
Dialogkonferanse
- infrastruktur for digitale læringsmidler 

Innkjøperne bak fellesinitiativet dekker halvparten av Norges befolkning, og kjøper inn et betydelig 
omfang digitale læringsmidler til barn, elever, pasienter og ansatte. For å tilpasse læringsmidlene til 
den enkelte bruker, forbedre ressursforvaltning og anskaffe mer innovativt, ønsker vi en infrastruktur 
og forretningsmodell som dekker våre behov. Det forutsetter at løsningen sikrer leverandører  
lønnsomhet. 

Vi inviterer derfor leverandører, gründere, forskningsmiljø og andre interessenter til dialog og  
diskusjon. Leverandørdialogen består av dialogkonferanse, skriftlige innspill og 1:1 møter. Etter 1:1 
møtene legger vi opp til ulike aktiviteter. Informasjon, tidspunkt og frister blir annonsert.

Tid

5. juni 2018 09:30-15:30

Sted   

Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups 
plass 4, 1347 Sandvika (50 meter fra Sandvika 
togstasjon hvor flytog også stanser)

Påmelding her, frist 28.05.2018 

Program

09:30 - 10:00 registrering og kaffe

10:00 - 11:30 presentasjon av behov 

Innovative anskaffelser v/Nasjonalt program for  
leverandørutvikling, behovsbeskrivelse v/kommunene,  

Utdanningsdirektoratet om initiativet

11:30 - 12:15 lunsj og mingling

12:15 - 13:15 behov- og brukerpanel 

Innsikt i hverdagen og nå-situasjon. Mulighet for å stille 
spørsmål til brukere (Elever, foresatte og lærere)

13:15 - 13:30 Fra nå av er vi alle nybegynnere! 

v/Lars Iversen

13:30 - 15:00 workshop

Formålet med workshopen er å  diskutere mulighets-
rommet og hvordan vi kan få til en infrastruktur for 
digitale læringsmidler. Hva må inn i en infrastruktur for 
å løse behovene våre? Tegn modell(er) for dette med 
hele verdikjeden. Hva er utfordringer, muligheter og 
løsninger som ligger i denne modellen?

15:00-15:30 Veien videre

Én sesjon for offentlig virksomheter og én sesjon for 
leverandørene.

En uke før dialogkonferansen sender vi ut informasjon, 
brukerkartlegging og behov vi ønsker innspill på.

Kommunene bak fellesinitiativet
Bærum, Arendal, Asker, Aukra, Bergen, Bodø,  
Drammen, Eide, Eidsvoll, Fet, Fredrikstad, Fræna, 
Gjerdrum, Grimstad, Harstad, Haugesund,  
Hurdal, Horten, Holmestrand, Kongsberg,  
Kristiansand, Larvik, Lierne, Lindås, Lørenskog, 
Malvik, Meland, Midsund, Molde, Nannestad, Nes, 
Nordre land, Notodden, Oppegård, Oslo,  
Randaberg, Rauma, Re, Ringebu, Sandefjord, 
Sandnes, Skedsmo, Ski, Snillfjord, Sola, Stavanger, 
Stjørdal, Strand, Sømna, Sørum, Tromsø, Trondheim, 

Tønsberg, Ullensaker, Vestnes, Volda, Vågan og Ål. 

Øvrige
Sogn og fjordane fylkeskommune, Vest Agder  
fylkeskommune, Vestfold offentlig innkjøps- 
samarbeid, Digitale Gardermoen, IKT-Hallingdal, 
Statped og ROR-IKT. 

https://event.nho.no/skjema/?event=10053

