20. JUNI 2018

INVITASJON
Invitasjon til skriftlige innspill og én til én møter. Innovativ anskaffelse av
felles løsning for digitale læremidler og -ressurser.

BÆRUM KOMMUNE

Prosjektet inviterer til skriftlige innspill fra leverandører, gründere og forskningsmiljø i etterkant av
dialogkonferansen 5. juni 2018, samt én til én møter for dialog rundt skriftlige innspill på spørsmålene
nedenfor.
Innspillene skal gis skriftlig innen utgangen av fredag 7. september, og presenteres kort av dere i et
eventuelt påfølgende møte som også inkluderer diskusjon rundt foreslått løsning. Dere kan velge å
besvare spørsmålene kun skriftlig, og vi ber dere opplyse om dere ønsker én til én møte.
De skriftlige besvarelsene skal være på maksimalt fem A4-sider, og sendes til:
Christian Sørbye Larsen (christian.s.larsen@baerum.kommune.no) og
Marianne Leirskar Norveel (marianne.leirskar.norveel@baerum.kommune.no).
Én til én møtet vil tentativt bli gjennomført f.o.m. oktober. Vi tar sikte på å sende møteinnkalling til dere
som ønsker et møte innen 14.september.
Målet med prosessen er løsning(er) som dekker vårt behov. Vedlagte brukerreiser1 og behovsbeskrivelse
dokumenterer behovet per i dag, og som vi ønsker at dere tar utgangspunkt i. 58 kommuner, 3
fylkeskommuner og Statped stiller seg bak dette behovet, og Bærum kommune fasiliterer
leverandørdialogen gjennom skriftlige innspill og 1:1 møter på vegne av samarbeidet. I etterkant av denne
dialogen vil prosjektet avklare hvordan arbeidet organiseres videre, herunder valg av konsept,
anskaffelsesprosedyre og avklaring av anskaffelsens omfang.
For mer informasjon om innovative anskaffelser, se https://www.anskaffelser.no/innovasjon.
Vi er åpne for alle innspill, men vi ønsker at dere dekker noen av følgende spørsmål:
1. Hva slags overordnet løsningskonsept foreslår dere? Utdyp gjerne:
a. Hvilke behov er dekket helt/delvis av konseptet?
b. Hvilke andre funksjoner/arbeidsprosesser understøttes av konseptet?
c. Hvilke applikasjoner/moduler/produkter inngår?
d. Hvordan vil informasjonsbehandling og -flyt foregå?
e. Hva slags integrasjoner kreves og hvilke APIer må benyttes?
f. Hva slags underliggende infrastruktur kreves og hva slags driftsmodell anbefaler dere?
g. Hvordan vil informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) ivaretas?
h. Hvilke standarder krever foreslått konsept?
2. Foreslått implementeringsmodell? F.eks. organisering, faseinndeling og milepæler.
3. Estimat på totale eierkostnader for foreslått konsept? (implementering, drift og vedlikehold)
4. Hvilke gevinster kan realiseres ved å implementere foreslått konsept?
5. Hva er de unike styrkene til foreslått konsept?
6. Hvilke risikoer ser dere ved foreslått konsept?
7. Er det behov og forslag til krav dere mener vi burde inkludert eller utelatt? Hvis ja, kan dere
utdype hvorfor? F.eks. behov med antatt lav kost-nytte.
8. Hvordan bør forskningsmiljøer involveres for å sikre validitet i endelig behovsbeskrivelse, valg av
konsept og det videre løp?
9. Har dere andre innspill?
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Brukerreisene (vedlegg 1) er laget basert på økt innsikt etter dialogkonferansen den 5.juni, og er ment å illustrere de viktigste behov per
nå. De er et verdiøkende tillegg til eksisterende behovsbeskrivelse (vedlegg 2).

