnivå snarere enn reelle forskjeller i produktivitet. SSB 
(2011) har imidlertid gjennomført en analyse hvor de estimerer produktivitetsvekst i offentlig sektor med 
bakgrunn i tjenesteproduksjon per ansatt. Det er denne analysen som ligger til grunn for Finansdepartementets 
vurdering av produktivitetsvekst 
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Figur 5: Inndekingsbehov i offentlige finanser ved redusert ressursbruk per bruker som følge av økt effektivitet i offentlig 
forvaltning. Prosent av BNP for Fastlands-Norge. Kilde: Finansdepartementet 

 

Finansdepartementet peker altså på høyere produktivitetsvekst, og dermed også på innovasjon, som et av de 

mest sentrale grepene for å sikre at byrden for fremtidige generasjoner ikke blir for tung.  

Som vi kommer inn på i kapitel 6 utgjorde innkjøp i 2011 om lag halvparten av offentlig konsum. Gjennom å 

satse på innovative innkjøp kan man «importere» produktivitet fra privat sektor. Deler av den 

produktivitetsveksten som Finansdepartementet beregner effekten av, kan altså hentes inn gjennom satsing på 

innovative innkjøp. Økt satsing og krav til innovasjon i leveransene vil imidlertid også trolig øke omfang av 

innovasjon i næringsliv som leverer til offentlig sektor, hvilket trolig vil øke innovasjon i næringslivet.  Offentlig 

sektor kan altså øke omfanget av innovasjon i privat sektor ved å være «en krevende kunde» som gjennom sine 

innkjøp sikrer at leverandørene utvikler nye og mer tilpassede løsninger.  Trolig vil teknologi og løsninger 

tilpasset offentlige kunder også ha anvendelse utenfor offentlig sektor i Norge, herunder privat sektor og andre 

land.  

Trolig vil det være beskjedne effekter å hente gjennom at ansatte i offentlig sektor skal arbeide fortere med 

dagens teknologi, organisering og løsninger (Finansdepartementet, 2013). Effekten vil imidlertid kunne være 

betydelig ved å bruke ny teknologi og nye løsninger for å utføre produksjon og investeringer. At næringene 

innen privat tjenesteproduksjon de senere år har hatt en produktivitetsvekst på om lag 2 prosent, tyder på at 

det kan være et betydelig produktivitetspotensial til stede. Vi kommer nærmere tilbake til dette i kapittel Feil! 

Fant ikke referansekilden.. 
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2. Vår undersøkelse viser at det satses for lite på innovasjon i 
offentlig sektor 
Vi har i forrige kapittel vist innovasjonens betydning for økonomisk vekst, og vår evne til å tilby fremtidige 

velferdstjenester til en kostnad som er akseptabel for fremtidige generasjoner. Et sentralt spørsmål blir da: 

Bidrar offentlig sektor i tilstrekkelig grad gjennom sine innkjøp til at det stimuleres til innovasjon? 

Svaret på dette er nei. Vår spørreundersøkelse viser at offentlig sektor som helhet i mindre grad enn privat 

sektor som helhet tillater og legger til rette for innovasjon i anskaffelsene. Undersøkelsen viser også at 

offentlig sektor i mindre grad en privat sektor har endret seg i retning av å legge mer vekt på innovasjon de 

senere år.  

Undersøkelsen viser at det er liten variasjon mellom næringer som har deltatt i undersøkelsen. Det er altså 

ikke slik at noen næringer i stor grad opplever at offentlig sektor i stor grad legger til rette for innovasjon 

mens andre opplever at den i mindre grad gjør dette. 

Tatt i betraktning det betydelige politiske trykket som har vært for økt innovasjon i offentlige anskaffelser de 

senere år, er resultatene i spørreundersøkelsen overraskende. Behovet for styrket satsing på innovasjon ble 

vektlagt i handlingsplanen «Grønn stat» (Miljøverndepartementet, 2002)19, Stortingsmelding «Miljø og sam-

funnsansvar i offentlige anskaffelser» (Miljøverndepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

og Barne- og likestillingsdepartementet, 2007)20, «Det gode innkjøp» (Fornyings- og administrasjons-

departementet 2009)21, «Strategi for innovative offentlige anskaffelser» (Departementene 2013)22, samt i 

NOUen «Innovasjon i omsorg» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011)23. Til tross for dette har man ikke 

kommet tilstrekkelig langt på området, noe som blant annet dokumenteres gjennom den spørreundersøkelsen 

vi har gjennomført. 

Før vi kommer inn på spørreundersøkelsen viser vi utvikling i offentlige innkjøp de senere år. 

2.1. Offentlige innkjøp øker sterkt i omfang 

Offentlig sektor kjøper stadig mer. I 2011 kjøpte kommuner, fylkeskommuner, statlig forvaltning og Forsvaret 

for til sammen 340 milliarder kroner. Tar man med det som kjøpes gjennom heleide statlige eller kommunale 

selskaper, kommer vi opp i nær 400 milliarder kroner. I 2000 kjøpte kommuner, fylkeskommuner, statlig 

forvaltning og Forsvaret for 170 milliarder kroner. Omfanget av offentlig tjenestekjøp har altså doblet seg i 

perioden 2000–2011. I samme periode har det imidlertid vært inflasjon, så deler av den offentlige utgifts-

veksten har gått med til å kjøpe de samme varer og tjenester, men til en høyere pris. I figuren nedenfor viser vi 

                                                                 
19 Handlingsplanen er omtalt, men er ikke lenger tilgjengelig på departementets nettside 
20 Miljøverndepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Barne- og likestillings-
departementet (2007): Handlingsplan 2007-2010. Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Tilgjengelig 
på: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/samfansvar_off_ansk.pdf 
21 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2009): Stortingsmelding 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp». 
Tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nn/dep/nfd/Dokument/proposisjonar-og-
meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-36-2008-2009-.html?id=559323 
22 Departementene (2013): Strategi for innovative offentlige anskaffelser. Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2013/innovasjonseffektavoffentligeanskaffelser_
2013.pdf 
23Helse- og omsorgsdepartementet, 2011. NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg». Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/pages/16597652/PDFS/NOU201120110011000DDDPDFS.pdf 
 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/samfansvar_off_ansk.pdf
http://www.regjeringen.no/nn/dep/nfd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-36-2008-2009-.html?id=559323
http://www.regjeringen.no/nn/dep/nfd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-36-2008-2009-.html?id=559323
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2013/innovasjonseffektavoffentligeanskaffelser_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2013/innovasjonseffektavoffentligeanskaffelser_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/16597652/PDFS/NOU201120110011000DDDPDFS.pdf
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utvikling i innkjøp, hvor vi har korrigert for inflasjon. I perioden 2000–2012 ser vi at omfanget av offentlige 

innkjøp har økt fra om lag 200 milliarder til 360 milliarder 2012-kroner. Dette er, vel å merke, innkjøp utenom 

de heleide statlige eller kommunale selskapene. 

Figur 6: Sum innkjøp i stat, kommune og Forsvaret i perioden 2000–2012 i 2012-kroner. Kilde: SSB. Bearbeidet av Menon 

 

Det er samtidig verdt å merke seg at volumet av innkjøp har vokst raskere enn offentlige budsjetter. Menon 

(2013)24 viser at dette kan ha sammenheng med at enkelte offentlige etater har lettere for å få økt 

«konsulentpotten» enn lønnspotten. Videre har teknologi- og spesialiseringsinnholdet i leveransene økt, og 

ettersom dette i stor grad leveres fra private leverandører, så vil altså det private innslaget i leveransene øke, 

selv om tjenesten tilbys i offentlig regi.  At innkjøp øker raskere enn offentlige budsjetter er et uttrykk for en 

økning av privat innslag i offentlig tjenesteproduksjon og investeringer, men det er her stor forskjell mellom 

ulike deler av offentlig sektor. 

I figur 7 vises utvikling i offentlige innkjøp og offentlige budsjetter i perioden 2000-2011. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Menon-publikasjon 17 2013: Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser. Tilgjengelig på: 
http://menon.no/upload/2013/05/06/menon-rapport-17-2013-kunnskap-som-virkemiddel-i-offentlige-
innkjopsprosesser-2.pdf 
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Figur 7: Prosentvis vekst i offentlige budsjetter og vekst i innkjøp i perioden 2000–2011. Kilde: SSB og 
Finansdepartementet Gul bok 2000–2012  

 

Som det fremgår av figuren, har utgiftene til statsforvaltningen økt med 108 prosent i perioden, mens 

omfanget av innkjøp har vokst med 111 prosent. Tilsvarende ser vi at kommunale og fylkeskommunale 

budsjetter har økt med 75 prosent, mens veksten i kommunenes innkjøp har vokst med 94 prosent. Om vi ser 

isolert på perioden 2005–2011, som altså er den perioden den rødgrønne regjeringen har regjert, ser vi at 

veksten i offentlige innkjøp har vært noe svakere enn kostnadsveksten. I samme periode har veksten i 

kommunenes innkjøp imidlertid oversteget veksten i offentlige utgifter. Gitt dagens regjeringssituasjon er det 

grunn til å anta at offentlige innkjøp vil vokse i minst tilsvarende takt som de har gjort i perioden 2005-2011. Et 

høyt fokus på å få mest mulig ut av midler som brukes på offentlige innkjøp er følgelig avgjørende.  

Statistisk sentralbyrås kryssløpsanalyse viser omfang av leveranser mellom norske næringer, inkludert offentlig 

sektor. Kryssløpet for 2010 viser at omfanget av kjøp utgjorde om lag 1960 milliarder. En sammenstilling av 

innkjøp fra totale innkjøp fra norske næringer og fra offentlig sektor er vist i figuren nedenfor25. 

Figur 8: Totale innkjøp i norske næringer og innkjøp i stat og kommuner i 2010. Kilde: SSB 

 

                                                                 
25 Vi har valgt å ikke inkludere offentlige bedrifter i tallene for offentlig sektor. Bakgrunnen for dette er at deres 
innkjøp inngår i innkjøp fra andre næringer. 
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De offentlige innkjøpene utgjorde 16 prosent av totale innkjøp i 2010, var således en betydelig vekstimpuls. 

Innkjøpene utgjorde nær det dobbelte av investeringer på norsk sokkel, som av flere miljøer ble fremhevet som 

en avgjørende faktor for at finanskrisen ikke i like stor grad rammet norsk økonomi. Av større betydning var 

altså de offentlige innkjøpene.  

2.2. Offentlig sektor vektlegger i mindre grad innovasjon i innkjøp enn 
privat sektor 

Vi presenterer her spørreundersøkelsen Menon har gjennomført i prosjektet. Spørreundersøkelsen ble 

gjennomført per telefon i januar og februar 2014. Vi har besvarelser fra 120 respondenter. Det eneste kriteriet 

vi hadde ved valg av respondenter var at de hadde foretatt leveranser både til privat og offentlig sektor. En 

nærmere beskrivelse av metode for spørreundersøkelsen vises i vedlegg 1. 

Et sentralt formål ved spørreundersøkelsen var å avdekke både i hvilken grad innkjøp i offentlig sektor skiller 

seg fra innkjøp i privat sektor, men også å få frem forskjellene mellom ulike deler av offentlig sektor. Vi har da 

skilt mellom:  

 Offentlige bedrifter både på kommunalt og statlig nivå 

 Statsforvaltningen, det vil si departement, direktorat, tilsyn og andre statlige enheter 

 Kommuner og fylkeskommuner. 

I spørreundersøkelsen har vi bedt de om å ta stilling til følgende påstander (1= helt uenig, 5= helt enig): 

1. Innkjøperne har nødvendig kompetanse om varen/tjenesten til å identifisere det kvalitetsmessig beste 
tilbudet i forhold til behovsbeskrivelsen  

2. Det er viktig at innkjøper har høy kompetanse om ditt fagområde ved innkjøp 
3. Anskaffelsesregelverket legger til rette for innovative innkjøp 
4. Innkjøperne (offentlig bedrift/stat/kommune/privat bedrift) åpner for at du kan tilby løsninger som 

ikke er utprøvd/er innovative 
5. Følgende aktører (offentlig bedrift/stat/kommune/privat bedrift) har de siste årene lagt mer til rette 

for innovasjon 
6. Bedriften din er villig til å delta i mer omfattende anskaffelsesprosesser der mulighetene til å levere 

innovative tilbud er større 
7. Hvilke momenter mener du hindrer effektiv og innovativ offentlig innkjøp? Har du noe på hjerte om 

offentlig innkjøp som vi ikke har dekket over? 
 

I spørsmål 1-3 svarte bedriftene generelt, mens de for spørsmål 4 og 5 svarte spesifikt i forhold til deres 
erfaring med ulike deler av offentlig sektor. Spørsmål 6 var også et generelt spørsmål, mens spørsmål 7 var et 
åpent spørsmål. Ved å også ha et åpent spørsmål har vi altså benyttet oss av en både kvantitativ og kvalitativ 
undersøkelsesmetode. 
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at offentlig sektor i mindre grad åpner for innovasjon. I figur 9 viser 

vi respondentenes vurdering av hvordan ulike deler av offentlig sektor vektlegger innovasjon i anbudsprosesser 

sammenlignet med vektleggingen av dette i privat sektor.  
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Figur 9: Respondentenes stillingtaken til påstanden «Innkjøperne i følgende sektor åpner for at du kan tilby løsninger 
som ikke er utprøvd/er innovative”. Skala: 1-5. 5=helt enig. 1=helt uenig. Kilde: Menon 2014. N=120  

 

  

Respondentene gir uttrykk for at privat sektor i større grad enn offentlig sektor vektlegger innovasjon i 

innkjøpsprosesser. Mens av respondentene er 3,5 av 5 enig i at «Innkjøperne i privat sektor åpner for at du kan 

tilby løsninger som ikke er utprøvd/er innovative», er tilsvarende tall for offentlige bedrifter, stat og kommuner 

omlag 2,3. Samtidig må vi være oppmerksom på at det i privat sektor kan være en viss skepsis til profesjonalitet 

i offentlig tjenesteyting som helhet, ettersom styringsmekanismene er forskjellige og den offentlige oppmerk-

somheten knyttet til potensielle feil er høyere. Økt offentlig oppmerksomhet knyttet til potensielle feil kan 

medføre at man i medier oftere leser om svakere profesjonalitet i offentlig sektor enn hva som fremkommer 

om privat sektor. Dette kan farge deres syn på offentlige innkjøp i sin helhet. Forskjellen i vurderinger er 

imidlertid så markant at vi antar at det ligger mer substansielle forskjeller til grunn for besvarelsene.  Et annet 

viktig moment er at vi stilte spørsmål om innovasjon og ikke profesjonalitet. Det er ikke grunn til å tro at 

respondentene i utgangspunktet har negative oppfatninger om innovasjonsviljen i offentlige innkjøp. 

