
Velkommen til dialogmøte! 

Vi starter klokken 10:00. 

Husk:

● Hold kameraet og mikrofonen 

avslått under hele 

presentasjonen.

● Slå kun på mikrofonen og 

kameraet når du får ordet av 

ordstyrer. Da er det hyggelig 

å se hvem som snakker.  



Fremtidsrettet 

overvannshåndtering

Dialogmøte 1

Bærum kommune



Innledere i møtet 

Johan Englund 

Digitaliseringsdirektoratet,

Offentlige anskaffelser

innovasjonspartnerskap 

som metode

Hans Thoresen 

Bærum kommune, 

Avd.leder Vann og avløp

Behov og 

utviklingsområder

Therese Thorvaldsen 

Bærum kommune, PL 

Innovasjonspartnerskap

Behov og 

utviklingsområder

Gørill Horrigmoe

NHO, Leverandør-

utviklingsprogrammet

Matchmaking

Heidi Dolven

Halogen

Bistår Bærum og LUP

Ordstyrer

Dialogprosessen





Dialogmøte 1

Målet med dette møtet er å presentere behov som ligger 

til grunn for valg av utviklingsområder



Dialogmøte 1: agenda 

1

Velkommen 

Video 

10:00-09:15 3

Presentasjon av 

behovsområder 

og kompetanser

10:30-10:55 4

Spørsmål og 

innspill

10:55-11:152

Innovasjons-

partnerskap 

som metode

10:15-10:30 5

Presentasjon av 

veien videre og 

matchmaking 

verktøy

11:20-11:35

Pause

5 min. 6

Spørsmål og 

innspill

11:35-11:55 7

Takk for i dag!

11:55-12:00

Om behovet Om neste steg i dialogprosessen



https://vimeo.com/425471027

https://vimeo.com/425471027
https://vimeo.com/425471027


Innovasjonspartnerskap 

som metode

ved Johan Englund i Digdir



Innovasjonspartnerskap som 

anskaffelsesprosedyre

Fagdirektør Johan Englund
Tel. 93824553

johan.englund@digdir.no

mailto:johan.englund@digdir.no


Innovasjonspartnerskap
- Utvikling og kjøp i en og samme kontrakt

Behov for 
innovativ 
løsning

FoU
Kjøp av 
utviklet 

vare/tjeneste

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



Modell for innovasjonspartnerskap 

Behov Markeds-

dialog
Konkurranse

Utvikling 

av nye 

løsninger
Kjøp



https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap

Maler publisert på anskaffelser.no

Kontraktsmal Konkurransegrunnlagsmal

https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap


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



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
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9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet
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11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Fase 1

• Markeds-

• undersøkelse

• Leverandør-

dialogkonferanse

• Ferdigstille 

konkurransegrunnlag 

inkl. immaterielle 

rettigheter

• Prekvalifisering

• Forhandlinger

• Kontraktstildeling

Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Anskaffelse av løsningen

Opsjon på kjøp av løsning

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



Partenes rettigheter i standardkontrakten:

• Partneren beholder alle materielle og immaterielle rettigheter

til programvare og alle andre resultater som utvikles eller 

utarbeides under avtalen.

• Oppdragsgiver får en begrenset disposisjonsrett til 

standardprogramvare som inngår i løsningen. 

• Oppdragsgiver får utvidet disposisjonsrett til å utnytte 

programvare, og ethvert annet resultat som utvikles, 

utarbeides og/eller tilpasses spesielt for oppdragsgiver. 



Webinar - Innovasjonspartnerskap

www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap

http://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap




Behov og identifiserte 

utviklingsområder 

ved Hans Thoresen og Therese 

Thorvaldsen, Bærum kommune



Klimaendringer med mer og kraftigere nedbør, sammen med 

økt fortetting og urbanisering, gir stadig større utfordringer 

knyttet til avrenning og håndtering av overvann. Dette kan 

føre til store skader på bygninger og infrastruktur - og utgjøre 

fare for liv og helse.

