Invitasjon til seminar
13. april på Røros

Smartere innkjøp i kommunene
Gjennom tidlig dialog mellom kommune og leverandører legges
grunnlaget for bedre innkjøp og målrettede løsninger. Metoden kan
brukes i alle typer offentlige anskaffelser og investeringer.
På seminaret blir kommunene kjent med hvordan dialog og samhandling
med leverandører og andre kunnskapsmiljø, kan gjennomføres på et
tidlig tidspunkt for å oppnå best mulig resultater til slutt i en anskaffelse.
Seminaret vektlegger aktiviteter og prosesser kommunen kan legge opp
til i planleggingsfasen før selve konkurransen gjennomføres. Muligheter i
selve regelverket og i ulike fremgangsmåter i konkurransegjennomføringen, som stimulerer til de beste løsningene, er også et
sentralt tema på seminaret.
Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver og fasilitator for
smarte, innovative offentlige anskaffelser, og har bred erfaring med
mange ulike anskaffelser rundt omkring i landet. Utgangspunktet er
metodikken i innovative offentlige anskaffelser.
Mer informasjon på
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Scandinavian Heartland

Vil du lære mer?
Foredragsholder den 13. april er Hilde Sætertrø fra
Regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag.
Hun gir dere innblikk i metoden og mulighetene. Hun
kan også tilby veiledning i konkrete anskaffelser som
kommunene skal gjennomføre, i etterkant av seminaret.
Abakus vil delta på seminaret, og bidra med sin
kompetanse.
For hvem?
Rådmenn, kommunalsjefer, ansvarlige for offentlige anskaffelser på ulike
virksomhetsområder i kommuner i Fjellregionen. Erfaringer fra andre
steder har vist at forankring på ledernivå er nødvendig.
Hvorfor?
Målet er at kommunene skal lære metoden slik at framtidige anskaffelser,
dekker kommunens behov best mulig. En tidlig dialog bidrar også til å
utvikle leverandører, og sette dem i bedre stand til å levere gode løsninger.
Meld gjerne inn aktuelle anskaffelser for kommunen framover, så kan disse
bli brukt som konkrete eksempler for å gi kunnskap om hvordan smartere
innkjøp kan gjennomføres i praksis. Flere kommuner har allerede meldt inn
anskaffelser som de ønsker å arbeide med på seminaret. Seminaret vil
være nyttig også for de som ikke melder inn anskaffelser.
Hva koster det for kommunene?
Seminaret er gratis. Scandinavian Heartland vil legge til rette for å
gjennomføre prosesser og kompetanseutvikling. Kommunene setter av tid
til deltakelse. I prosjektet vil vi også være behjelpelig med å arrangere
leverandørkonferanser som en oppfølging av seminaret.
Påmelding til karin.wiik@hedmark.org innen 7. april. Påmelding er bindene
på grunn av servering.
Arrangør: Regionrådet for Fjellregionen i interreg prosjektet Scandinavian Heartland.

Program 13. april 2016
• 09.45 - 10.15 Registrering og kaffe
• 10.15 – 10.20 Velkommen
Karin Wiik prosjektleder

• 10:20 – 11:30 Hvordan gjennomføre smartere innkjøp?
Hilde Sætertrø, prosjektleder i Nasjonalt og regionalt
program for leverandørutvikling gjennomgår metode
og muligheter

• 11:30 - 12:30 Lunsj
• 12:30 – 15:45 Smartere innkjøp, forts.
Underveis arbeider vi med konkrete anskaffelser fra
kommunene. Hvordan planlegge og gjennomføre
tidlig dialog med leverandører?

• 15:45 - 16:00 Oppsummering – veien videre

.

Finne løsninger sammen