I tillegg til å stille spørsmål med faste svaralternativer, ga vi i spørreundersøkelsen respondentene mulighet til å 

resonere fritt rundt hva som kunne bedre mulighetene for innovative innkjøp. Flere av respondentene har da 

fremhevet at man i offentlige anbudsrunder ofte velger etablerte aktører med etablert teknologi, og at det 

derfor er vanskeligere for mindre, innovative aktører å vinne igjennom. En mulig forklaring er frykten for å 

gjøre feil i offentlig sektor, som vi kommer inn på i kapittel 3.  

Flere respondenter legger også vekt på at offentlig sektors vektlegging av pris, referanser og dokumentasjon. I 

noen grad favoriserer dette løsninger som allerede eksisterer. Sterkere fokus på løsningsforslag snarere enn 

pris og dokumentert erfaring kan altså ifølge respondentene i større grad stimulere til innovasjon i innkjøp. 

Difis undersøkelser om innovasjon i offentlige innkjøp, vist i figuren nedenfor, bekrefter respondentenes 

erfaring knyttet til svakere vektlegging av innovasjon i offentlige innkjøp.  
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Figur 10: Andel av kommunale virksomheter og statlige virksomheter som søkte innovative løsninger. Kilde: Difi  

 

Som det går frem av figuren har om lag ti prosent av statlige virksomheter og fem prosent av kommunale 

aktører søkt innovative løsninger gjennom innkjøp. Vi har ikke tilsvarende tall for privat sektor, men resultatet 

av spørreundersøkelsen indikerer at andelen er høyere her.  

2.2.1. Små forskjeller mellom ulike næringer 

I figur 11 viser vi besvarelsene kategorisert etter hvilke næringer bedriftene tilhører. Vi har valgt å 

skjønnsmessig kategorisere bedriftene i følgende næringer:  

 Helse- og omsorgstjenester26 

 Teknisk og økonomisk rådgiving 

 Bygg og anlegg og tekniske tjenester relatert til dette 

 Varehandel 

 IT og Telekom 

Figur 11: Respondentenes stillingtaken til påstand: «Innkjøperne åpner for at du kan tilby løsninger som ikke er 
utprøvd/er innovative» fordelt på næringer. Skala: 1-5. Kilde: Menon 2014 

 

                                                                 
26 Med hensyn til helse- og omsorgstjenester gjøres det oppmerksom på at vi har spurt private leverandører av 
dette, som altså har levert til både offentlig og privat sektor.  Dette gjelder forøvrig også andre næringer vi har 
hentet inn synspunkter fra 
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Som det går frem av figuren er det neglisjerbare forskjeller mellom næringene. Svarene tyder altså på at det 

hverken er områder hvor offentlig sektor skiller seg spesielt negativt eller positivt ut. Næringsinndelingen 

dekker imidlertid over at enkelte offentlige aktører har lagt stor vekt på innovasjon de senere år, herunder 

aktører som Statsbygg og Veivesenet. En beskrivelse av hvordan disse aktørene har foretatt innovative innkjøp 

med gode resultater de senere år er vist i Menon (201327). 

2.3. Respondentene mener offentlig sektor har svakere kompetanse til å 
velge riktig tilbud 

I kapittel 8 viser vi at spesialisert fagkompetanse, prosessuell innkjøpskompetanse og juridisk kompetanse er 

avgjørende for å sikre sterkere satsing på innovasjon i innkjøp. Gjennom flere rapporter har Menon 

(2012,2013) vist at man i for liten grad bruker kompetanse i offentlige innkjøp, og at dette påfører samfunnet 

betydelige kostnader. I spørreundersøkelsen ønsket vi derfor å teste hvorvidt leverandørene til offentlig sektor 

mener at de har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre innkjøpet. 

Figur 12: Respondentenes stillingtaken til påstanden «Påstand: Innkjøperne har nødvendig kompetanse om 
varen/tjenesten til å identifisere det kvalitetsmessig beste tilbudet i forhold til behovsbeskrivelsen». Skala 1-5. Kilde: 
Menon 2014 

 

Som det går frem av figuren, scorer privat sektor jevnt over bedre enn ulike deler av offentlig sektor. Vi ser 

imidlertid at det her er substansielle forskjeller mellom henholdsvis offentlig foretak på den ene side og 

kommuner og stat på den andre. Jevnt over scorer kommunene dårligst blant de offentlige aktørene, stat noe 

bedre og offentlige foretak best blant aktørene i offentlig sektor. Det er mindre forskjeller mellom ulike 

næringer. 

                                                                 
27 Menon-publikasjon 17/2013: Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser. Tilgjengelig på: 
http://menon.no/upload/2013/05/06/menon-rapport-17-2013-kunnskap-som-virkemiddel-i-offentlige-
innkjopsprosesser-2.pdf 
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Samtidig vektlegger respondentene at kompetanse er viktig. I stillingtaken til påstanden «det er viktig at 

innkjøper har nødvendig kompetanse», svarer respondentene jevnt over at de er svært enige i den påstanden, 

slik vist i figuren nedenfor.  

Figur 13: Respondentenes stillingtaken til påstanden «Det er viktig at innkjøper har høy kompetanse om ditt fagområde 
ved innkjøp». Skala 1-5. Kilde: Menon 2014 

 

Som vi ser av figuren er det her liten variasjon mellom de ulike næringene. 

2.4. Offentlig sektor har i mindre grad enn privat sektor lagt større vekt på 
innovasjon de siste år 

Som påpekt innledningsvis har man fra politisk hold lagt betydelig trykk for å styrke satsingen på innovative 

innkjøp gjennom flere stortingsmeldinger og handlingsplaner. Det er derfor interessant å undersøke hvorvidt 

ønsket satsing har materialisert seg gjennom en endring som bedriftene kan spore. I spørreundersøkelsen har 

vi derfor bedt respondentene ta stilling til følgende påstand «følgende aktør har de siste årene lagt mer til rette 

for innovasjon». Resultatene vises i figuren nedenfor. 

Figur 14: Respondentenes stillingtaken til påstanden” Følgende aktør har de siste årene lagt mer til rette for innovasjon” 
Skala: 1-5. 5=helt enig. 1=helt uenig. Kilde: Menon 2014. N=120  
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Respondentene 3,4 av 5 enig i den påstanden for privat sektor mens snittet for offentlig sektor ligger mellom 

2,5 og 2,3. Også her kommer kommunene svakest ut.  

Resultatene med hensyn til endring er overraskende. Fra politisk hold har man gjennom flere stortings-

meldinger og handlingsplaner vektlagt behovet for å satse mer på innovasjon i offentlige innkjøp. En skulle 

forvente at flerårig fokus fra flere departementer materialiserte seg ved at offentlig sektor ble vurdert å ha 

utviklet seg mer på feltet enn hva respondentene gir uttrykk for. En forklaring kan være at handlingsplaner og 

stortingsmeldinger i relativt beskjeden grad har fulgt opp intensjoner gjennom større budsjettmessige 

disposisjoner og konkrete mekanismer.  

PWCs Sourcing Survey (2013)28 bekrefter svakere fokus på innovasjon i offentlige innkjøp. I figuren nedenfor 

vises andelen offentlige virksomheter som har inkludert ulike tema i sin innkjøpsstrategi. 

                                                                 
28 PWC (2013): PWC Sourcing Survey 2013. Leverandørutvikling og samarbeid: Tilgjengelig på: 
http://www.pwc.no/no/publikasjoner/sourcing-survey-2013.pdf 
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Figur 15: Andelen offentlige innkjøpere som har inkludert følgende i sin innkjøpsstrategi. Kilde: PWC 2013 

 

Som det går frem av figuren er innovasjon blant de punktene som i minst grad er behandlet i innkjøps-

strategien. På dette området har det imidlertid vært en sterk økning siden 2011. I 2011 oppgav kun 5 prosent 

at innovasjon var inkludert i strategien, utviklingen tyder altså på at det skulle være økt vektlegging av 

innovasjon nå enn tidligere. Samtidig må vi understreke at det ikke er gitt at strategier følges opp.  

Hidas (1998) viser i den sammenheng til at mange bedrifter, og ikke minst offentlige institusjoner, er godt 

fornøyd hvis de får frem et lesbart strategidokument: «Hva som skjer etterpå, er ikke deres problem» (ibid). 

Respondentens vurdering av relativt svak utvikling med hensyn til økt vektlegging av innovasjon i offentlige 

innkjøp kan således være et uttrykk for implementeringsutfordringer. 

2.5. Respondentene mener anskaffelsesregelverket ikke legger til rette for 
innovative innkjøp 

Bakgrunnen for at offentlig sektor vurderes å legge mindre til rette for innovasjon kan være flere. Vi har derfor 

spurt bedriftene om i hvilken grad de vurderer at innkjøpsregelverket tilrettelegger for innovasjon. I figur 16 

gjengis svarene. 
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Figur 16: Respondentenes stillingtaken til påstanden «Anskaffelsesregelverket legger til rette for innovative innkjøp”. 
Skala: 1-5. 5=helt enig. 1=helt uenig. Kilde: Menon 2014. n=120 

 

Av figuren ser vi at de fleste respondentene er helt uenig eller delvis uenig med påstanden. Respondentene kan 

klassifiseres i to ulike grupper. Den ene gruppen er helt uenig i påstanden og mener at anskaffelsesregelverket 

alene har skylden for lite innovasjon i offentlig innkjøp i Norge. Den andre gruppen er delvis uenig og mener at 

det heller er tolkningen av anskaffelsesregelverket man bør fokusere på. Denne gruppen mener at selve 

regelverket har potensiale til å fremme innovasjon, men at slik den tolkes i dag hemmer innovasjon. 

Respondentene utrykker at økt kompetanse blant innkjøperne vil kunne forbedre tolkningen av regelverket.  

Blant Norges ledende kompetansemiljøer på offentlige innkjøp, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet, 

fremheves det at innkjøpsregelverket i seg selv trolig ikke er til hinder for innovative innkjøp, men at det 

snarere er fortolkningen av regelverket og kompetanse som er hemmende. Det faktum at man gjennom 

Leverandørutviklingsprogrammet har gjennomført flere vellykkede innovative offentlige innkjøp innenfor 

eksisterende regelverk er en klar indikasjon på dette. Menon (2013) har i den sammenheng også vist at 

kompetansenivået er avgjørende for den risiko innkjøpsmiljøene er villige til å ta. Jo høyere juridisk 

kompetanse man har, jo mer vet man om de muligheter regelverket faktisk gir for å prioritere innovasjon, mens 

jo høyere kunnskap man har om de løsninger som ønskes kjøpt, jo bedre er en i stand til å vurdere den reelle 

verdien av varen eller tjenesten, samt risiko for at utvikling vil være mislykket. 

2.6. Respondentene vil være villige til å delta i mer omfattende 
anskaffelsesprosesser om det tilrettelegges mer for innovasjon 

Som vi kommer inn på i kapittel 7 kan en mer åpen anskaffelsesprosess hvor det konkurreres både om ideer og 

midler til utvikling av innovative varer og tjenester stimulere bedre til innovasjon enn hva som gjøres gjennom 

de mer tradisjonelle offentlige anskaffelsene. Ettersom denne prosessen kan være lengre og mer omfattende 

enn dagens modell, stilte vi derfor spørsmål om bedriftene kunne være villige til å delta i mer omfattende 

anskaffelsesprosesser om disse i større grad la til rette for innovasjon. Resultatene er vist i figuren nedenfor.  

Figur 17: Bedriftenes stillingtaken til påstanden «Bedriften din er villig til å delta i mer omfattende anskaffelsesprosesser 
der mulighetene til å levere innovative tilbud er større». Skala 1-5. Kilde: Menon 2014 
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Som vi ser er respondentene, uavhengig av næringstilhørighet, i stor grav villige til å delta i mer omfattende 

anskaffelsesprosesser om det i disse ble lagt bedre til rette for innovasjon. 

Samlet sett viser resultatene av spørreundersøkelsen at offentlig sektor synes å prioritere innovasjon i innkjøp 

lavere enn privat sektor, og at privat sektor i større grad en offentlig sektor har lagt til rette for mer innovative 

innkjøp.  
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3. Mindre satsing på innovasjon i offentlig sektor skyldes 
særtrekk ved offentlig sektor 
Vi presenterer i dette kapitlet teori og empiri som viser at offentlig sektor på et overordnet nivå er mer 

risikoavers enn privat sektor. Risikoaversjonen styrkes jo mer politisk styring det er av en organisasjon, jo 

mer divergerende mål organisasjonen har, jo mer hierarkisk styringsstrukturen er og jo mindre sammenheng 

det er mellom prestasjoner og belønning. Videre har offentlig sektor også særtrekk som i seg selv reduserer 

innovasjonsviljen, herunder mangel på incentiver til innovasjon og forventninger om stabil 

tjenesteproduksjon 

Den empiri som vises til hviler i stor grad på Bysted og Jespersen (201329), og i noen grad på Bozeman og 

Kingsley (1998)30. Mens Bysted og Jespersen fokuserer på hvordan særtrekk ved offentlig sektor bidrar til å 

redusere omfanget av innovasjon, fokuserer Bozeman og Kingsley (ibid) på hvordan særtrekkene bidrar til å 

redusere risikovilje, som igjen sier noe om sektorens vilje til satsing på innovasjon. Sist men ikke minst, bygger 

vi også på en nylig studie av Jakobsen et al (2013)31. 

I tillegg til disse empiriske studiene hviler analysen også på kvalitative og case-baserte studier foretatt av 

Lægreid et al (2008)32, og Fimreite et al (2013)33. Disse fokuserer alle på særtrekk ved det norske forvaltnings-

systemet. Tilsvarende gjør også Gjørv-kommisjonen34, som vi også benytter som grunnlag for vår analyse. 

Vi vil i de kommende delkapitler gjøre rede for trekk ved offentlig sektor som kan redusere dens vilje til 

innovasjon og risikotaking, herunder risikotaking og innovasjon i offentlige innkjøp. Det er da viktig å være 

oppmerksom på de betydelige interne forskjeller som eksisterer innad i offentlig sektor, fra tjenesteproduksjon 

og regelverksforvaltning på den ene siden til statlig forretningsdrift på den andre. Bozeman (1989)35 viser i 

denne sammenheng at det er grad av offentlig kontroll og styring snarere enn eierskapet som avgjør 

risikoaversjonen. En relativt autonom organisasjon som opererer i markedet uten sterk innblanding gjennom 

politisk styre vil således være mindre preget av risikoaversjon enn for eksempel et departement. Statnett, 

Statsbygg og NSB vil altså ha mindre risikoaversjon enn ulike departementer og direktorater ifølge Bozemans 

funn (ibid).  

