For leverandører og Ringerike kommune

Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et
fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike
Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få
et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo.
Som følge av Ringeriksbanen forventes det en økt
befolkningsvekst i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000
nye innbyggere frem mot 2030. Ringerike kommune vil
kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen
nærmere 80.000. Dette åpner for fantastiske muligheter
for Ringeriksregionen og Hønefoss.
En byutviklingsstrategi for Hønefoss for perioden 2018 –
2040 er nå vedtatt og et utkast til byplanen/områdereguleringen - som skal gi overordnede rammer for hvor og
hvordan Hønefoss skal utvikles som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter - er planlagt sendt på høring i
januar 2019. Fremover vil konkrete anskaffelser «stå i kø» for å imøtekomme alle behovene som en konsekvens av
den økte befolkningsveksten. Hvordan kan Ringerike kommune benytte disse anskaffelsene til å sørge for å få
bærekraftige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger på sine behov?
NHO Viken Oslo og Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Ringerike kommune, inviterer derfor
til et halvdagsseminar fredag 8.februar på Hønefoss med temaet:
Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike
Konferansen er gratis og er relevant for bedrifter som ønsker å selge til det offentlige, og for deg som jobber i
kommunen. Det blir arrangert «startprogram» i innovative anskaffelser, og vi ser frem til en dag med påfyll av
nyttige verktøy og inspirasjon.

HVOR?
NÅR?

Ringerike kultursenter, Hønefoss Bru 3, Hønefoss
Fredag 8.februar 2019, kl.08.00 – kl.13.30

AGENDA
Kl.08.00 – 08.30
Kl.08.30 – 08.50

Frokost og mingling
Velkommen og anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling
v/Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

Kl.08.50 – 09.20

Byutviklingsstrategien og byplanen som retningsgivende for kommende planer og
innsats i Hønefoss v/ Byplansjef Inger Synnøve Kammerud, Ringerike kommune

Kl.09.20 – 09.50

Store investeringsprosjekter i Ringerike kommunes forestående
bygganskaffelser i et 5 års perspektiv v/ Jostein Nybråten, leder for enhet for
utbygging, Ringerike kommune

Kl.09.50 – 10.20
Kl.10.20 – 10.30

Innovative anskaffelser - en metode for å kjøpe smartere gjennom å gå i tidlig dialog
med markedet v/ Cecilie M. Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Dialog og spørsmål

Kl.10.30 – 11.30

LUNSJ

Kl.11.30 – 13.30

Parallellsesjoner: Kræsjkurs i innovative anskaffelser

Kl.11.30 – 13.30

Parallellsesjoner: Kræsjkurs i innovative anskaffelser
For offentlige ansatte. Du vil få en smakebit på:
Hvordan kan man ta i bruk innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å få bedre
løsninger? Hvordan bruke metoden innovative offentlige anskaffelser når man kjøper inn? Hva er
fordelene ved denne metoden?
• Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
• Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
• Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
• Gjennomføring i praksis
For bedrifter/leverandører. Du vil få en smakebit på:
Hvordan selge til offentlige virksomheter? Hvordan fungerer prosessen innovative offentlige
anskaffelser? Hva har du som leverandør å tjene på å delta i en innovativ offentlig anskaffelses-prosess?
Felles anskaffelser, utvikling og virkemidler, hvordan komme i posisjon og nyttige tips