For å ta tak i disse utfordringene, har Bærum kommune satt i 

gang flere prosjekter. Blant annet har kommunen et 

innovasjonspartnerskap med 14 mill. kroner i støtte fra 

Innovasjon Norge. Målet er å utvikle en eller flere løsninger 

som bidrar til fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettede 

byforsteder.

Bakgrunn 

Illustrasjon: Flomsituasjon på E18. Illustrasjon v/ LINK Landskap



Dagens situasjon 



Dagens situasjon 

Fragmentert og tilfeldig

● Fravær av felles 

problemforståelse på tvers 

av etater.

● Reguleringsplaner 

behandles isolert, hemmer 

helhetlig planlegging av 

forebygging.

● Solid fagkunnskap i etatene, 

men mangler tverrfaglig 

kompetanse.

● Godt samarbeidsklima på 

tvers av planavdelingen.

Vei og trafikk

Eiendom

Vann og avløp

Natur og idrett

Regulering

Vårt fokus er på å bygge 

skoler, barnehager og 

kommunale pleie- og 

omsorgsbygg

Vi mangler virkemidler 

til å løse overvanns-

utfordringene på en 

helhetlig måte 

Vi må få et størst mulig 

idrettstilbud til innbyggerne med 

det arealet vi har tilgjengelig

Vi kan ikke gå utover den 

reguleringsplanen som 

gjelder for dette området

Vi har fokus på drift og 

vedlikehold av eksisterende 

veier, gang- og sykkelveier



Forebygging nedprioriteres

● Overvann nedprioritert i 

målkonflikter.

● Håndfaste, og ofte 

kortsiktige, inntekter vinner 

over. forebygging av 

vannskader. 

● Mangler en totaloversikt 

over egnede områder/ 

tomter for effektiv 

overvannshåndtering.

● Eiendom har ikke 

håndtering av overvann 

som et ansvarsområde.

Dagens situasjon

Vei og trafikk

Eiendom

Vann og avløp

Natur og idrett

Regulering

Vårt fokus er på å bygge 

skoler, barnehager og 

kommunale pleie- og 

omsorgsbygg

Vi mangler virkemidler 

til å løse overvanns-

utfordringene på en 

helhetlig måte 

Vi må få et størst mulig 

idrettstilbud til innbyggerne med 

det arealet vi har tilgjengelig

Vi kan ikke gå utover den 

reguleringsplanen som 

gjelder for dette området

Vi har fokus på drift og 

vedlikehold av eksisterende 

veier, gang- og sykkelveier



Mangler virkemidler og 

handlingsrom

● Vannet må i økende grad 

håndteres over bakken

● Privat grunn må tas i bruk

● Kommunen kan ikke løse 

problemet alene 

● Ekspropriering eneste 

virkemiddel, men lite egnet

● Mangler engasjement på 

tvers av tjenesteområdene 

for løsningene som skal 

etableres

Dagens situasjon

Vei og trafikk

Eiendom

Vann og avløp

Natur og idrett

Regulering

Vårt fokus er på å bygge 

skoler, barnehager og 

kommunale pleie- og 

omsorgsbygg

Vi mangler virkemidler 

til å løse overvanns-

utfordringene på en 

helhetlig måte 

Vi må få et størst mulig 

idrettstilbud til innbyggerne med 

det arealet vi har tilgjengelig

Vi kan ikke gå utover den 

reguleringsplanen som 

gjelder for dette området

Vi har fokus på drift og 

vedlikehold av eksisterende 

veier, gang- og sykkelveier



Hva sikter vi mot? 

Se for deg en fremtid der vi på en god måte håndterer 

den stadig større mengden overvann, på overflaten. 

Samtidig som vi reduserer risikoen for flomskader, 

bidrar til høyere kvalitet på utearealene gjennom å 

bringe vannet tilbake som en synlig del av de urbane 

omgivelsene. 



Hva er det vi ønsker oss?