Samtidig må det fremheves at det at man overhodet har et offentlig innkjøpsregelverk i seg selv kan redusere 

fleksibiliteten i innkjøpene sammenlignet med privat sektor. Store deler av privat sektor, i alle fall mindre 

bedrifter, har ikke et slikt regelverk å forholde seg til, hvilket altså stiller dem friere til å også foreta innovative 

innkjøp. 

 

                                                                 
29 Bysted og Jespersen (2013): Exploring Managerial Mechanisms that influence innovative work behaviour. 
Comparing public and private employees. Public Management Review June 2013 
30 Bozeman og Kingsley (1989): Risk culture in public and private organizations. Public Administration Review 
31 Jakobsen, Sande og Haugland (2013): The influence of the institutional context on the decision makers’ 
attentiveness to transaction cost considerations. 
32 Lægreid, Rolland, Roness og Ågotnes (2008): The structural anatomy of the Norwegian state 1985-2007. 
Increased specialization or a pendulum shift. 
33 Fimreite, Langlo, Lægreid og Rykkja (2013): Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 
Universitetsforlaget 2013 
34 NOU 2013/12: Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Tilgjengelig på: 
 http://www.regjeringen.no/pages/37994796/PDFS/NOU201220120014000DDDPDFS.pdf 
35 Bozeman (1989): All Organizations are Public. Joses-Bass 1989 

http://www.regjeringen.no/pages/37994796/PDFS/NOU201220120014000DDDPDFS.pdf
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3.1. Hierarkisk styringsstruktur bidrar til å redusere muligheten for 
innovasjon 

Selv om innovasjon ofte fremstilles som en lineær prosess som starter med en ide og ender med 

kommersialisering av et produkt eller en tjeneste, er realiteten ofte en iterativ prosess hvor nye løsninger og 

ideer testes ut. Jensen (201336) har følgelig fremstilt innovasjonsprosessen som følger:  

Figur 18: Gang i innovasjonsprosess. Kilde: Jensen 2013 

 

 

 

 

I følge Jensen (ibid) preges ikke en normal innovasjonsprosessen av at en starter med en idé som etter en 

lineær prosess endre i sluttprodukt. Snarere er det slik at idéen endres etter hvert som man skrider frem i 

prosessen, hvor også andre ideer gjør seg gjeldende på veien mot eventuell implementering og 

gevinstrealisering.  

Den Weberske forvaltningsmodell (Weber, 1920) tar som utgangspunkt at byråkratiet kan sikre likebehandling 

gjennom å være regelstyrt og hierarkisk. Det regelstyrte sikrer at hver sak behandles etter vedtatte politiske 

retningslinjer. Gjennom den regelbaserte styringen sikres en mot at det er saksbehandleres interesser som 

vektlegges, noe som således også forhindrer korrupsjon. Gjennom en sterk hierarkisk styring skal man sikre 

overholdelse av regelverket og hindre at det gjøres feil. Den Weberske styringsmodell har siden 1920-tallet fått 

stor innflytelse over vestlige lands måter å organisere offentlig forvaltning på (Østerud, 2007)37. Lægreid et al 

(2008)38 beskriver i denne sammenheng den norske forvaltningen som statisk, hvor forandring skjer gjennom 

inkrementelle endringer basert på konsensus mellom byråkrati og politisk ledelse, samt sterkt preget av den 

Weberske modell. Frem til for få år siden var makt og myndighet relativt desentralisert mellom departementer 

og geografisk gjennom kommuner og fylkeskommuner. De senere år viser imidlertid Fimreite et al (2013)39 en 

klar tendens til mer sentralisering av makten og sterkere politisk styring. Fimreite et al (2013) forklarer 

endringen ved at flere kriser har vist et behov for mer koordinering. Videre forklares det med en relativt sær-

norsk forvaltningsmodell hvor statsråder også er ansvarlig overfor Stortinget for beslutninger og prioriteringer 

foretatt lenger ned i forvaltningssystemet. Behovet for politisk kontroll med beslutningsprosesser øker trolig 

med dette ansvarsforholdet. 

Bozeman og Kingsley (1989) finner i denne sammenheng at risikoaversjonen i offentlig sektor øker med 

omfanget av politisk styre. At dette er tilfellet også i norsk forvaltning er vist i Gjørv-kommisjonen (2013). 

Kommisjonen påpeker at noe av grunnlaget for den risikoaversjon som ble vist i utførelsen av politiets arbeid 

                                                                 
36 Michelle Jensen (2013): Innovasjon i offentlig sektor. En studie av arbeidsprosessinnovasjon. Masteroppgave 
i statsvitenskap 
37 Øyvind Østerud (2007): Statsvitenskap. Innføring i statsvitenskapelig analyse. Fagbokforlaget 
38 Lægreid, Rolland, Roness og Ågotnes (2008): The structural anatomy of the Norwegian state 1985-2007. 
Increased specialization or a pendulum shift 
39 Fimreite, Langlo, Lægreid og Rykkja (2013): Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 
Universitetsforlaget 2013 
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trolig skyldes at Justisdepartementet i stor grad involverte seg i Politidirektoratets beslutninger også på et 

operativt nivå. Funnene i Gjørv-kommisjonen er altså i tråd med forskningsbaserte empiriske undersøkelser 

gjennomført på feltet. 

Selv om det norske forvaltningssystemet har vært noe desentralisert, er det sammenlignet med privat sektor 

hierarkisk i betydning av at beslutningsmyndighet i større grad er sentralisert. Fra flere hold (Bland et. al 

201040, Bysted og Jespersen 2013) vises det til at den hierarkiske og regelbaserte styringen av offentlig sektor 

passer dårlig overens med en innovasjonsprosess hvor nye idéer prøves. I en innkjøpssammenheng vil utvikling 

av innovasjon som regel kreve en tett og tillitsbasert relasjon mellom innkjøper og leverandør, hvor en 

muligens er nødt til å justere både omfang av og målsetning med kontrakten etter hvert som løsningen utvikler 

seg (Jakobsen et al, 2013, Sande og Hauge 201341). Ved svakere fleksibilitet og beslutningsmyndighet får en 

ikke i tilstrekkelig grad den fleksibilitet i kontraktsstyringen som må til for å tilrettelegge for innovasjon. 

Også Bysted og Jespersen (2013) tester betydningen av hierarki gjennom en spørreundersøkelse 8310 ansatte i 

offentlig sektor og private bedrifter i Norge, Sverge og Danmark. De finner da at den sentraliserte 

beslutningsstrukturen som preger offentlig sektor bidrar til at innovasjonsprosessene blir «top-down». Bysted 

og Jespersen (ibid) finner i den sammenheng sterk empirisk sammenheng mellom en desentralisert 

beslutningsstruktur og innovativ adferd, og at offentlig sektor, som følge av en mer hierarkisk struktur, har 

lavere innovativ aktivitet. 

Bysted og Jespersen (ibid) finner relatert til dette at forhold knyttet til ledelse har stor betydning for en 

organisasjons vilje til innovasjonsadferd. De finner at ansatte i privat og offentlig sektor i stor grad påvirkes av 

ledernes evne til å agere. Gjennom den empiriske undersøkelsen finner de at ledere i offentlig sektor i langt 

mindre grad enn ledere i privat sektor har mulighet til å agere selvstendig. Ledelse i offentlig sektors 

manglende autonomi, som igjen kan forklares med større grad av hierarki, blir dermed av Bysted og Jespersen 

fremhevet som en viktig forklaring for svakere satsing på innovasjon i offentlig sektor. 

Beslektet til de hierarkiske forholdene er institusjonelle forhold. I institusjonell teori fremhever Scott (2001)  42 

at offentlige institusjoner får legitimitet til fortsatt drift ved å tilpasse seg de forventninger samfunnet har til 

dem. En del av forventningene til offentlig sektor er at de skal ha en stabil tjenesteproduksjon i tråd med et 

regelverk som regulerer dem. Mulgan og Albury (2003) hevder derfor at offentlige organisasjoner er mer 

opptatt av dag-til-dag-drift i stedet for å ha rom til å tenke ut måter å gjøre ting annerledes på. Handlings-

rommet for offentlige organisasjoner begrenses dermed av forventninger om stabil produksjon og av lover og 

forskrifter knyttet til standard og innhold i offentlig tjenesteproduksjon.  

Jakobsen et al (2013) har gjennomført en empirisk studie forankret i institusjonell teori (Scott, 2001). Et av 

funnene, i analysen av institusjonelle særtrekk ved offentlig innkjøpsmiljøer, er at innkjøpere blir utsatt for 

byråkratisk press. Det fører til at innkjøpernes fokus flyttes fra de kommersielle utfordringer og løsninger til økt 

fokus på regelverket og sentrale forvaltningsprinsipper.  

                                                                 
40 Bland, Travis, Boris Bruk, Dongshin Kim & Kimberly Lee (2010). “Enhancing Public Sector Innovation: 
Examining the network-innovation relationship”. The public sector innovation journal 15 (3): 1-25.  
41 Sande og Haugland (2013): Using formal contracts to achieve cost reductions and improved end-products 
and services in industrial buyer-supplier relationships.  
42 Scott (2001): Institutions and organizations. Sage 2001 
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3.2. Risikovilje i offentlig sektor begrenses av mangel på sammenheng 
mellom prestasjon og resultater 

I tradisjonell økonomisk litteratur anser man innovasjon som et nødvendig utkomme av konkurranse mellom 

bedrifter (Jensen, 2013). Logikken er som følger: I en stadig søken etter å bedre marginer og langsiktig 

konkurranseevne, utfører bedriftene stadig ny produkt-, prosess- og markedsinnovasjon. Fra flere hold (ibid) 

fremheves offentlig sektors mangel på direkte konkurranse og kontakt med markedet som en begrensende 

faktor for innovasjon43.  

Mens organisasjoner som opererer i markedet søker å belønne personer for en risikobasert økning i resultater, 

har ikke offentlige organisasjoner tilsvarende press for innovasjon. Bysted og Jespersen (2013) tester sammen-

hengen mellom risikovillig adferd og innovasjon. De finner da at mangel på sammenheng mellom prestasjoner 

og resultater påvirker viljen ansatte i offentlig sektor har til å delta i innovasjonsfremmende aktivitet.  

Bakgrunn for svak sammenheng mellom prestasjoner og resultat kan naturlig forklares med at faktorer som 

ansiennitet og formelle krav knyttet til lønnsfastsettelse og opprykk har stor innflytelse på muligheter i offentlig 

sektor for å premiere ønsket adferd. Videre bidrar også sentraliserte lønnsforhandlinger og relativt små lokale 

potter til at mulighet for ledere til å belønne bestemt adferd eller prestasjoner er begrenset.  

Også Econ (2010)44 finner svak sammenheng mellom resultat og belønning i en rapport utarbeidet for 

Utenriksdepartementet. I intervjuer Econ foretok med ansatte i Utenriksdepartementet og Norad oppga de 

ansatte at det å skape store prestasjoner på vegne av den organisasjon de arbeider i ikke nødvendigvis bedrer 

karrieremuligheter. Respondentene fremhever imidlertid at det å gjøre feil kan ha betydelige karrieremessige 

konsekvenser. Det ansatte i Utenrikstjenesten i Econs rapport beskriver, sammenfaller med det Forsknings-

rådet betegner som en nullfeil-kultur. 

Også Forskningsrådet (201245) finner tilsvarende resultater i sine undersøkelser. Forskningsrådet fremhever at 

offentlig sektors risikovilje og innovasjon begrenses av dårlige betingelser for kreative eksperimenter, 

organisatorisk silotekning og en nullfeil-kultur. Nullfeil-kulturen bidrar ifølge Econ (ibid) til å begrense de 

ansattes villighet til å ta risiko. 

Nullfeil-kulturen kan dels forklares med at det er høy offentlig oppmerksomhet om offentlig pengebruk, 

ettersom dette reelt sett er samfunnets midler innbetalt gjennom skatter og avgifter. For å hindre misbruk har 

man opprettet kontrollinstanser som Riks- og kommunerevisjon som både skal undersøke hvorvidt midlene er 

brukt etter formålet og hvorvidt rutiner knyttet til utbetaling og kontraktstildeling er fulgt. I tillegg har mediene 

                                                                 
43 Røste (2013) viser imidlertid at denne tilnærmingen trolig er for enkel, ettersom offentlig sektor rent faktisk 
har innovasjon, samt at det i flere tilfeller finnes private alternativer til offentlig sektors tjenester. Videre vil 
offentlig sektor oppleve et betydelig press for forbedring og effektivisering fra politisk hold. Offentlig sektor 
som helhet opplever ikke trusselen fra konkurrerende markeder, men politikere og politiske partier i vestlige 
demokratier står overfor utfordringen med konkurransedyktig politikk i kampen om velgere. En svakhet ved 
Røste er imidlertid at den i mindre grad tar hensyn til diversiteten i offentlig sektor, i betydning av at enkelte 
aktører i offentlig sektor opererer som private aktører i markedet, mens andre har klarere forvaltningsmessige 
oppgaver 
44 Econ (2010): Anbefaling om innretting av det næringspolitiske arbeidet i Utenrikstjenesten.  
45 Forskningsrådet (2012): Innovasjon i offentlig sektor. Tilgjengelig på: 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheaderna
me1=Content-
Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename%3D%22InnovasjonoffentigendeligwebNY.pdf%22&blo
bkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274499819415&ssbinary=true 
 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename%3D%22InnovasjonoffentigendeligwebNY.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274499819415&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename%3D%22InnovasjonoffentigendeligwebNY.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274499819415&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename%3D%22InnovasjonoffentigendeligwebNY.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274499819415&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition:&blobheadervalue1=+attachment;+filename%3D%22InnovasjonoffentigendeligwebNY.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274499819415&ssbinary=true
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stor oppmerksomhet på dette, i kraft av sin rolle som «den fjerde statsmakt». I den grad det avdekkes misbruk 

eller feilbruk av pengene, kan dette ha alvorlige konsekvenser for både politisk og administrativ ledelse 

ettersom disse har et ansvar for pengebruken.  

Den sterke vektleggingen av å unngå å gjøre feil har naturligvis konsekvenser for graden av risiko innkjøperne 

er villige til å ta i et innkjøp. Dersom den enkelte innkjøper velger å gå for et tilbud hvor løsningen ikke tidligere 

er utprøvd, står han eller hun i fare for å foreta et kjøp av en vare eller tjeneste som viser seg å ikke fungere. 

Sett fra et karrieremessig ståsted vil et slikt valg kunne være hemmende, ettersom det kan lede til noe som 

oppfattes som feil, i betydningen av feil- eller misbruk av offentlige midler til innovasjonsprosesser som ikke 

har ledet til et positivt resultat.  

Empirisk støtte for at risikoaversjon begrenser innovasjon finnes også i Edler og Uraya (2013)46. Forfatterne 

viser at risikoaversjonen bidrar til å redusere vilje til å satse på innovative innkjøp, og at denne effekten er 

sterkere i offentlig enn i privat sektor. Forfatterne viser også til at denne risikoaversjon, i kombinasjon med 

markedssvikt også i offentlig sektor, var utslagsgivende for at EU-kommisjonen har oppfordret medlems-

landene til sterkere satsing på innovative innkjøp.  

