
      

                     

INNOVATIV OFFENTLIG ANSKAFFELSE(R) AV 

HELHETLIGE VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER 

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE 

13. september, kl. 10.00 – 15.30 

Bystyresalen, Ålesund rådhus 

Med denne invitasjonen oppfordrer vi ansatte i kommuner og politikere til å 

delta på dialogkonferansen. Deltakelse vil gi innblikk i metoden innovativ 

anskaffelse, møte med leverandører og deres produkter - og ikke minst en 

mulighet til å bidra i samskaping for å løse utfordringer for at enda bedre 

løsninger skal bli utviklet. 

Fullstendig invitasjon til dialogkonferansen ligger ute på doffin.no  

Bakgrunn: 12 kommuner har gjennom deltakelse i læringsnettverk om 

innovative offentlige anskaffelser innledet et samarbeid om dialogprosess med 

leverandørmarkedet. Gjennom denne prosessen ønsker kommunene å bygge 

kunnskap om mulighetsrommet velferdseknologiske løsninger gir, både i 

dagens og fremtidens marked.  

Vi tror på å bygge kunnskap og initiere utvikling gjennom dialog og samskaping! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-232052


      

                     

Påmelding  
Vi ber om at en i påmeldingen opplyser om navn på alle deltagere, tittel, firma/kommune og 

kontaktinformasjon (både tlf. og e-post), samt ønsket workshop (A eller B).  

Påmelding sendes: tone.kirkhorn@alesund.kommune.no innen 10.september 2016.  

Vi oppfordrer alle til å lese kunngjøringen og dialognotatet, plassert under Vis dokumenter her: 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-232052  

Referat fra dialogkonferansen blir offentliggjort på www.doffin.no 

PROGRAM FOR DIALOGKONFERANSEN 

10.00 - 10.10 Velkommen   

Tore Johan Øvstebø , varaordfører i Ålesund kommune 

10.10 - 10.20 Bakgrunn og plan for dagen    

Tone Kirkhorn, leder ALV-Møre og Romsdal 

10.20 - 10.35 Om innovative offentlige anskaffelser 

Hilde Sætertrø, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling 

10.35 - 10.45: Overordna behov og utfordringer  

Oddbjørn Vassli, Rådmann Rauma 

10.45 - 11.00: Pause 

11.00 - 12.00 Behovspresentasjon og tid for spørsmål/avklaringer 

12.00 - 13.30 Leverandørtorg, lunsj og mingling 

13.30 - 15.00 Innovasjonsworkshops: Suksessfaktorer og konkrete planer for bedre samskaping 

som sikrer bedre løsninger raskere. 

A: Samskaping  

Kontinuerlig dialog og samskaping – 

hvordan sikre kontinuerlig dialog og 

samskaping av velferdsteknologiske 

løsninger mellom kommuner og 

leverandører?  

Kolbjørn Nordvik,  Engasjert Byrå 

B: Integrering og brukergrensesnitt 

Hvordan sikre god integrasjon mellom 
ulike velferdsteknologiske løsninger, og 
hvordan kan vi raskere utvikle bedre 
brukergrensesnitt? 
 

 

Therese Sivertsen, Inventas 

15.15 - 15.30 Oppsummering og avslutning – kort om veien videre og 1:1 møter. 

Jonny Rune Indrevåg, innkjøpssjef i Ålesund kommune og ansvarlig for 

innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre 
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