Helhetlig kunnskap

● God nok kunnskap om det 

totale inntekts- og 

kostnadsbildet for 

kommunen og samfunnet 

som helhet

● Fremfor å gå enda mer i 

dybden innen hvert fagfelt 

trenger vi å se kunnskapen 

i sammenheng

Ønsket situasjon

Åpent vannspeil kan 

brukes til læring og 

rekreasjon.

Denne turveien kan 

fungere supert som 

flomvei.

Mindre overvann i rør 

gir færre kjeller-

oversvømmelser ved 

styrtregn.

Blå/grønne 

rundkjøringer kan 

fordrøye og hindre 

fremkommelighets-

problemer



Beslutningsstøtte og 

ledelse i mellomrommene

● Får støtte til å ta 

beslutninger på tvers av 

dagens organisering og 

politiske og økonomiske 

styring

● Ser investering og gevinst i 

et kommunalt perspektiv

● Unngår maktkamper og 

ansvarsfraskrivelse

Ønsket situasjon

Denne turveien kan 

fungere supert som 

flomvei.

Åpent vannspeil kan 

brukes til læring og 

rekreasjon.

Mindre overvann i rør 

gir færre kjeller-

oversvømmelser ved 

styrtregn.

Grønne rundkjøringer 

fordrøyer og hindrer 

fremkommelighets-

problemer



● De gode løsningene blir til gjennom et samarbeid mellom offentlig og privat, kommunen og innbyggerne 

● Samarbeide om felles mål på tvers av reguleringsgrenser og ansvarsområder

● Bærum går foran som et godt eksempel, bruker egne eiendommer til å teste og vise gode løsninger

Ønsket situasjon

Nytt samspill 



Hvilke områder har 

vi størst behov for å utvikle gjennom 

innovasjonspartnerskapet? 



Behov for kunnskap om hvilke overvannstiltak som virker best hvor, hvordan den beste 

kombinasjonen av tiltak er for et området sett ut fra nytte/kost, topografi, mulig sambruk 

av areal, drift og vedlikehold, eierforhold osv.

Helhetlige beslutningsunderlag er denne kunnskapen satt i system, og skal hjelpe oss til 

å vurdere ulike hensyn opp mot hva som er best for Bærum som helhet og mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Det helhetlige beslutningsgrunnlaget skal:

○ skape felles problemforståelse på ulike nivåer i linjen i kommunen

○ være dynamisk og tilpasset betingelsene og detaljeringsgrad

○ brukes i både faglige og politiske vurderinger om hva som skal iverksettes hvor

○ hjelpe oss å sette sammen detaljert og lokal informasjon til et overordnet bilde og 

sikre at de rette beslutningene tas

○ sette beslutningstakerne bedre i stand til å vurdere ulike hensyn opp mot 

hverandre i situasjoner der utgifter til forebygging av vannskader står i konflikt med 

andre hensyn og inntekter

Helhetlige beslutningsunderlagHelhetlige beslutningsunderlag



Det er mange personer og virksomheter involvert i prosessen fra analyse til 

beslutning, og videre til iverksetting, drift og oppfølging. For å unngå at viktige 

hensyn og tiltak glipper trenger etatene i kommunen tydelighet rundt: 

○ eierskap i ulike deler av prosessen

○ overleveringer mellom etater

○ hvordan overordnete beslutninger tas ut i ulike deler av virksomheten

○ dialog og faglig sparring med utbyggere (kommunale og private) og 

innbyggere, slik at aktørene sammen kan håndtere problemområder 

med sammensatt eierskap og ansvar, både i utvikling, drift og 

vedlikehold

○ faglig oppfølging og kontroll av tiltak i kommunal og privat regi

Tverrgående prosesser og felles eierskap som hjelper oss å 
planlegge og gjennomføre tiltak på tvers av dagens organisering



Andre behov

“Når jeg ser huset mitt på kartet, da skjønner jeg 

at dette faktisk angår meg og at jeg burde komme 

på møtet” - Innbygger

Involvere innbyggerneForstå og utnytte overvann 

som en ressurs

“Hvorfor er vi så opptatt av å få vannet fortest 

mulig ut til fjorden? Hva med å lage anlegg som 

fungerer som enorme skateparker i tørre perioder 

og blir et vannspeil som tar av for presset på rør 

og flomveier” - Nartur og idrett

Vise at kommunen går 

foran som godt eksempel

“Kommunen må gå foran som et godt eksempel. 