Vi finner derfor empirisk belegg for å hevde at nullfeil-kulturen og mangel på sammenheng mellom resultater 

og belønning bidrar til å redusere ansatte i offentlig sektors vilje til å ta risiko. Dette er imidlertid sterkt 

avhengig av hvilken type offentlige organisasjoner man ser på. Jo mer organisasjonen opptrer på markeds-

messige betingelser jo større er viljen til å ta risiko. Organisasjoner som opplever sterkere grad av politisk 

styring er tilsvarende mindre risikovillige. Samtidig er det grunn til å understreke at den spørreundersøkelsen vi 

presenterte i forrige kapittel i mindre grad gir støtte for en slik hypotese. 

3.3. Multiple mål bidrar til risikoaversjon 

Scott (2001) viser at offentlige institusjoner skiller seg fra private bedrifter ved at de har multiple mål. Mens en 

privat bedrift i hovedsak skal maksimere profitt for sine eiere, vil en offentlig organisasjon både ha målsetning 

om at den skal drives effektivt og bidra til god forvaltning, at den skal skape arbeidsplasser i distriktene, at den 

skal være et instrument for å fremme ulike ønskelige samfunnsmessige mål knyttet til f.eks. likestilling, 

inkludering av minoriteter o.l.  

Omfang av mål vil naturlig nok medføre at ledere i disse organisasjonene må legge vekt på flere hensyn i 

implementering av strategi, men også større utfordringer i å måle prestasjoner enn hva som er tilfellet i privat 

sektor, hvor overskudd og fremtidig inntjeningspotensial kan brukes som indikator. 

Bysted og Jespersen (2013) finner at viljen til innovasjon reduseres jo flere mål organisasjonen har. Forfatterne 

knytter dette til at multiple mål reduserer følelsen av «sense of urgency» som vil prege en privat bedrift i 

betydning av at innovasjon er avgjørende for å opprettholde fremtidig konkurranseevne. Tilsvarende sammen-

heng er også dokumentert av Bozeman og Kingsley (1998), som finner at risikoaversjonen i organisasjoner, 

både private og offentlige, øker med omfang av mål og målkonflikt.  

                                                                 
46  Edler og Uraya (2013): Handbook of Innovation in Public Services. Tilgjengelig på: 

http://www.google.no/books?hl=no&lr=&id=4SLBUewk-

lcC&oi=fnd&pg=PA224&dq=risk+aversion+public+procurement&ots=1-

2HE6I1ip&sig=q22KfshuS5MyTh6iK9y8c_3YzbA&redir_esc=y#v=onepage&q=risk%20aversion%20public%20pro

curement&f=false  

http://scholar.google.no/citations?user=mJfbv18AAAAJ&hl=no&oi=sra
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Multiple mål er blant de mest brukte karakteristikker på særtrekk ved offentlig sektor (Scott 2001). Ved siden 

av at de empiriske resultater kan tolkes som en indikasjon på mangel på «sence of urgency», kan det også 

tolkes som en støtte til den overordnede hypotesen om at offentlig sektor, særlig de deler som ikke opererer 

på markedsmessige prinsipper, har lavere evne eller vilje til innovasjon og høyere risikoaversjon. 

 

4. Lite omfattende virkemidler rettet mot innovasjon i innkjøp 
 

I kapittel 2 viste vi at offentlig sektor i mindre grad enn privat sektor legger til rette for innovasjon i innkjøp. 

Samtidig viste vi i kapittel 1 at innovasjon i stor grad er avgjørende for næringslivets fremtidige 

konkurransekraft og samfunnets evne til å finansiere offentlig velferdsproduksjon.  I kapitel 2 viste vi at det 

fra politisk hold er vektlagt å øke omfanget av innovasjon i offentlige innkjøp. I dette kapittelet viser vi 

hvordan den politiske viljen har materialisert seg i konkrete tiltak.  I tillegg til offentlige tiltak, presenterer vi 

også Leverandørutviklingsprogrammet til NHO og KS. 

 Kartleggingen vil vise at virkemidlene er relativt beskjedne.  Særlig beskjedent blir det om man 

sammenligner med omfang av virkemidler i de land vi omtaler i kapitel 5. 

I nyere offentlige stortingsmeldinger og strategier rettet mot innovasjon i offentlig sektor fokuserer man i 

hovedsak på økt bevisstgjøring, forenklinger og litt uklare kompetansehevingstrategier47. Stortingsmeldingene 

og handlingsplanene inneholder etter vår vurdering få konkrete tiltak på hvordan innovasjon i offentlige 

anskaffelser skal økes. Mangelen på finansielle virkemidler rettet mot denne sektoren blir tydelig illustrert i den 

forrige regjeringens strategidokument «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser» (2013) der 

det knapt nevnes virkemidler av denne typen. Nedenfor går vi gjennom de oftest nevnte virkemidlene for økt 

satsing på innovasjon i offentlige innkjøp. 

4.1. Nasjonalt program for leverandørutvikling48  

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til 

innovasjon og verdiskaping. Programmet har fem års varighet og startet i 2010. NHO og KS er initiativtagere til 

programmet som gjennomføres i et partnerskap med statlige virksomheter, større kommuner og næringslivet. 

Leverandørutvikling innebærer å utnytte samspillet mellom offentlig sektor og private leverandører, hvor 

offentlige innkjøpere tilrettelegger anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet. 

Ifølge programmets strategidokument er det blitt satt av et driftsbudsjett på om lag 5 millioner kroner for 

dekking av personellressurser for drift og vedlikehold av programmet. Det er ikke satt av finansielle ressurser 

som finansierer innovasjonsprosjektene.  

                                                                 
47 Se blant annet: Regjeringen (2013) «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser» 
Nærings- og Handelsdepartementet (2008–2009): St.meld. nr. 7 Et nyskapende og bærekraftig Norge 
Helse- og omsorgsdepartementet (2012–2013): St.meld. nr. 29 Morgendagens omsorg 
48 Leverandørutviklingsprogrammet er ikke et offentlig virkemiddel, men tas med fordi det bidrar til å utfylle 
bildet av virkemidler rettet inn mot innovasjonsstimulans i offentlige innkjøp 
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4.2. Pilotprosjekter i stat og kommune  

Gjennom ulike typer pilotprosjekter har flere statlige aktører og kommuner rettet fokus på fremtidsrettede 

løsninger som frigjør ressurser til andre viktige oppgaver. Leverandørutviklingsprogrammet har vært sentral i 

en rekke slike prosjekter, og nedenfor viser vi konkrete eksempler:  

 Bergen kommune: alarmer for demente   

 NAV: syntetiske hjelpemidler 

 Oslo kommune: Omsorg + 

 Lyngdal kommune: Omsorgsboliger og sykehjem 

 Stavanger kommune: driftsmeldinger og alarmer (omtalt i kapitel 6) 

 Verdal og Skien kommune: bruk av velferdsteknologi på sykehjem 

Disse prosjektene er finansiert bestillers egne budsjetter, og det er altså bestillerne som i større grad bærer 

risiko og kostnader ved utvikling av nye løsninger. En mer uttømmende liste over prosjekter finnes på 

Leverandørutviklingsprogrammets hjemmesider. 

4.3. Prøveordning for innovative anskaffelser av miljøteknologi i Framtidens 
byer 

I den forrige regjeringens strategidokument «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser» 

(2013) er det satt av 1,7 millioner kroner i 2013 til en prøveordning som skal fremme miljøteknologi i til-

knytning til utvikling av urbane løsninger i planarbeidet.  

4.4. Innovasjon i Regionale Helseforetak (RHFer) 

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forskning ved RHFene med et sted mellom 2 og 3 milliarder 

kroner hvert år. I disse tildelingene er det eksplisitt gitt uttrykk for at institusjonene skal fokusere på 

innovasjon, men de måles ikke på dette og det tildeles ikke midler eksplisitt til innovasjonsaktivitet og 

kommersialisering. Det er i all hovedsak publiseringer og doktorgrader som teller når det skal rapporteres. 

En ny nasjonal samarbeidsavtale for innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren ble under-

tegnet i 2013. Avtalen involverer de regionale helseforetakene, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, KS og 

Helsedirektoratet og gjelder fram til utgangen av 2017. Samarbeidsavtalen skal bidra til å øke fokus og satsing 

på innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren, og å utnytte offentlige ressurser på en best 

mulig måte.  

Partene i samarbeidsavtalen skal sammen bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Løsningene skal 

utvikles i tett samarbeid mellom helsetjenesten, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. 

Så langt vi har avdekket er det ikke satt av finansielle ressurser sentralt for å stimulere til økt innovasjon i 

innkjøp. 

4.5. Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) 

De landsdekkende ordningene for «industrielle forsknings og utviklingskontrakter» (IFU) og «offentlige 

forsknings- og utviklingskontrakter» (OFU) forvaltes av Innovasjon Norge. IFU bygger på en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift og en kundebedrift, der det er leverandørbedriften som søker 

om tilskudd. OFU er en tilsvarende samarbeidsavtale, der kunden er en offentlig virksomhet. Målet med OFU er 

at leverandører skal få unik innsikt i kundens behov og dermed ha bedre forutsetning til å kunne imøtekomme 
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dette behovet på en hensiktsmessig måte. Ordninger har i neste omgang som mål å bidra til utvikling av 

produkter og løsninger med internasjonaliseringspotensial. 

Et OFU-prosjekt varer som regel i ett til tre år, men kan også vare lenger ved behov uavhengig av når en før-

kommersiell prototyp er på plass. Den kan i tillegg innbefatte utprøving og oppfølging av hvorvidt prototypen 

oppfyller spesifikasjonene, inklusive nullserieproduksjon. 

I 2011 ble det bevilget 320 millioner til IFU/OFU-prosjekter, hvorav om lag 50 millioner ble gitt til OFU-

prosjekter. Det gjennomsnittlige støttebeløpet ligger på 1,2 millioner kroner for perioden 2006-2011. Vi 

snakker med andre ord om relativt beskjedne prosjekter. 

I 75 prosent av prosjektene har kundebedriften fungert som en demonstrasjonsbedrift. Prosjektene har med 

andre ord handlet om å utvikle et produkt i samarbeid med kunden, som skal demonstrere at produktet 

fungerer, både for denne kunden og fremtidige kunder. I 36 prosent av prosjektene hadde man allerede et 

produkt på plass som hadde behov for tilpasning hos kunden49.  

  

                                                                 
49 Oxford Research (2012): Mer av det gode. Evaluering av Forsknings- og utviklingskontrakter – IFU/OFU-
programmet, Kristiansand 
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5. Hva gjør sammenlignbare europeiske land for å styrke 
innovasjon i innkjøp? 
Det er ikke bare norsk offentlig sektor som i de senere år har rettet oppmerksomheten mot offentlig sektors 

rolle i å oppfordre til innovasjon gjennom innkjøp. I kapittelet vil vi trekke frem noen eksempler på tiltak som 

er gjort i sammenlignbare land. Vi har valgt å fokusere på Sverige, Danmark og Finland.  I tillegg presenterer 

vi Nederland og Storbritannia, som har valgt spesielt interessante løsninger. Listen over land er ikke 

uttømmende, og sammenligningen er gjort for å vise hva som kan gjøres også i Norge. 

I kapitlet viser vi gjennom et case for olje- og gassnæringen at vilje til risiko og innovasjon i stor grad har 

bidratt til svært sterke økonomiske resultater. Sterk vilje til satsing på innovasjon i olje- og gassnæringen kan 

delvis forklares med potensial for svært høy gevinst. At Staten gjennom skattesystemet for olje- og 

gassnæringen har båret store deler av innovasjonskostnadene har imidlertid også vært utslagsgivende. 

5.1. Storbritannia 

Allerede i 2004 ble det i Storbritannia utarbeidet en guide som skulle oppfordre innkjøpere i offentlig sektor til 

å opptre som krevende kunder under innkjøp og være åpne for nye idéer. Guiden var et resultat av «Innovation 

Report»50, en rapport utgitt i 2003 som identifiserte krevende kunder som den viktigste driveren bak 

innovasjon. Utover 2000-tallet ble det publisert flere rapporter og guider som oppfordret offentlig sektor til å 

bli en mer intelligent kunde.51  

Et annet viktig initiativ er The Small Business Research Initiative (SBRI). SBRIs formål er å stimulere og øke 

etterspørselen etter forskning og utvikling hos høyteknologiske små og mellomstore bedrifter (SMB). 

Storbritannia har siden 2001 hatt et mål om at 2,5 prosent av alt innkjøp i større offentlig avdelinger skal 

komme fra SMBer. Den opprinnelige SBRI-modellen tok utgangspunkt i USAs SBRI program, men hadde til å 

begynne med mindre fokus og påvirkning på innovasjon. I 2008 ble den britiske SBRI-modellen videreutviklet 

og i 2009 ble det nye programmet implementert. Det britiske programmet har to overordnede formål på lang 

sikt: 1) Resultere i ledende teknologier som møter offentlig sektors fremtidige behov og 2) Stimulere 

etterspørsel etter FoU-tjenester fra små høyteknologiske bedrifter i en tidlig fase. Siden april 2009 har SBRI UK 

ført til 1300 SBRI kontrakter med en verdi på mer enn 130 millioner pund, tilsvarende om lag 1,3 milliarder 

kroner, og på denne måten stimulert til nye muligheter for flere bedrifter. I mars 2013 signaliserte regjeringen 

at de ønsket å øke budsjettet for SBRI-kontraktene i 2014/2015 til 200 millioner pund.  

I 2007 opprettet Storbritannia et Technology Strategy Board under det som da het Department for Innovation, 

Universities and Skills. Dette uavhengige offentlige organet skal stimulere til innovasjon på områder som har 

klare fremtidige markedsmuligheter og klare fordeler tilknyttet fremtidig vekst og produktivitet. I 2005 

annonserte de den første «Innovation Platforms» med fokus på samfunnsøkonomiske temaer som 

klimaendringer og den fremtidige eldrebølgen. Under denne plattformen jobber Technology Strategy Board 

sammen med representanter fra departementene, næringslivet og forskningsinstitusjoner for å redegjøre for 

hvilke utfordringer og løsninger som finnes innenfor ulike tema. Når dette er gjort settes det i gang ulike tiltak 

                                                                 
50 http://www.berr.ov.uk/files/file12093.pdf 
51 European Commission, «Exploring Public Procurement as a Strategic Innovation Policy Mix Instrument», EU Project OMC-

PTP lister opp en rekke publikasjoner med fokus på innovasjon og offentlig innkjøps rolle som drivkraft (ss. 30-33). 

