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Nasjonalt program for 
leverandørutvikling

• En pådriver og akselerator for økt innovasjon i 

offentlige anskaffelser



Innovative anskaffelser er som 
et kinderegg

– bra for innbyggerne, bra for 
kommunene og bra for 

leverandørene!



Samme målsetting:
.

Grønn nærings- og samfunnsutvikling



Utslippsfrie bygg- & 
anleggsplasser

Klimasmarte
havner

Autonome & 
klimavennlige ferger 

Grønt byggskifte
(materialer, energi m.m.)

Klima &
miljø

Vann

Ny by 
– ny flyplass

Øyremerkte midler til 
klimasmarte offentlege
anskaffingar for å fremje
det grøne skiftet, (KMD) 



Pådrivere for 
innovative anskaffelser

Ledelse 

Formidling

Ledelse 

Formidling

Prosjekter



Hva er innovativ metodikk i 
bygg-anskaffelser?

1. Politisk bestilling med høye 
miljøambisjoner. Tydelige mål.

2. Definere behov for et 
miljøvennlig bygg.

3. Spør markedet: Hvordan får 
vi et mest mulig optimalt 
miljøvennlig bygg? Bruke 
kompetansen i markedet og 
orientere seg om hva som 
finnes og hva som er mulig.
-> næringsutvikling



Sentrale spørsmål for byggherren

• Etterspør vi de riktige og mest miljøvennlige og  
kostnadseffektive løsningene for våre behov?

• Vet vi hva markedet er i stand til å levere?

Leverandører av tre-løsninger 
må kjenne sin besøkelsestid



Fortsatt et stort potensiale for 
mer bygging av mer bærekraftig 
offentlige bygg

• De offentlige byggherrene trenger også å bli pushet på 
fra næringa selv

• Blir dere med på å lage en omvendt dialogkonferanse? 
• Tre-leverandører søker bygg 
• Hvordan kan konkurransedokumentet og 

konkurransegjennomføringen utformes hvis du ønsker meg som 
leverandør? 

Tittel:

Løft midt-norsk tre-industri gjennom offentlig etterspørsel 
av bærekraftige bygg

• Treets miljø-egenskaper

• Synliggjøre midt-norske leverandører (løsningene finnes), 
og at man kan samarbeide

• Vise potensialet for næringsutvikling i bransjen hvis det 
offentlige øker sin etterspørsel etter tre

• Hvordan gjøre det i praksis: Hvordan gjennomføre bygg-
anskaffelser og byggeprosjekter som inneholder mye bruk 
av midt-norske tre-løsninger



Innovative anskaffelser
Norges raskeste 
innovasjonsmotor



innovativeanskaffelser.no

hilde.satertro@nho.no

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

mailto:hilde.satertro@nho.no

