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FoU kan gå hånd i hånd med innkjøp i 
offentlig sektor

Et hovedbudskap fra årsmøtet i VAnn-
forsk, var at innkjøpsregelverket ikke er 
til hinder for FoU ved innkjøp i offentlig 
sektor.  Seminaret ga viktige impulser og 
god oversikt over FoU-virkemidler som 
det i liten grad har vært fokusert på tidli-
gere. Offentlig sektor har stort hand-
lingsrom til å etterspørre løsninger som 
ikke finnes, eller som er en vesentlig for-
bedring av eksisterende løsninger. Nøk-
kelen er å kjøre en utviklingsprosess i 
forkant av anbudsrunden, slik at man kan 
legge resultatet av utviklingsprosess inn i 
beskrivelsen i anbudet. 

Følgende punkter ble fremhevet som 
nøkkel til videre utvikling:
•	Behov for større bevissthet om, og 

etterspørsel etter, innovative løsnin-
ger ved innkjøp fra offentlig sektor. 
Trenger kravstore kunder (kommu-
ner) som er villig til å ta noe større 
risiko.

•	Konsulenter må bli flinkere til å 
 benytte annet enn velprøvde, til dels 
utgåtte standardløsninger. Må være 
rom for nytekning.

Per Harbø, NHO presenterte Nasjonalt 
program for leverandørutvikling. Ved å 
gjennomføre en «innovasjonsdialog» i 
forkant av utlysning og innkjøp, kan kjø-
per få muligheten til å beskrive løsninger 
som gir produsent/leverandør rom for å 
utvikle sine produkter i tråd med kjøpers 
behov. Uten at dette er i strid med inn-
kjøpsregelverket. Snarere tvert imot. 
Harbø presenterte en metode for dette. 
HIAS prøver nå ut denne metoden ved 
videreutvikling av sitt biogassanlegg. Det 
er viktig at kommunene kjenner til og 
benytter denne muligheten. Denne typen 
samhandling styrker leverandørene, som 
igjen gir kommunene større valgmulig-
heter innen nye og mer tilpassede tek-
niske løsninger, og økt kompetanse i alle 
ledd.

 Innkjøpsregelverket er ikke til hinder 
for FoU i offentlig sektor. Trond Knud-
sen fra Forskningsrådet fremhevet dette 
sterkt i sitt innlegg om ny strategi for 
FoU i offentlig sektor. Han mente at inn-
kjøpere i kommunen i for stor grad var 
redd å komme på kant med regelverket 
når innovasjon skal innarbeides i an-
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budsbeskrivelser. Dette skyldes mangel 
på kunnskap. Forskning og utviklings-
tjenester er unntatt fra anbudsregelver-
ket i før-kommersiell fase av anskaffel-
sene, jf. Forskrift om offentlige anskaffel-
ser, § 1-3 (2). 

VAnnforsk mener det er viktig at 
kommunene kjenner til disse mulighe-
tene og har kompetanse til å benytte dem 
aktivt. Mer informasjon er tilgjengelig på 
vannforsk.no. 