Artikkelen er tilgjengelig via: http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/public_procurement.pdf 
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som for eksempel forskningsprogram for å skape et insentiv til økt innovasjon i næringslivet slik at disse er 

forberedt på fremtidig etterspørsel fra offentlig sektor (ibid).  

5.2. Nederland 

Helt siden 1999 har man i Nederland hatt fokus på at offentlig sektor skal opptre som en profesjonell kunde, 

herunder et fokus på innovasjon i anskaffelser. Allerede i 2005 ble PIANOo etablert. PIANOo er en del av 

næringsdepartementet i Nederland, og fungerer som et kompetansesenter for offentlig innkjøpere. PIANOo 

samler eksperter fra flere ulike sektorer og gjør det mulig for disse å utveksle erfaringer og lære av hverandre. I 

dag består nettverket av over 3500 offentlige innkjøpere52. Nettverket skal også bidra til dialog mellom 

offentlige innkjøpere og privat næringsliv. 

I likhet med Storbritannia har også Nederland et SBIR program. Den første piloten ble initiert allerede i 2004 og 

har som hovedfokus å bidra til utviklingen av innovative løsninger på samfunnsrelaterte problemer. SBIR 

programmet i Nederland er nærmere forklart i kapittel 7.  

I 2006 startet «The Launching Customer programme» som i fokuserte på offentlig sektors to roller tilknyttet 

innovasjon. For det første kan offentlig sektor være ledende for kunder ved å føre de første til å kjøpe nye, 

innovative produkter og tjenester. For det andre kan de stimulere det private markedet for innovative 

løsninger ved å etterspørre dette i større grad ved sine anskaffelser. Hovedfokuset i dette programmet var å 

øke bevisstheten og informere relevante aktører og offentlige innkjøpere om den rollen de spilte. 53  

5.3. Danmark 

I 2011 lanserte Erhvervstyrelsen sammen med Mind Lab, nettsiden OPIguide.dk. Nettsiden er en kombinert 

informasjons- og planleggingsplattform laget for å oppfordre til økt samarbeid mellom offentlige (O) og private 

(P) aktører tilknyttet utviklingen av innovative (I) løsninger til nytte for samfunnet. Løsningene som utvikles skal 

effektivisere den offentlige sektoren og ha et markedspotensial. I tillegg til informasjon om offentlig-privat 

samarbeid innen innovative løsninger inneholder siden en rekke verktøy som kan benyttes i prosessen, samt 

case-eksempler fra tidligere OPI-prosjekt. 

Et annet relativt nytt tiltak som er satt i gang i Danmark er Markedsmodningsfondet. Fondets formål er å 

fremme vekst, bærekraftighet og eksport spesielt for små og mellomstore bedrifter på områder hvor Danmark 

etter den danske regjerings vurdering har et særlig godt utgangspunkt eller fremtidig potensial. Dette gjøres 

ved å gi bedrifter tilskudd til testing eller tilpassing av nye produkter eller en type garanti som skaper større 

trygghet for kjøperen. I tillegg til å gi støtte til bedrifter, tilbyr fondet også tilskudd til offentlige institusjoner til 

forarbeidet som må gjøres ved innkjøp av innovative løsninger, for eksempel timebruk knyttet til oppgaver som 

behovsutredning, markedsdialog og analyse. På denne måten blir risikoen ved innkjøp av innovative løsninger 

redusert. Markedsmodningsfondet er en videreføring og redefinering av Fornyelsesfondet fra 2010-2012. I 

perioden mellom 2013 og 2015 er det satt av 135 millioner danske kroner til Markedsmodningsfondet. 

                                                                 
52 http://www.pianoo.nl/about-pianoo 
53 European Commission, «Exploring Public Procurement as a Strategic Innovation Policy Mix Instrument», EU Project OMC-

PTP 
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5.4. Sverige  

I Sverige er økt innovasjon gjennom offentlige virksomheter et eget satsingsområde. Vinnovas (Sveriges svar på 

Innovasjon Norge) satsingsområde har som mål å bidra til at offentlig sektor blir en drivkraft både for utvikling 

og bruk av innovative løsninger. Innenfor satsingen finnes for eksempel programmet FRÖN – FöR Ökad 

iNnovation i offentlig verksamhet. Her gis støtte til utviklingen av en innovativ idé innenfor offentlig sektor. 

Formålet med programmet er å oppfordre til innovasjon innen offentlig sektor enten gjennom implementering, 

utvikling eller planlegging av en innovativ løsning. Det var også Vinnova som i 2007 ga ut rapporten «Public 

procurement as a Driver for Innovation and Change» som i kan ansees som det første strategiske dokumentet 

på dette temaet i Sverige.54 

Vinnova har tidligere også hatt ansvar for tildeling av støtte for innovativ offentlig innkjøp. I november 2013 ble 

det bestemt at alt ansvar tilknyttet støtte til offentlig innkjøp skulle ligge hos Konkurrensverket. Dette gjør at 

alle henvendelser om støtte, informasjon og veiledning tilknyttet offentlige anskaffelser rettes mot ett sted. 

Vinnova skal fortsatt støtte innovasjonstiltak innad i den offentlige sektoren. 

5.5. Finland 

På samme måte som Vinnova har et eget satsingsområdet for offentlig innovasjonsfokus har det offentlige 

virkemiddelorganet for finansiering av innovative løsninger i Finland, TEKES, et eget program for smartere 

anskaffelser i offentlig sektor. Programmet «Smart Procurement Program» har en ramme på 60 millioner euro 

og går fra 2013 til 2016. Programmet fokuserer spesielt på områder med stor innvirkning på samfunnet og hvor 

offentlig sektor har stor påvirkning for utvikling av markedet. Dette gjelder for eksempel temaer som energi og 

miljø og helse-, sosial- og omsorgstjenester. Formålet med programmet er å forbedre markedstilgangen til 

spesielt små og mellomstore bedrifter, og samtidig forbedre produktiviteten og effektiviteten i offentlige 

tjenester. 

5.6. Den norske innsatsen for innovasjon i innkjøp er til sammenligning 
relativt beskjeden 

Sammenholder man tiltakene for økt innovasjon i innkjøp i de gjennomgåtte land med Norge, ser man at Norge 

har en relativt beskjeden innsats.  Nederland, Storbritannia og Finland har en mer systematisk og finansielt sett 

sterkere satsning.  I Norge foregår den finansielle satsingen i hovedsak gjennom OFU-ordningen, som 

sammenlignet med Nederland, Storbritannia og Finland er langt mindre omfattende.  I de nevnte landene har 

en også en systematisk gjennomgang av hvilke samfunnsmessige utfordringer som best kan løses gjennom 

innovative innkjøp.  I OFU-programmet er dette preget av større tilfeldighet. 

På rådgivingssiden utmerker særlig Danmark seg ut mer en mer omfattende satsing gjennom 

Markedsordningsfonden.   Den norske innsatsen på rådgivning foregår i dag gjennom 

Leverandørutviklingsprogrammet og gjennom Difi, men innsatsen er mer beskjeden sammenlignet med den 

danske. 

Så langt vi har avdekket er innsatsen for styrket innovasjon i innkjøp relativt lik i Norge og Sverige.  Av 

potensielt virkningsfulle tiltak for å heve omfang av innovasjon i offentlige innkjøp, er det altså naturlig å se til 

Storbritannia, Nederland, Danmark og Finland.  

                                                                 
54 European Commission, «Exploring Public Procurement as a Strategic Innovation Policy Mix Instrument», EU Project OMC-

PTP 
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Case: Norsk olje- og gassnæring: verdensledende på innovative 
løsninger utviklet i verdikjeden 
Leverandørindustrien til olje- og gass har de senere år opplevd en formidabel vekst. I perioden 2005-2012 har 

verdiskapingen steget med fra 157 til 208 milliarder kroner i. Veksten kommer naturligvis som resultat av økt 

aktivitet på norsk sokkel. Aktørene har imidlertid samtidig hatt en markant økning i utenlandsomsetning og 

eksport, og som figuren nedenfor viser hadde norsk leverandørindustri i 2011 en samlet utenlandsomsetning 

på nær 160 milliarder kroner, hvorav i 107 milliarder var eksport. 

Figur 19: Eksport og utenlandsomsetning i offshore leverandørindustri. Kilde: Menon 201255 

 

Offshore leverandørindustri er nå Norges desidert største eksportnæring etter olje- og gassnæringen, og kan 

altså vise til en sterk økning i eksporten de siste år. Eksportøkningen har skjedd samtidig som norske lønninger 

har økt relativt til konkurrentland, og i perioden har norsk leverandørindustri tatt markedsandeler inter-

nasjonalt56. At markedsandeler øker parallelt med pris fremstår som et paradoks – innovasjon forklarer 

paradokset. Dette er vist i Menons rapport «Ære være»57, samt i Oljemeldingen (2011)58 fra Olje- og 

energidepartementet.  

Utvinning av petroleum på norsk sokkel krever høyt nivå av kunnskap og teknologi. Utvinningen finner ofte 

sted på dypt vann og under krevende forhold. Olje- og gassfeltenes egenskaper har i mange tilfeller vært så 

spesielle at teknologiutvikling har vært nødvendig med sikte på å gjøre utvinning økonomisk lønnsomt eller i 

det hele tatt praktisk mulig.  

I rapporten «Ære være» kartlegger Menon, Iris og Hans Henrik Ramm (2010) innovasjonene som har foregått i 

norsk olje- og gassnæring de senere år. Eksemplene er mange, og de har hatt stor betydning. Et godt eksempel 

er utvinningen av Trollfeltet. Ressursene i dette feltet var spredt tynt i et stort geologisk område, og med 

                                                                 
55 Menon (2012): Internasjonalisering av norsk offshore leverandørindustri. Tilgjengelig på: 
http://menon.no/upload/2012/09/14/rapport-internasjonalisering-av-leverandorindustrien-2011-.pdf 
56 Menon-publikasjon 30/2013: Evaluering av INTSOK og INTPOW. Tilgjengelig på: 
http://menon.no/upload/2013/10/14/menon-rapport-30-2013-evaluering-av-intsok-og-intpow.pdf 
57 Menon 2010: Ære være – vurdering av offshore leverandørindustris bidrag til økt utnyttelse på norsk sokkel. 
Tilgjengelig på: http://menon.no/upload/2011/10/04/revre_oed_endeligrapportjanuar2011.pdf 
58Olje- og energidepartementet (2011) St. prp. nr 28 (2010-2011): En næring for fremtiden – om 
petroleumsvirksomheten. Tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-
2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699 

http://menon.no/upload/2011/10/04/revre_oed_endeligrapportjanuar2011.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699
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datidens vertikale boreteknikk ble feltet vurdert til å ikke være utvinnbart - altså av ingen verdi. Hydro inngikk 

imidlertid et tett samarbeid med de internasjonale leverandørselskapene Baker Hughes og Halliburton om å 

levere en ny type boreteknologi. Med den nye teknologien kunne Hydro bore horisontalt i berggrunnen og 

splitte et borehull i flere grener, såkalt flergrens-boring. Den nye teknologien gjorde at antatte utvinnbare 

oljeressurser i Trollfeltet økte fra null til om lag 250 millioner fat. Utvinningen fra feltet skjer enda, med en 

oljepris på om lag 100 dollar per fat. Horisontal flergrensboring benyttes nå som teknikk i utvinningen av 

skifergass, og har således lagt grunnlaget for den sterke økningen i gassproduksjon vi i dag ser i USA og Canada, 

hvor norske operatører og leverandører er ledende. 

Andre større innovasjoner er utvikling av rørtransport for prosessering av ressursene på land. Denne 

teknologien var nødvendig for å utvinne ressursene i Snøhvitfeltet. Denne teknologien ble utviklet i et tett 

samarbeid mellom Statoil og NTNU. Statoil har i intervjuer vært klare på at uten denne teknologien ville 

Snøhvitfeltet aldri blitt utbygd, hvilket også 20 års perioden fra funnet ble gjort til beslutning om investering ble 

foretatt også viser. 

I tillegg til større og epokegjørende innovasjoner, har man også en rekke mindre og svært betydningsfulle, 

herunder fjernstyring av operasjoner på havbunnen, injisering av CO2 og kjemikalier for økt utvinning, bedring 

av seismikk gjennom 3D visualisering mv. Flere av disse innovasjonene har bidratt til å øke utvinningsgraden på 

feltene, altså at vi får mer ut av hvert felt. 

Menon, IRIS og Hans Henrik Ramm viser i rapporten at gevinsten i form av økt aktivitet på norsk sokkel har 

vært formidable. Nåverdien av innovasjonene ble i 2010 beregnet til å være om lag 330 milliarder kroner. 

Innovasjonen har vært finansiert av oljeselskapene, men det er i stor grad hos leverandørene at den har funnet 

sted. Fordi potensialet for gevinst har vært formidabelt ved vellykket teknologiutvikling har oljeselskapene vært 

villige til å legge betydelige midler på bordet for å sikre at de ressurser de satt på var mulig å utvinne. Et vel så 

viktig element er imidlertid petroleumsskatten på norsk sokkel, som i perioden i praksis var på om lag 78 

prosent. Med en så høy skattesats sitter oljeselskapene i praksis igjen med 22 prosent av innovasjons-

kostnadene selv. Det norske petroleumsskatteregimet har altså fungert som en risikodelingsmekanisme for 

finansiering av innovasjon på norsk sokkel. 

Den innovasjon som har skjedd på norsk sokkel har lagt grunnlaget for at norskbasert leverandørindustri har 

fått unik kompetanse. Ettersom en økende andel av verdens offshore petroleumsvirksomhet flyttes til dypere 

vann og mer værharde områder, har kompetansen i økende grad blitt etterspurt. Det er dette, sammen med 

den generelle prisøkningen som har vært på offshoretjenester de senere år, som kan forklare den formidable 

veksten norsk offshore leverandørindustri har hatt i eksport de siste årene (Menon, 2013)59. 

 

 

 

 

                                                                 
59 Menon-publikasjon 4/2013: Olje- og gassnæringens betydning for Norge og Nord-Norge. Tilgjengelig på: 
http://menon.no/upload/2011/10/04/revre_oed_endeligrapportjanuar2011.pdf 
 

http://menon.no/upload/2011/10/04/revre_oed_endeligrapportjanuar2011.pdf
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6. Styrket satsing på innovasjon i innkjøp kan realisere store 
fremtidige gevinster 
Som vist i kapittel 0 vil aldring og økte krav til offentlig tjenesteproduksjon legge økt press på offentlige 

finanser. Økende press nødvendiggjør satsing på effektivisering i offentlig sektor. Finansdepartementet 

(2013) har vist at om vi øker produktiviteten i offentlig sektor med en halv prosent kan vi redusere bruken av 

arbeidskraft og andre innsatsfaktorer med 13 prosent i 2060. Dette vil gi en besparelse på nær 7,5 prosent av 

bruttonasjonalproduktet i 2060. I dag utgjør 7,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i overkant av 200 

milliarder kroner. Om bare en tiendedel av den halve prosentvise økningen skjer gjennom mer innovative 

offentlige innkjøp, vil altså den årlige gevinsten være på om lag 20 milliarder kroner på lang sikt. 