Sette et eksempel for de private utbyggerne på 

hvordan overvann kan være en ressurs som øker 

kvaliteten på omgivelsene” - Teknisk / Plan / 

Prosjektgruppen



Kompetanseområder

● Tech (f.eks. gamification, 

digital tvilling, sensorer og 

kommunikasjonsteknologi)

● Innovasjon (design, 

endringsledelse) 

● Erfaring med og kompetanse

på planprosesser (både 

administrativt og politisk)

● Samfunnsøkonomi, 

beregningsmodeller

● Prosessoptimalisering, 

prosessverktøy

● Landskapsarkitektur

● GIS

● Urbanhydrologi



Spørsmål og innspill (20 min)

1.Skriv navnet på firmaet/virksomheten 

i chatten, vent på å få ordet slik at du 

kan stille spørsmålet på direkten. 

1.Husk å skru på mikrofon og kamera 

når du får ordet. 



PAUSE

Neste økt starter klokken 11:20  



DEL 2

Prosessen frem til dialogmøte 2



innovativeanskaffelser.no



Innovasjonspartnerskap handler om 

å  utvikle innovative og smarte løsninger gjennom 

samarbeid med innovasjonskraften 

i det private markedet.



Åpne for 

innovasjon

Mulighetsrom

Etterspørre

innovasjon
Ta ut gevinsten

av innovasjon







Matchmaking

Bærums behov krever et flerfaglig partnerskap. 

Bruk perioden fram til dialogmøte 2 til å utforske mulige samarbeid.



Dialogmøte 2, 17. eller 18. juni

Individuelle workshops med konsortiene fremfor en åpen 

idémyldring. Målet vårt er å støtte etableringen av ulike samarbeid, 

og bli bedre kjent med hvordan ulike konsortier utfordrer vår 

problemforståelse og hvilke behov dere har i gjennomføringen.



Verktøy og forberedelse til 

dialogsamling 2



Prosessen frem til dialogmøte 2

Finne mulige

partnere 

(matchmaking)

Diskuter 

problemstilling 

og definere 

samarbeid

Kvalifiser 

konsortium til 

dialogmøte 2 

(fyll inn tilsendte 

lysbilde og send 

i retur til 

Bærum))

Dialogmøte 2.

17 eller 18. juni



Kompetanseområder

Fordeling av kompetanse



Beskrivelse av hver leverandør





Oppgave til dialogmøte 2

● Bruk oppgaven i dialogen 

med andre leverandører

● Fyll inn i malen dere får 

tilsendt i fellesskap, en pr 

konsortie

● Send denne inn til Bærum 

kommune for å delta i 

dialogmøte 2

● Frist for innsending: 

fredag 12. juni klokken 12



Spørsmål og innspill (20 min)

1.Skriv navnet på firmaet/virksomheten 

i chatten, vent på å få ordet slik at du 

kan stille spørsmålet på direkten. 

1.Husk å skru på mikrofon og kamera 

når du får ordet. 



Tentativ plan for utlysning og gjennomføring av innovasjonspartnerskapet 

Ultimo 

september 2020

Konkurransen er 

utlyst

Ultimo oktober 

2020 - mars 

2021

Vurderinger og 

forhandlinger

Ultimo mars 

2021

Oppstart 

utvikling

Ultimo oktober 

2022

Ønsket løsning 

er utviklet

Ultimo 

november 2022

Kjøp av løsning



Har du spørsmål om behovsbeskrivelsen?

Send på e-post til:

therese.thorvaldsen@baerum.kommune.no

Takk for at du deltok

Trenger du bistand til matchmaking? 

Leverandørutviklingsprogrammet v/ Gørill Horrigmoe

Tel: 906 72 754 / E-post: gorill.horrigmoe@nho.no


