
INVITASJON  
Arena for læring om smarte offentlige anskaffelser  

av velferdsteknologi 
Kommuner i Møre og Romsdal, som i resten av landet, står overfor anskaffelser av velferdsteknologi, 
nå eller i nær fremtid. Det kan være utfordrende for hver kommune å bli kjent med og beskrive 
egne behov for velferdsteknologi, forberede organisasjonen til å ta det i bruk, vite hva markedet og 
leverandørene kan levere, og sikre at vi får teknologiske løsninger som er nyttige og gir de gevinster 
vi er ute etter.  
 
Smarte anskaffelser tar tak i utfordringer knyttet til innkjøp av ulike typer velferdsteknologi, og loser 
kommunene igjennom anskaffelsesprosessen. Smarte anskaffelser benytter metodikk som 
benevnes som innovative offentlige anskaffelser 
 
Vi vil gjennom 4 samlinger ta for oss alle stegene i en planleggingsfase av en anskaffelsesprosess, og 
hver kommune kan arbeide med en konkret anskaffelse i løpet av samlingene, enten hver for seg, 
eller sammen med andre kommuner. Det er ikke nødvendig å jobbe med en konkret anskaffelse. 
Deltakere kan også være med for å lære.  
 
Samlingene arrangeres og organiseres i samarbeid mellom ALV-Møre og Romsdal , Nasjonalt 
program for leverandørutvikling og «Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre». 
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http://www.anskaffelser.no/innovasjon
http://www.anskaffelser.no/innovasjon
http://www.alv-moreogromsdal.no/
http://www.alv-moreogromsdal.no/
http://www.alv-moreogromsdal.no/
http://www.leverandorutvikling.no/
http://www.leverandorutvikling.no/


 
 
 
 
 

4 SAMLINGER, FLERE VED BEHOV. 

Dato:  

 12. april, 10. mai,  

 7.juni og 16.august 

Tid:  

 10.00 - 15.00 

Sted: 

 Første samling i Ålesund.  

Videre samlinger ønsker vi å 
arrangere så nært deltakende 
kommuner som mulig. Når 
påmelding er gjennomført vil 
steder for samlingene bli 
bestemt. 

For å best imøtekomme behov som 
melder seg fra deltakerne vil 
programmet bli tilpasset underveis. 

  

Vi har planlagt 4 samlinger, men 
utvider ved behov.  

 

En 5. samling kan for eksempel være  
samkjørt med en dialogkonferanse 
med markedet og aktuelle, 
potensielle leverandører, - dersom 
noen er klar for dette. 
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MÅLGRUPPE 

Anskaffelse av velferdsteknologi er et 
tverrfaglig anliggende. Vi anbefaler at hver 
kommune stiller med et team sammensatt 
av ledere involvert i aktuelle eller 
fremtidige anskaffelser.  
 
Helsefagfolk, IKT-ansvarlige, 
økonomi/innkjøp, drift, bygg og ledelse bør 
gjerne delta.  
 
Metoden er nyttig i alle typer anskaffelser, 
så vil man delta for å lære smarte 
anskaffelser også på andre kommunale felt, 
er det mulig. F.eks. kan dette være: 
omsorgsboliger, helsehus, velferdssenter, 
skoler, barnehager, kommunaltekniske 
innkjøp/investeringer, IKT-anskaffelser, 
tjenestekjøp mm.  

MÅLSETNING  

• Bygge tverrfaglig kompetanse i 
kommunene . 

• Sikre gode prosesser rundt anskaffelse 
av velferdsteknologiske løsninger. 

• Bidra til økt samarbeid mellom 
kommuner om anskaffelser relatert til 
velferdsteknologi. 

• Bistå kommuner som er i anskaffelses-
modus, ved at de kan benytte 
læringsnettverket til å gjennomføre 
anskaffelsen. 

• Øke dialogen med markedet rundt 
faktiske behov, for å påvirke utvikling 
av løsninger som samsvarer med 
behovet.  

3/5 



PRIS PER DELTAKER 
 
ALV-partnerskapskommune:  1 325,- 
Andre kommuner:  5 000,- 

 
Deltakere fra partnerskapskommuner i ALV-Møre 
og Romsdal har prioritet innen fristen. 

KONTAKTPERSONER: 

Tone Kiperberg Kirkhorn  Hilde Sætertrø 

Leder ALV-Møre og Romsdal  Nasjonalt program for leverandørutvikling  

tone.kirkhorn@alesund.kommune.no hilde.satertro@nho.no 

Mobil: 419 02 920 Mobil: 416 86 788 

  

Jonny Rune Indrevåg 

Leder innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre 

KS/KSI sin representant i «Nasjonalt program for leverandørutvikling»   

e-post: jonny.indrevaag@alesund.kommune.no  

Mobil: 926 20 184  
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PÅMELDING 
 
Registrer din påmelding på denne linken 
(http://goo.gl/forms/roSl50msYX ). 

 
 

Påmeldingsfrist 18.mars! 
 

mailto:tone.kirkhorn@alesund.kommune.no
mailto:hilde.satertro@nho.no
mailto:jonny.indrevaag@alesund.kommune.no
http://goo.gl/forms/roSl50msYX
http://goo.gl/forms/roSl50msYX


«TEASERE» 

 
Trøndelag:   

Sammen lærer vi mer. 
 

Vestlandsnettverket:  
Fornøyde deltakere i innkjøpsnettverk 

 
Bærum:  

Innovative anskaffelser i egen virksomhet 
 

Omsorgsbygg: 
Innovative offentlige anskaffelser 
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http://leverandorutvikling.no/forside/sammen-laerer-vi-mer-article1247-697.html
http://leverandorutvikling.no/forside/fornoeyde-deltakere-i-innkjoepsnettverk-article1244-697.html
https://www.youtube.com/watch?v=o3BFP8prQHA
https://www.youtube.com/watch?v=BJHN8muFHYA&list=PLh_3VEMk1IczGRGF0zde_NU9LZ7POsYza