Økt satsing på innovasjon i offentlige innkjøp vil imidlertid også stimulere til økt innovasjon og produktivitet 

i privat sektor. Gevinstene av økt satsing på innovasjon i offentlige innkjøp har således en effekt utover det 

anslag vi har gjort ovenfor.  

Offentlige utgifter som ikke er kontantoverføringer, slik som trygder og pensjoner, er definert som offentlig 

konsum. Offentlig konsum er summen av offentlig kjøp av varer og tjenester, produktkjøp til husholdningene 

og offentlige bruttoinvestering i fast realkapital. I 2011 utgjorde offentlig forvaltnings konsum 650 milliarder 

kroner. Innkjøp fra stat og kommune var samme år om lag 340 milliarder kroner. 

Offentlige innkjøp utgjør om lag halvparten av offentlig konsum. Skal man bedre produktiviteten i offentlig 

sektor, må en altså ikke bare fokusere på hvordan man utfører prosessene, men i vel så stor grad også fokusere 

på at en foretar innkjøp som bidrar til at tjenesteproduksjon og investeringer blir så gode og effektive som 

mulig. Ved å kjøpe varer og tjenester med et lavere innovasjonsinnhold får ikke offentlig sektor i tilstrekkelig 

grad nyttiggjort seg av den innovasjonen som finner sted i privat sektor. Det er altså grunn til å anta at offentlig 

sektor gjennom sine innkjøp «importerer» lavere produktivitet i sine innkjøp.  

For å illustrere hvordan innovasjon i innkjøp kan lede til mer effektiv bruk av samfunnets ressurser, viser vi til to 

prosjekter: Utvikling av driftsmeldinger og alarmer i Stavanger kommune og Norchips teknologi for blodprøve-

taking. 

Driftsmeldinger og alarmer i Stavanger kommune 

Stavanger kommune ønsket i 2011 å etablere en ny driftssentral som skal styre flere av kommunens tekniske systemer. 

Sentralen skulle bidra til å effektivisere driften og gi energibesparelser. Kommunen antok at man for å gjøre dette måtte 

utvikle helt ny teknologi. Etter dialog med markedet fant de imidlertid at en leverandør satt på teknologi utviklet for 

jernbanen i Sverige som med relativt enkle grep kunne overføres til Norge. 

Gevinstene i dette tilfellet med aktiv leverandørdialog er en besparelse for Stavanger kommune fordi de slipper å betale for 

en teknologi som allerede er utviklet. På lang sikt er imidlertid gevinstene størst ved at de har et automatisert system som 

reduserer behovet for arbeidskraft og samtidig er energibesparende. 

Kilde: Leverandørutviklingsprogrammet til NHO og KS  
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En økning i produktivitetsvekst på en halv prosent høres i utgangspunktet beskjedent ut. Økningen vil imidlertid 

innebære en dobling av produktivitetsveksten fra dagens nivå. Det er i utgangspunktet metodisk vanskelig å 

fastslå produktivitetsveksten i offentlig sektor, blant annet fordi verdiskapingen hovedsakelig blir målt ved 

lønnskostnader. Dette bidrar også til at sammenligninger på tvers av land blir svært problematisk, ettersom 

slike sammenligninger i stor grad reflekterer et ulikt lønnsnivå snarere enn reelle forskjeller i produktivitet. SSB 

(2011)60 har imidlertid gjennomført en analyse hvor de estimerer produktivitetsvekst med bakgrunn i 

tjenesteproduksjon per sysselsatt. Det er denne analysen som ligger til grunn for Finansdepartementets 

vurdering av produktivitetsvekst. 

Trolig vil det være beskjedne effekter å hente gjennom at ansatte i offentlig sektor skal arbeide fortere med 

dagens teknologi, organisering og løsninger (Finansdepartementet, 2013). Effekten vil imidlertid kunne være 

betydelig ved å bruke ny teknologi og nye løsninger for å utføre produksjon og investeringer. At næringene 

innen privat tjenesteproduksjon de senere år har hatt en produktivitetsvekst på om lag 2 prosent, tyder på at 

det kan være et betydelig produktivitetspotensial til stede. Privat tjenesteyting er trolig de næringene som 

ligner mest på offentlig sektor i sin produksjon, og har siden 1991 hatt tilsvarende høy eller høyere 

produktivitetsvekst enn industrien (SSB, 2012) 61. Med bakgrunn i produktivitetsveksten i privat tjenesteyting er 

det grunn til å anta også et betydelig potensial for produktivitetsforbedring i offentlig sektor, også uten 

forringelse av kvaliteten. Finansdepartementet gir også eksempler på dette gjennom reformer i Skatteetaten 

og i sykehussektoren. 

Selv om det er stor usikkerhet, er det grunn til å anta at en substansiell andel av produktivitetsgevinsten kan 

hentes gjennom å «importere» produktivitet gjennom innkjøp. Eksempelvis kan slik produktivitetsvekst skje 

ved at man kjøper programmer/systemer som kan automatisere eller digitalisere en rekke tjenester. 

Automatisering av arkivfunksjoner, elektronisk tolking og overføring av medisinske prøveresultater, og digital 

overvåkning innen eldreomsorgen kan tjene som gode eksempler. Med utgangspunkt i at innkjøp utgjør om lag 

50 prosent av offentlig konsum, kan man forvente at en stor andel av produktivitetsveksten kan hentes 

                                                                 
60 Gjengitt i Finansdepartementet (2013) 
61 SSB (2012) Økonomisk utsyn 1/2012 

Case: Norchips blodprøvetager 

Norchip er et selskap spesialisert innen screening av forstadier til livmorhalskreft, men har den senere tid 

arbeidet med ny teknologi for blodprøvetaking. Med Norchips teknologi kan blodprøven tas ved å plassere 

fingeren på et instrument på størrelse med en ipod. Blodprøvetageren omkoder signalene og sender 

resultatene til andre helseinstitusjoner hvor prøven tolkes mer i detalj. Tekonogien kan spare helsepersonell 

for betydelige ressurser i form av reise. For den enkelte pasient vil det også være tidsbesparelser, samt at 

prøveformen fremstår som mer behagelig. 

Det er fremdeles usikkert om det er nettopp Norchips eller andre løsninger som vil vinne frem i 

konkurransen mellom leverandører for å utvikle mer innovative helse og omsorgsløsninger. Caset viser 

imidlertid potensial for effektivisering gjennom bruk av innovativ teknologi.  

Kilde: Intervju med Norchip (Menon, 2013) 
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gjennom innkjøp. Om man gjennom offentlige innkjøp klarer å stimulere til kun en tiendedel av den halve 

prosenten i produktivitetsvekst, vil besparelsene på lang sikt være om lag 20 milliarder kroner per år. 

I tillegg til den produktivitetsvekst som vil finne sted i offentlig sektor som følge av mer innovative innkjøp, vil 

økt satsing på innovasjon i innkjøp stimulere til økt innovasjon i privat sektor. Gjennom innovative leveranser til 

offentlig sektor kan private aktører utvikle teknologi og løsninger som også kan brukes i andre markeder, 

herunder også utenlandske. De samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt satsing på innovasjon i offentlige 

innkjøp er altså større enn hva regnestykket over viser. 

Det faktum at offentlig sektor i praksis er tilnærmet monopolinnkjøper i viktige markeder som vei- og 

jernbaneutbygging og spesialisthelsetjenester, samtidig som leverandørene i disse markedene utsettes for 

internasjonal konkurranse, indikerer at økt satsing på innovative innkjøp vil være viktig for å styrke 

internasjonal konkurranseevne og produktivitet.  

Et alternativ til å vurdere kostnadssiden ved mindre satsing på innovasjon i offentlige anskaffelser er naturlig 

nok å se på gevinster ved innovativ bruk av innovative anskaffelser. Eliasson (2011)62 viser i den sammenheng 

at de makroøkonomiske effektene av JAS Grippens økte med 260 prosent i forhold til den opprinnelige sum 

brukt på programmet. For hver krone det svenske samfunnet investerte i programmet, fikk de altså 2,6 kroner 

igjen i form av økt produktutvikling relatert til programmet. Gjennom en case-basert tilnærming og følge-

forskning finner Eliasson at JAS Grippen-programmet har vært bidragsytende til følgende innovasjoner med 

stor betydning for svensk næringsliv:  

 Ericssons mobiltelefonsystem (Ericsson) 

 Titan i tannproteser (Nobel Biocare) 

 Aerodynamikk- og kollisjonsberegninger for bilindustrien (Saab Automobile) 

 Visirsystem for brannmenn og røykdykkeres hjelmer (Saab) 

 Materiell for behandling av karsykdommer (SMM Medical AB) 

 

 

 

 

                                                                 
62Eliason (2011): Advanced public procurement as Industrial Policy. The Aircraft Industry as a Technical 
University. Springer 2011. Presentasjon av funnene også tilgjengelig på PP-presentasjon: 
http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/International/Documents/147S-%2014th%20US-
Sweden%20Defense%20Industry%20Conferencesson%20-%20Morning%20-
%20Ok%20to%20Post%20to%20Web.pdf 
 

http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/International/Documents/147S-%2014th%20US-Sweden%20Defense%20Industry%20Conference/Eliasson%20-%20Morning%20-%20Ok%20to%20Post%20to%20Web.pdf
http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/International/Documents/147S-%2014th%20US-Sweden%20Defense%20Industry%20Conference/Eliasson%20-%20Morning%20-%20Ok%20to%20Post%20to%20Web.pdf
http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/International/Documents/147S-%2014th%20US-Sweden%20Defense%20Industry%20Conference/Eliasson%20-%20Morning%20-%20Ok%20to%20Post%20to%20Web.pdf
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7. For å styrke innovasjon i innkjøp anbefaler vi en statlig 
finansieringsmekanisme for innovative innkjøp, samt økt rådgiving 
 

En styring av innovasjon i offentlige innkjøp fordrer, slik det er omtalt i Stortingsmeldingen «Det gode 

innkjøp», en styring av organisering, ledelse og kompetanse. Ettersom også offentlige organisasjoner opp-

lever markedssvikt knyttet til fellesgoder og asymmetrisk informasjon, samt at de har særtrekk som 

ytterligere reduserer deres vilje til å satse på innovative innkjøp, bør også Norge innføre relevante finansielle 

virkemidler for å styrke innovasjonen i offentlig sektor.  

For at offentlig sektor i større grad skal være en «krevende kunde» som i større grad får dekket sine behov 

og samtidig stimulerer til økt innovasjon i næringslivet, anbefaler Menon at Norge, i likhet med Nederland 

og Storbritannia, innfører en statlig risikoavlastningsordning for investering i samfunnsviktig innovasjon.  

I tillegg bør man i likhet med Danmark styrke satsingen på rådgiving ovenfor innkjøpskontoene, slik at disse 

settes bedre i stand til å gjennomføre innkjøp som åpner for innovasjon. 

Sterkere offentlig satsing på innovative innkjøp i form av en statlig finansieringsordning og økt rådgiving vil 

ha en kostnadsside. De potensielle inntektene i form av økt produktivitet både i offentlig sektor og i 

næringslivet for øvrig, forventes å overstige de potensielle kostnadene. 

Så lenge offentlig finansiert satsing på innovative innkjøp skjer ved offentlig utlysning, vil de ikke være i strid 

med EØS-regelverket om statsstøtte. 

7.1. En statlig finansieringsordning av innovative innkjøp løser utfordringer 
relatert til markedssvikt og særtrekk ved offentlig sektor 

I likhet med privat sektor har heller ikke offentlig sektor tilstrekkelig incentiver til satsing på innovative 

innkjøp. Utfordringen forsterkes av at offentlig sektor har særtrekk som øker risikoaversjonen og demper 

incentivene til å foreta innovative innkjøp. Konsekvensen av dette er redusert produktivitet både i privat og 

offentlig sektor. For å kompensere for dette anbefaler vi innføring av en statlig finansieringsordning for 

innovative innkjøp, etter modell av ordninger i Nederland, Storbritannia og Finland.  

Også offentlig sektor har utfordringer knyttet til markedssvikt i innkjøp. Bakgrunnen er at heller ikke de har 

tilstrekkelig incentiver til å foreta innovative innkjøp med en høyere kostnad enn prosjekter uten innovasjon. 

Utfordringen er ofte, som i privat sektor, at en innovasjon trolig kan bidra til økt produktivitet, men at den 

offentlige aktøren ikke fullt ut kan kapitalisere på produktivtetsgevinsten ettersom kunnskap i stor grad er et 

fellesgode. Den offentlige aktøren får dermed ikke tilstrekkelig betalt for den merkostnaden finansiering av et 

innovativt innkjøp har. I motsetning til private bedrifter har ikke offentlige organisasjoner, i alle fall ikke de som 

opererer under markedsmessige prinsipper, incentiver til å holde tilbake informasjon som kan bidra til at også 

andre vil oppleve økt produktivitet.  

Svakere incentiver til investering i innovasjon i offentlig sektor har sin forklaring i kostnadene. Fordi innkjøp av 

innovasjon kan være mer kostbart og samtidig er beheftet med usikkerhet, mangler også den offentlige 

aktøren incentiver til å påta seg merkostnader til innovasjon.  Dette forsterkes av at det ikke er noen 

automatikk i at et offentlig organ blir kompensert for økte kostnader til innovative innkjøp gjennom økte 

budsjetter. Privat sektors ikke tilstrekkelige vilje til innovasjon bunner derimot i at de ikke ønsker å bære 
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kostnader som kommer hele næringen til gode alene. Bakgrunnen er at dette kan redusere deres lønnsomhet i 

forhold til de som kopierer løsningene.   

Foruten tilsvarende svakere incentiver til investering i innovasjon som privat sektor, har imidlertid offentlig 

sektor flere særtrekk som bidrar til å redusere deres evne og vilje til satsing på innovative innkjøp ytterligere. 

Konsekvensen av lavere investering i innovasjon i innkjøp er lavere fremtidig produktivitet og tilhørende tapt 

verdiskaping. Med utgangspunkt i at det samfunnsøkonomiske tapet, er det på sin plass å drøfte hvilke tiltak en 

kan iverksette for å øke viljen til satsing på innovative innkjøp i offentlig sektor. 

De utfordringer vil ser ved svak satsing på innovasjon i innkjøp er ikke særnorske. Også i andre land vil sterkere 

hierarki, mangel på sammenheng mellom resultater og belønning, mangel på ensartede mål, institusjonelle 

forhold og svake økonomiske incentiver redusere offentlig sektors vilje til satsing på innovasjon i innkjøp. Andre 

land, slik som USA, Nederland, Storbritannia og Finland har imidlertid i større grad enn Norge innført finansielle 

mekanismer som skal øke viljen til å foreta innovative innkjøp. 

