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Bakgrunn 
Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en 

kommune med over 80.000 innbyggere. En kommunereform medfører endringer i organisasjon, 

administrasjon og har digitale konsekvenser. Det er opprettet en rekke prosjekter i 

kommunesammenslåingsprosessen, både på politisk og administrativt nivå. Et av dem er 

"Digitalisering, IKT og arkiv", hvor prosjektet "Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst" 

hører under.   

Mål 
I utdanning og oppvekst i dag har vi mange fagsystemer, digitale verktøy, digitale læremidler, 

samt elektroniske og papirbaserte skjema med ulike formål og oppgaver. Utfordringene her er at 

det er få data vi har om elever, barn og personal som deles mellom løsningene. Det er mange 

manuelle arbeidsprosesser for overføring av informasjon fra et sted til et annet. Tilgangen til 

informasjonen fra ulike systemer for brukergruppene styres blant annet av 

personvernlovgivningen, opplæringsloven m.fl. Det er et uutnyttet potensial i å dele relevant 

informasjon som kan og bør deles, men som ikke deles i dag blant annet fordi dagens 

fagsystemer er lukket. Det er utfordringer knyttet til kompleksiteten i systemene, innsyn og 

funksjonalitet i løsningene, samt vanskelig for den enkelte bruker å holde oversikten over 

totalen av det som er tilgjengelig.  

Prosjektet har som mål å anskaffe nye digitale løsninger som svarer på dagens behov fra 

brukerne våre, og som er fleksible nok til å løse behov i fremtiden, av både teknisk og 

innholdsmessig art.  

Målgruppene våre er:  

• Elever i skole, barn på SFO og i barnehage 

• Styrere i barnehager, ledere i SFO, rektorer og inspektører i skole 

• Skolesekretærer og konsulenter 

• Lærere, pedagogiske ledere og pedagogisk personale, samt øvrige medarbeidere i skole, 

SFO og barnehage 

• Ledere, rådgivere og andre medarbeidere i Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

• Rådgivere og konsulenter ved sektorkontoret 

• Foresatte 

Vi har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge behov hos målgruppene, og det er disse 

behovene som danner utgangspunktet for nye løsninger i vår sektor. Vi trenger løsninger for:  

• Administrasjon av medarbeidere og barn fra barnehage ut grunnskolen, samt 

voksenopplæring i grunnskolen 

• Planlegging av undervisning og læring, herunder timeplanlegging og vikarhåndtering 

• Pedagogisk oppfølging og vurdering 

• Kommunikasjon og samhandling mellom oppvekstsektoren og hjem 

• Samhandling med kommunens øvrige løsninger (som arkiv, lønn og personal, økonomi, 

og enkelte områder i helsesektoren og lignende) 

• Arbeid i pedagogisk- psykologisk tjeneste 
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Vi forutsetter at løsningene er brukervennlige for sluttbrukere på alle nivåer og fleksible for 

fremtidige endringer. Vi ønsker at løsningene skal være fremtidsrettede, og i dette ligger 

behovet for åpenhet i fagsystemene (API´er).  

Vi ønsker ikke nå å begrense muligheter eller løsninger som kan svare til punktene over, og det 

betyr at det er fritt opp til mulige samarbeidspartnere og leverandører å informere om og 

beskrive muligheter som kan være interessante, utover det som er skissert.  

Gjennomføring av dialogprosessen 
Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår med gjennomføringen av dialogfasen. 

Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver for at offentlige innkjøp skal bli et verktøy for 

innovasjon og omstilling, både i offentlig sektor og i næringslivet. NHO, KS og Difi er programeiere. 

Flere departement, store statlige virksomheter og sentrale aktører som Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet, samt de største bykommunene, er partnere. Se for øvrig 

www.leverandorutvikling.no. 

Program for leverandørutvikling bruker en metodikk som legger opp til et samspill mellom det 

offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med 

dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke 

oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide 

konkurransegrunnlaget. Samtidig får leverandørene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de 

blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger. 

Leverandørdialogen annonseres åpent på Doffin (veiledende kunngjøring) og består av en 

dialogkonferanse med påfølgende en-til-en-møter. Alle interesserte har anledning til å melde seg på 

konferanse og/eller en-til-en-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er 

ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende anbudskonkurranse. 

 

Dialogkonferanse 
Formålet med konferansen er å presentere Lillestrøm kommunes behov til digitale løsninger i 

utdanning og oppvekst. Vi vil presentere våre målsettinger og brukerreiser som illustrerer behovet 

for dataflyt og åpenhet mellom fagsystemene. Vi ønsker å motivere markedet til videre utvikling av 

løsninger og tettere samarbeid for å møte krav fra blant annet sentrale digitaliseringsstrategier, samt 

behov fra våre målgrupper.   

I konferansen legger vi opp til at representanter fra målgruppene og personer fra prosjektet og 

relaterte prosjekter i kommunen skal kunne møte leverandørene ved sine stands for å få kunnskap 

og innsikt i hva som tilbys oss på ulike områder. Vi vil sørge for sammensetning av gruppene som 

besøker dere, og sørge for rullering mellom gruppene slik at gruppene rekker innom alle 

leverandører.  

 

  

http://www.leverandorutvikling.no/
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Plan for dialogkonferansen, 16. mars 2018 
Dato: 16. mars 2018, kl. 08.30-12.00 
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm  
Adresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm 

Enkel servering ved registrering og i pausen.  

Tid Tema 

08.00-08.30 Leverandørene setter opp sine stands 

08.30-09.00 Registrering og mingling 

09.00-09.05 Velkommen 

09.05-09.20 Målbilde Lillestrøm kommune 

09.20-09.30 Prosjektet 

09.30-09.45 Nasjonalt program for leverandørutvikling 

09.45-10.05 Pause  

10.05-10.30 Brukerreiser 

10.30-11.40 Gruppevise samtaler med leverandørene på leverandørenes bord 

(gruppene består av representanter for målgruppene og interessentene 

til prosjektet) 

11.40-12.00 Avslutning og veien videre 

 

Påmelding til dialogkonferanse  
Frist for påmelding er 9. mars. Meld deg på her. I kommentarfeltet ønsker vi at dere presiserer evt. 
behov til stand; bord, stoler, strøm og annet.  
Konferansen er gratis. 

Tidsplan 
Dato/tid Tema 

9. mars Frist for påmelding dialogkonferanse 

16. mars 08.30-12.00 Dialogkonferanse 

16. april Frist for skriftlig innspill og påmelding til en-til-en-møter 

Uke 18-19 Gjennomføring en-til-en-møter 

Uke 26 Estimert tid for utlysning av konkurranse 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcZXgQLehEWGBsRWRplGexiFPPYv22NHk94DVNAu5NpUMUNFV01WSkM0Nk1UUVBINFA5WDVPMTJORi4u

