
INNOVASJONSPARTNERSKAP



Innovasjonspartnerskap
- Utvikling og kjøp i en og samme kontrakt

Behov for 
innovativ 
løsning

FoU

Kjøp av 
utviklet 

vare/tjenest
e

Konkurranse 
om å levere

En kontrakt



Modell for innovasjonspartnerskap 

Behov
Markeds-

dialog Konkurranse
Utvikling av nye 

løsninger

Kjøp av 

utviklet 

løsning



Mot et innovasjonspartnerskap…..

Kunngjøring

Prekvalifisering 

av leverandører

Innlevering av 

tilbud 

Forhandlinger

Levering av 

endelig tilbud

Evaluering 

(inkl valg av 

leverandører)

Kontrakts-

inngåelse

Pre-kvalifisering på FoU-

kompetanse 
«Ved konkurranse om innovasjonspartnerskap skal 

oppdragsgiveren særlig stille krav til leverandørens 

kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert 

utvikling og gjennomføring av innovative løsninger.» 

(§16-5 FOA)

Plikt til å forhandle

Behovsbeskrivelse

Evaluering opp mot 

tildelingskriterier



Fase 1

• Markeds-

• undersøkelse

• Leverandør-

dialogkonferanse

• Ferdigstille 

konkurransegrunnla

g inkl. immaterielle 

rettigheter

• Prekvalifisering

• Forhandlinger

• Kontraktstildeling

Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Anskaffelse av løsningen

Oppdragsgiver kan ha bundet 

seg til å anskaffe løsningen 

eller anskaffelsen kan være  

en opsjon.

Forberedelse 

og organisering

Gjennomføre

konkurransen

Partene utarbeider 

detaljert 

fremdriftsplan 

som godkjennes 

skriftlig

Utvikling i form av 

Delleveranser

Hver delleveranse 

består av 4 trinn:

1. Lage plan og sette mål

2. Lage løsningsdesign

3. Utvikle prototype

4. Brukertest

Trinnene gjentas inntil man har 

en endelig prototype som 

tilfredsstiller Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse 

Vellykket 

innovasjons-

partnerskap

Kontrakts-

inngåelse

Partnerens utvikling og 

test av endelig prototype

Med utgangspunkt i den 

endelige prototypen

utvikler Partneren 

løsningen og tester den 

Oppdragsgivers test og 

godkjenning av 

løsningen

Oppdragsgiver utarbeider 

plan for testingen og 

gjennomfører testen



Kontaktens 
oppbygging:

1. Alminnelige bestemmelser

2. Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

3. Endringer og tillegg til leveransen etter avtale 
inngåelsen

4. Tilgang til fortrolige opplysninger

5. Partnerens plikter

6. Oppdragsgivers plikter

7. Plikter som gjelder både oppdragsgiver og partner

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

10. Eiendoms- og disposisjonsrett

11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter 
(rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Ytterligere informasjon

Se:

• www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap (veiledning til offentlige innkjøpere)

• https://vimeo.com/showcase/5101625 (introduksjon til konkurransegjennomføring 

og kontrakt)

http://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap
https://vimeo.com/showcase/5101625


Har du spørsmål?

Ta kontakt:

johan.englund@dfo.no

Tel. 93824553

mailto:johan.Englund@dfo.no