USA, Storbritannia og Nederland har valgt den såkalte SBIR-løsningen63, hvor hensikten er å sikre felles offentlig 

finansiering av samfunnsmessig viktige innovasjoner. Bakgrunn for opprettelsen av SBIR-mekanismen var en 

situasjon med underinvestering i offentlig innovasjon i innkjøp, lignende den vi i dag ser i Norge. Det er grunn 

til å anta at en tilsvarende modell i Norge vil kunne håndtere tilsvarende utfordringer også her.  

I praksis fungerer denne finansieringsmekanismen ved at ulike offentlige aktører kan melde inn behov for 

innovasjon på særlig viktige samfunnsområder, men hvor de ikke alene har tilstrekkelige midler til å foreta 

innovative innkjøp som kan løse utfordringene. Kostnaden og risiko ved offentlige innkjøp løftes derfor opp på 

statlig nivå, ettersom dette nivået har større finansielle muskler, og således bedre han håndtere risiko bedre. 

Valg av hvilke konkrete prosjekter en skal satse på gjøres i Nederland er det ansvarlig departement. (Vi kommer 

nærmere inn på en beskrivelse av Nederland i boksen på neste side). Departementet avgjør etter å ha vurdert 

ulike samfunnsnyttige innovasjoner opp mot hverandre hvilke av de samfunnsmessige utfordringer som er 

mest presserende å få gjort noe med. Etterfulgt av en dialog med aktørene i markedet, utlyses en 

idekonkurranse hvor ulike aktører inviteres til å skissere ideer for hvordan utfordringen tenkes løst. Blant 

forslagene kan det velges flere løsninger som gis offentlig støtte for videreutvikling i en første utviklingsfase. 

Etter å ha fått midler til en første utviklingsfase, konkurrerer de ulike aktørene om midler til ytterligere 

utvikling, hvoretter de vil søke å kommersialisere sin innovasjon. En illustrasjon på forløpet i 

innovasjonsprosessen gis i figur 21. 

 

 

 

 

 

                                                                 
63 Small Business Innovation Research (SBIR). Initiativet og modellen oppstod I USA i 1982 etter at føderale 
myndigheter søkte å bedre innovasjon i offentlige innkjøp. Nederland og Storbritannia innførte modellen i 
2005, mens modellen er under implementering i Finland. 
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Figur 20: Innovasjonsforløp i SBIR-prosessen 

 

 

En fordel ved modellen er at den på en systematisk måte reduserer risikoaversjonsproblemet i offentlige 

innkjøp, samtidig som man stimulerer til innovasjon i privat sektor. Modellen kan løpe parallelt med innkjøp for 

dekking av mer regulære offentlige behov. Ved at man har oppdelt innovasjonen i flere faser, sikrer man 

konkurranse om de beste løsningene i et trinnvis modell der man kan operere med tydelige milepæler. 

Samtidig åpner man for at enkelte av løsningene trolig ikke vil lede til positivt resultat. Finansieringsformen har 

således som premiss at enkelte aktører ikke satses videre på, til tross for at de har fått offentlige midler til 

første fase.  Dette vil etter vår vurdering øke aksepten for å ta risiko i offentlige innkjøp, og således bidra til å 

dempe noe av risikoaversjonen. 

Selv om vi her peker på en løsning som SBIR, er det langt fra den eneste modellen som kan fungere. Også andre 

modeller kan fungere, gitt at de håndterer utfordringer knyttet til svak satsing på innovasjon og risikovilje i 

offentlig sektor.  Det er også mulig at en SBIR-modell i Norge må finansiere færre og større prosjekter for i 

større grad å skille seg fra OFU-ordningen.  Hensikten med å peke på SBIR er imidlertid kun å vise at den 

modellen kan håndtere utfordringer med svak satsing på innovasjon i offentlige innkjøp gjennom en mer 

systematisk tilnærming.  At andre modeller faktisk kan fungere bedre, er vi helt åpne for. 

SBIR i Nederland 

Small Business Innovation Research ble startet i Nederland i 2005 etter modell fra USA, hvor tilsvarende modell 

har vært kjørt i flere år. Programmet i USA bidro ifølge nederlandske Ministry of Economic Affairs, Agriculture 

and Innovation, til at både små, mellomstore og større bedrifter med offentlig støtte bidro til å løse 

utfordringer av stor samfunnsmessig betydning. 

SBIRs arbeid med innovative innkjøp fremstilles som vist i figuren nedenfor:  
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Prosessen starter med at et offentlig organ identifiserer et samfunnsmessig behov som best kan løses gjennom 

innovasjon. Fra departementshold blir det vurdert hvilke av behovene som er av størst samfunnsmessig 

betydning, hvoretter konkurranse om å finne løsninger på disse lyses ut gjennom offentlige anbud. Etter en 

anbudskonkurranse velges de aktører med mest lovende løsninger, som får finansiert kostnader knyttet til 

videreutvikling av deres initielle løsningsforslag. Disse konkurrerer deretter med de andre bedriftene som er 

valgt ut om midler til å få dekket utviklingskostnader opp til 400 000 Euro. 

SBIR i Nederland har ifølge nederlandske Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation vært en stor 

suksess, og har ledet til sterkere offentlig satsing på innovative innkjøp, høyere innovasjon i næringslivet og, 

viktigst fra myndighetenes perspektiv, fått løst utfordringer av stor samfunnsmessig betydning. Blant de 

prosjekter som fremheves som suksesser er:  

Intelligente blindestokker med sensorer som gir informasjon om avstand, helning, fuktighet m.m. Stokken gjør 

det lettere for blinde å bevege seg og delta i arbeidslivet 

Innendørs solcellepaneler som gjør det mulig å produsere strøm i glassbygninger langt mer effektivt enn 

tidligere 

Dataprogram for eldre som ved hjelp av spillteknologi følger med på bevegelser og automatisk melder fra om 

fare i tilfellet fall. Dette øker trygghet og reduserer behov for kontinuerlig tilsyn 

 

7.1.1. Hvordan vil SBIR-løsningen skille seg fra OFU? 

Som påpekt i kapittel 4 støtter Innovasjon Norge gjennom OFU-programmet utviklingsprosjekter i samarbeid 

mellom industrielle aktører og offentlige aktører. Som det fremgikk av beskrivelsen i kapittel 4 er imidlertid 

OFU-kontraktene relativt beskjedne, men en gjennomsnittlig ramme på 1,2 millioner. Videre får bedriften kun 

dekket deler av utviklingskostnadene. En annen avgjørende forskjell er at man i en SBIR-løsning har offentlig 

utlyst konkurranse om både ideer og utviklingsmidler.   Gjennom SBIR-løsningen kan man altså satse på noe 

større og mer langsiktige prosjekter. At man gjennom SBIR-modellen får dekket hele kostnaden ved utvikling 

bidrar også til at ordningen passer bedre i de tilfeller fellesgodeproblematikken er mer avgjørende. SBIR-

løsningen vil således være et viktig supplement til og ikke en erstatning for OFU-ordningen. 

7.1.2. En offentlig finansieringsordning vil kreve økte offentlige bevilgninger, men det er 
trolig verdt det 

Kostnadene ved den nederlandske finansieringsordningen var på 26,3 millioner Euro i 2012, tilsvarende 210 

millioner kroner. Hvorvidt man i Norge kan klare seg med mindre beløp, gitt at størrelsen på næringsliv og 

offentlig sektor er mindre, er uklart. At utfordringene for offentlig sektor i Nederland og Norge i noen grad er 

sammenfallende kan tyde på det motsatte. 



Menon Business Economics  46 Rapport 

Økte offentlige utgifter må i tråd med Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser veies 

opp mot gevinstene. Gevinstene vil i dette tilfellet være økt produktivitet i både offentlig og privat sektor. I 

kapittel 6 viste vi at økt satsing på innovative innkjøp på sikt trolig kan heve produktiviteten i offentlig sektor, 

og at gevinsten av dette trolig er om lag 20 milliarder kroner årlig på lang sikt. I tillegg til de besparelser som 

kan gjøres gjennom økt produktivitet i offentlig sektor, vil sterkere vektlegging av innovasjon i offentlige 

innkjøp også stimulere til økt produktivitet i privat sektor gjennom at disse utvikler nye og kommersialiserbare 

teknologier og løsninger. 

Gitt de potensielle gevinster man har ved økt produktivitet i offentlig sektor og de relativt beskjedene midler 

som skal til for å stimulere til økt produktivitet gjennom en finansieringsordning, er det høy sannsynlighet for at 

en slik ordning på sikt vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Vi har imidlertid ikke foretatt en fullstendig 

samfunnsøkonomisk vurdering av dette. 

7.1.1. Offentlig finansiering av innovasjon vil ikke være i strid med EØS-regelverket så 
lenge det skjer gjennom offentlig utlysning 
 

EØS-avtalen art. 61 (1) forbyr som utgangspunkt offentlig støtte som vrir eller truer med å vri konkurransen ved 

å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. Spørsmålet er om dette forbudet skaper 

hindringer for en offentlig finansieringsordning som virkemiddel for økt innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser.  

Regelverket om offentlig støtte er grundig gjennomgått i veilederen «EØS-avtalens regler om offentlig støtte» 

fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010). Her er blant annet forholdet mellom regel-

verket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte gjennomgått på s. 10.64 

Det sentrale for vurderingen i dette tilfellet er om finansieringsordningen inngår som vederlag i en gjensidig 

bebyrdende kontrakt eller ikke.  

Regelverket for offentlige anskaffelser omfatter gjensidig bebyrdende avtaler, jf. definisjonen inntatt i forskrift 

7. april 2006. nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) §4-1 bokstav a.  

Det ligger som forutsetning for denne analysen at det er tiltak for økt innovasjon i forbindelse med offentlige 

anskaffelser som skal utlyses. Dette innebærer at en støtteordning/finansieringsordning må inngå som del av 

offentlig sektors ytelser i en gjensidig bebyrdende avtale med en kontraktspart. 

Så lenge finansieringen inngår i en slik modell vil ikke regelverket for offentlig støtte komme til anvendelse. Ved 

etableringen av kontrakter etter regelverket om offentlige anskaffelser er det en forutsetning at det avholdes 

en konkurranse som er ikke-diskriminerende og som sørger for likebehandling og transparens. Gjennom en slik 

prosess vil den leverandøren som presumptivt tilbyr det økonomisk mest fordelaktige tilbudet være den som 

får tilgang til finansiering for innovasjon i leveransen. Dette vil innebære at den aktuelle leverandøren får 

anledning til å drive innovasjon på løsninger helt eller delvis finansiert av offentlig sektor mot forpliktelser 

knyttet til varer og/eller tjenester etter at kontrakten er ferdigstilt.  

                                                                 
64 
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Offentlig%20stotte/Offentlig_stotte_vei
ldere_2011.pdf  

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Offentlig%20stotte/Offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Offentlig%20stotte/Offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
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Hva man kaller støtten innenfor en slik ordning er ikke avgjørende. Det avgjørende er om det reelt sett er snakk 

om gjensidig bebyrdende kontrakter. Videre er det avgjørende at det har blitt arrangert en konkurranse i 

samsvar med anskaffelsesregelverket i forkant av kontraktsinngåelsen. Dette bidrar til at det presumptivt 

oppnås markedspris for innovasjonen.  

7.2. Ledelsesforankring og styrking av kompetanse er avgjørende for 
profesjonalisering og styrket innovasjonsfokus i innkjøp  

For å øke omfang av innovative offentlige innkjøp peker «Strategi for økt innovasjonseffekt i offentlige 

anskaffelser» på at en må satse på ledelse, organisering og kompetanse. Vi vil i dette kapittelet vise at en 

slik satsing er nødvendig, men at det også er særskilte utfordringer for å få dette til. Ved siden av en generell 

styrking av kompetanse i og rundt offentlige innkjøpsorganer, anbefaler vi en styrket offentlig finansiert 

rådgivning overfor innkjøpsaktørene i offentlig sektor. En slik ordning er innført i Danmark, med etter 

sigende gode resultat. 

7.2.1. Ledelsesforankring og løfting av innovasjon til et strategisk nivå er avgjørende for 
profesjonalisering og innovasjon 
 

Som påpekt i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. er ledelses- og organisasjonsrelaterte forhold i offentlig 

sektor med på å begrense omfanget av risikovilje og innovasjon. Ved siden av at svak sammenheng mellom 

prestasjoner og belønning bidrar til å redusere innovasjonsviljen, påpeker Bysted og Jespersen (2013) altså at 

selve lederfunksjonen er avgjørende for innovasjon. De viser at offentlige lederes reduserte 

beslutningsmyndighet bidrar til å redusere mulighet og kultur for innovasjon i offentlig sektor sammenlignet 

med privat sektor. 

 «Strategi for økt innovasjonseffekt i offentlige anskaffelser» (Departementene, 2013) følgende diagnose for 

situasjonen i 2013:  

…, men offentlig sektor opplever ikke alltid like sterkt press til å innovere som privat sektor. Dette kan resultere i 

at innovasjonsbehovet ikke når frem til leverandørene og andre som skal bidra til å finne gode løsninger. Selv 

om utviklingsbehovet er kjent for ansatte og brukere, er det slett ikke sikkert at det ses i sammenheng med 

virksomhetens anskaffelser. Dette kan skyldes at ingen har et helhetlig ansvar for innkjøp i virksomhetet eller at 

man ikke har sett potensialet for anskaffelser for virksomhetens overordnede strategi. 

Strategien ser altså et betydelig potensial for å løfte innkjøp som en strategisk viktig funksjon for den enkelte 

etat. Strategiens videre beskrivelse av situasjonen for innovasjon i innkjøp i offentlig sektor, hviler på den 

statussituasjon Leverandørutviklingsprogrammet gir:  

 Anskaffelser er i liten grad forankret på ledernivå i offentlige virksomheter, og i liten grad integrert i 

virksomhetens øvrige utviklingsarbeid 

 Anskaffelser er i liten grad koblet til strategier og måldokumenter som ellers er retningsgivende for 

organisasjonen 

 Offentlige virksomheter har begrenset kompetanse om hvordan anskaffelser kan være et virkemiddel 

for bedre oppgaveløsning 

 Få offentlige virksomheter søker aktivt innovative løsninger 

 Et flertall av offentlige virksomheter opplever at mangel på kunnskap og opplæring begrenser 

innovative anskaffelser 
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 De fleste offentlige virksomheter ønsker innovative løsninger, men mangler målformuleringer om 

hvordan dette skal ivaretas 

 Få offentlige virksomheter gjennomfører leverandørutviklingsaktiviteter. 

Departementenes virkelighetsbeskrivelse tyder på at man hverken har tilstrekkelig ledelsesforankring eller 

kompetanse til at man kan øke omfanget av innovative innkjøp.  Den spørreundersøkelse vi har presentert i 

rapporten tyder på at situasjonsbeskrivelsen fra departementene i stor grad stemmer.  

For å sikre nødvendig fokus på innovative innkjøp må en altså i større grad enn hva som var tilfellet i 2013 løfte 

innkjøp opp som en strategisk viktig funksjon og i større grad måle ledere på deres evne til å prioritere økt 

innovasjon i innkjøp. Særtrekkene i offentlig sektor bidrar til at ledelsesutfordringen for å sikre innovasjon i 

offentlig sektor er betydelig høyere enn for privat sektor. Et fokus på hvordan man kan dempe virkningen av 

særtrekkene er avgjørende for å øke omfang av innovasjon. Sterkere grad av autonomi i innovasjonsprosessene 

er trolig avgjørende. 

7.2.2.  Kompetansen må styrkes i alle ledd 

Menon (2012) har vist at en kompetansemessig styrking av innkjøpsprosessen kan gi gevinster. Innkjøp er en 

langsiktig prosess som starter med en behovsdefinering og ender med implementering og oppfølging. 

Kompetanse på høyt nivå er avgjørende i alle ledd.  

Goll et al (2007)65 har vist positiv sammenheng mellom entreprenørskap og utdannelse, mens Bysted og 

Jespersen (2013) har i sin empiriske artikkel vist at de organisasjoner som satser på kompetanse også har 

høyere innovasjon. Et særlig interessant funn i Bysted og Jespersens artikkel er imidlertid at effekten av 

kompetanseheving er markant sterkere i private organisasjoner enn i offentlige. Effekten av kompetansesatsing 

er ifølge forfatterne 33 prosent lavere i offentlig sektor enn i privat, og forskerne konkluderer dermed at 

offentlige organisasjoner går glipp av en innovasjonsmulighet knyttet til et relativt høyt utdanningsnivå i 

offentlig sektor.  

Offentlige innkjøp er ikke enkeltstående hendelser, men en prosess. I innkjøpslitteraturen beskrives ofte 

innkjøpsprosessen gjennom det såkalte innkjøpshjulet. Innkjøpshjulbegrepet er utviklet av Inventura.  

Figur 21: Innkjøpshjulet 

 

                                                                 
65 Goll, Johnson og Rasheed (2007): Knowledge capacity, strategic change and firm performance: the 
moderating role of the environment. Management Decisions  
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Figuren viser hvordan anskaffelsesprosessen kan deles inn i fire separate faser: 

- Forarbeidsfasen: I forarbeidsfasen ligger fokuset på behovsdefinering og behovsverifikasjon samt 

intern organisering av innkjøpsprosessen.  

- Markedsfasen: I markedsfasen kartlegges aktuelle leverandører og løsninger. Markedskompetanse er 

avgjørende for valg av markedsstrategi og strategi for leverandørkommunikasjon. 

- Kjøpsfasen: I denne fasen gjennomføres den formelle innkjøpsprosessen og leverandør velges. Ulike 

tilbud rangeres ut fra valgte kriterier, og kjøper foretar en samlet vurdering av beste løsning. 

- Implementerings- og oppfølgingsfasen66: I denne fasen overføres kontrakten fra innkjøps- til 

driftsorganisasjonen. Varen eller tjenesten leveres og tas i bruk av oppdragsgiver, og leveransen følges 

opp med bakgrunn i kontrakten. 

Ulik kompetanse er nødvendig i ulike deler av prosessen. Følgende kompetanseområder trengs i ulike deler: 

 Det faglige fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på det fag- og/eller 

bruksområdet anskaffelsen skal dekke. 

 Det juridiske fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på det juridiske regelverket 

som gjelder for offentlige anskaffelser og for kontraktene som skal inngås. 

 Det prosessuelle fundamentet: Oppdragsgiver må ha spesifikk kompetanse på hvordan 

anskaffelsesprosesser gjennomføres. Dette handler i stor grad om kunnskap om innkjøpsprosessen slik 

at den kan bli gjennomført mest mulig effektivt samt det å inneha kompetanse til å koordinere 

innkjøpet i samarbeid med fagpersoner. Det er også viktig å ha en sterk forståelse av markedene og en 

god økonomisk og administrativ kompetanse. 

Menon (2012, 2013) har vist at et godt samspill mellom disse miljøene er avgjørende for å sikre profesjonalitet i 

innkjøpene. Ved innovative innkjøp øker trolig kompetansebehovet ettersom leveransen trolig vil trekke seg 

over tid, og fremdrift og sannsynlighet for vellykket leveranse må evalueres i hele denne perioden. Det er da 

naturlig å anta at god faglig innsikt i hva som skal leveres er avgjørende for å gjøre disse vurderingene. Samtidig 

vil også det prosessuelle og juridiske aspektet være viktig ettersom det i disse kontraktene kan være behov for 

å endre både kurs og omfang. 

Samtidig er det ikke gitt at kompetansen må være ansatt i den organisasjonen som kjøper inn. Jo mer 

spesialisert og jo sjeldnere det offentlige organet kjøper en utvalgt vare eller tjeneste, jo mer lønnsomt vil det 

være å leie inn kompetansen snarere enn å ansette den. Innleie av ekstern kompetanse vil også ha den fordel 

at de gjennom arbeid med flere kunder lettere kan fange opp nye løsninger og teknologier i markedet. 

Ulempen ved bruk av ekstern kompetanse kan imidlertid være at denne i mindre grad kjenner til de behov og 

særtrekk som den innkjøpende organisasjon har.  

Bysted og Jespersen, 2013 viser imidlertid at ved siden av at økt satsing på kompetanseheving i offentlig sektor 

i seg selv kan stimulere til innovasjon, har også offentlig sektor en potensial å i utnytte den kompetanse man 

allerede besitter. Inkludering og myndiggjøring av den kompetanse som sitter på siden av selve 

innkjøpsfunksjonen kan da trolig være et hensiktsmessig virkemiddel.  

                                                                 
66 I Inventuras innkjøpshjul er implementerings- og oppfølgingsfasen separert. Den kompetansen som trengs i 

henholdsvis implementerings- og oppfølgingsfasen, er imidlertid relativt likt. Fasene er for dette formålet slått 
sammen. 
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7.2.3. Danmark har satset tungt på rådgivning – dette vil trolig også ha effekt i Norge 
Gitt at særtrekk knyttet til offentlig ledelse, samt at offentlige organisasjoner i mindre grad enn private 

klarer å nyttiggjøre seg kompetanse til innovasjonfremmende tiltak, er det grunn til å anta at ekstra innsats 

utover det å fastslå viktigheten av innovative innkjøp i offentlige strategidokumenter er nødvendig for å øke 

omfanget av innovative innkjøp. Vi anbefaler derfor sterkere satsing på rådgivning ovenfor offentlige 

innkjøpere, etter modell av hva de har gjort i Danmark. 

Danmark har, for å stimulere til innovasjon i offentlige innkjøp opprettet det såkalte «markedsmodnings-

fonden». Fondet skal bidra til aktiviteter som bidrar til å åpne markeder for virksomheters innovative produkter 

og tjenesteytelser. Dette skjer gjennom å styrke etterspørsels- eller tilbudssiden av innovative løsninger i 

markedet. For å styrke etterspørselen etter innovative løsninger har fondet et eget tilskudd for offentlige 

institusjoner. Fondet gir penger for å finansiere det forarbeidet som trengs for å lyse ut et anbud etter 

innovative løsninger. Det gis støtte til for eksempel interne timer og eksterne kostnader. I perioden fra 2013 til 

2015 vil markedsmodningsfondet dele ut 135 millioner. Beløpet inkluderer imidlertid også midler gitt til private 

aktører.  

I Norge foregår rådgivning knyttet til offentlige innkjøp i dag gjennom Leverandørutviklingsprogrammet til KS 

og NHO, samt gjennom rådgivningstjenester i Difi. Leverandørutviklingsprogrammet kan vise til flere suksess-

historier, og gjennom spørreundersøkelsen formidlet flere av respondentene som har hatt befatning med 

programmet at det var svært nyttig og vellykket. 

Sterkere satsing på rådgivning vil øke kunnskap om fremgangsmåter og strategi for å sikre mer innovasjon i 

innkjøpene. Brukere av leverandørutviklingsprogrammet har også formidlet at de gjennom rådgiving har fått 

bedre innsikt i hvordan de kan stimulere til mer innovasjon og fremdeles holde seg innenfor regelverket67. Den 

økte kunnskapen bidrar trolig i seg selv til å redusere risikoaversjonen enkelte innkjøpere har knyttet til å velge 

denne innkjøpsformen snarere enn en mer tradisjonell. I den sammenheng vektlegges også Difi og 

Leverandørutviklingsprogrammets påpekning om at det er forvaltningen av innkjøpsreglementet, snarere enn 

utformingen, som bidrar til å redusere omfanget av innovasjon i innkjøp. Vi ser derfor potensial for å styrke 

innovasjonen gjennom mer omfattende rådgivning til innkjøpere om hvordan de kan legge bedre til rette for 

innovasjon gjennom sine innkjøp. 

Styrket rådgivning vil kunne fungere som et supplement til en offentlig finansieringsmekanisme for særlig 

viktige samfunnsmessige innovasjoner. De typer innkjøp som ikke kvalifiserer til denne type midler, men som 

likevel fordrer innovasjon, vil nyte godt av at den enkelte innkjøper får veiledning og faglig støtte innenfor det 

fagfeltet det gjøres innkjøp innenfor. Trolig vil økt fokus på rådgivning være langt mindre kostbart enn en 

offentlig finansieringsordning. Slik tilfellet var for finansieringsordningen, vil de samfunnsøkonomiske 

gevinstene ved økt rådgivning trolig langt overstige kostnadene. 

Styrket rådgivning er et relativt enkelt og lite kostbart tiltak å gjennomføre. Gitt den politiske satsing på økt 

innovasjon i innkjøp, blant annet gjennom en felles strategi fra fem ulike departementer, er det overraskende 

at et slikt tiltak ikke har blitt gjennomført mer omfattende. Difi får i dag om lag 1,2 millioner kroner for 

veiledning om innovasjon i offentlige anskaffelser, og kunne trolig ved en oppskalering av aktivitet i større grad 

bidratt til fokus på dette i de over 1000 ulike offentlige innkjøpskontoene. At et så enkelt og relativ lite kostbart 

tiltak ikke er blitt gjennomført er et tegn på at gode intensjoner gjennom en felles strategi fra fem ulike 

departementer ikke er blitt tilstrekkelig fulgt opp gjennom konkrete bevilgninger.  

                                                                 
67 Flere av respondentene i spørreundersøkelsen gir uttrykk for dette. 
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Vedlegg: nærmere om spørreundersøkelsen 
Menon har gjennomført en spørreundersøkelse med 120 respondenter fra forskjellige næringer som er 

leverandører til offentlig sektor. Det grunn til å tro at resultatene fra spørreundersøkelsen er representative. 

Dette er fordi resultatene er i liten grad sensitive for oppsplitting av resultatene på næringsnivå. Derfor er 

det liten grunn til å tro at resultatene ville endret seg mye hvis antall respondenter var flere.  

Om respondentene 

Menon har intervjuet 120 personer i norske virksomheter. Respondentene leverer produkter og tjenester til 

både det private og til forskjellige offentlige forvaltningsnivåer. Respondentene er plukket er valgt ut blant 

Menons egne kontakter, DiFis oversikt over registrerte leverandører til offentlig sektor68 og blant medlemmene 

til bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi69. 

I tabellen nedenfor gis en oversikt over antall respondenter i hver næring: 

Næring Antall respondenter 

Bygg og anlegg og tekniske tjenester 24 

Helse- og omsorgstjenester 41 

IT og telecom og transport 5 

Teknisk og økonomisk rådgivning 19 

Varehandel 31 

 

Metode 

Undersøkelsen er utført over telefon i perioden 23. januar til 21. februar av Menons konsulenter. Det ble i 

starten av undersøkelsen gjennomført en pilotundersøkelse med et lite utvalg respondenter. 

Pilotundersøkelsen ble gjort for å teste spørsmålene og for å avklare eventuelle uklarheter i spørreskjemaet. 

Alle respondenter ble stilt de samme spørsmålene, med unntak av noen språklige endringer gjort i forbindelse 

med pilotundersøkelsen.  

Potensielle feilkilder  

En spørreundersøkelse gjort med mange respondenter vil med større sikkerhet si noe om de faktiske 

forholdene grunnet lavere standardavvik og at ytterpunkter vil vektlegges mindre. Det kan være et problem at 

enkelte næringer er mer representert blant respondentene, hvis det er spesielle særtrekk disse næringene. Vi 

mener det det er liten grunn til å tro at dette er tilfelle i denne undersøkelsen. 

Hvis resultatene for de forskjellige næringene hadde variert betydelig ville det tydet på at utvalget var for lite 

eller at man burde splitte opp resultatene på næring. Vår analyse av tallene peker mot at resultatene varierer 

lite mellom næringene. Dette tyder på at utvalget kan sies å være rimelig representativt for leverandører til 

offentlig sektor og at det er liten grunn til å se på næringsspesifikke forhold.  

                                                                 
68 http://anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplatform/aktorer-paa-ehandelsplattformen/leverandorer 
69 http://lfh.no/vare-medlemmer/  

http://lfh.no/vare-medlemmer/
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Noen særtrekk med spørreundersøkelsen kan påvirke resultatene av undersøkelsen. Det kan være at 

spørsmålene eller rekkefølgen de er stilt i er ledende eller at de på andre påvirker hvordan respondenten 

svarer. Vi har prøvd å ta høyde for dette, og mener spørsmålene i liten grad er ledende.  

I undersøkelsen har vi spurt respondentene om å huske særtrekk ved hendelser som kan ligge langt tilbake i 

tid. Det kan være at respondentens svar gir et unøyaktig bilde av hva som faktisk var tilfelle. Det kan være fordi 

respondenten husker feil/unøyaktig eller at respondenten tilpasser historien til å passe med egen 

overbevisning.70  

Vi har ved silingen av respondenter valgt en siling hvor kun aktører som både har levert til offentlig og privat 

sektor er spurt. Dette ekskluderer aktører som kun leverer til offentlig sektor, hvilket kan gi en viss skjevhet. Vi 

har imidlertid ved gjennomføring av undersøkelsen ikke vært nødt til å sile etter dette kriteriet. Alle de 

respondenter som har svart «ja» på at de har levert til offentlig sektor, har altså også levert til privat sektor. For 

denne undersøkelsen har derfor dette problemet vært neglisjerbart. 

 

                                                                 
70 Dette omtales gjerne som bekreftelses skjevhet (confirmation bias) eller predisponerte svar.  


