
  

Invitasjon til dialogkonferanse 8. mars i Trondheim, for leverandører, kommuner og andre 

fagmiljø ang. oppvekstadministrative system (OAS)  

Forberedende møte for mer informasjon om dialogkonferansen og prosessen for øvrig holdes 1. mars. 

Se mer info og påmelding til dette lengre ned i invitasjonen. 

Trondheim kommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til en dialogkonferanse 

8. mars 2016, se også fullstendig utlysning på Doffin (referanse 2016-344803)1, se vedlagte 

dokument. Program for dagen står lengre ned i dette dokumentet. 

Bakgrunn 

Trondheim kommune ønsker i løpet av de kommende årene å gjennomføre et løft innenfor IKT på 

oppvekstområdet, og et av områdene det fokuseres på er oppvekstadministrasjon.  

Tradisjonelt har de administrative oppgavene tilknyttet barnehage, skole og SFO blitt håndtert ved 

bruk av separate IT-systemer.  I tiden fremover ønsker vi derimot å bevege oss mer mot et felles 

oppvekstadministrativt IKT-system (OAS), gitt de tette koblingene mellom barnehage, skole og SFO; 

barn i barnehagen skal etter hvert begynne på skolen, og barn som har et SFO-tilbud har også en 

skoleplass. Vi ser derfor for oss at et fremtidig OAS skal ivareta opplysninger om barnet gjennom hele 

barne- og skoleperioden, ivareta både innbyggerdialog rundt søknad, tilbud, innskrivning og løpende 

plassadministrasjon, samt de merkantile og ledelsesmessige behovene rundt administrasjon. 

Trondheim kommune har til hensikt å anskaffe et nytt oppvekstadministrativt system i løpet av 

2016/2017. I denne forbindelse ønsker Trondheim kommune å etablere en tidlig dialog med 

leverandører, samt utvikle et samarbeid med andre kommuner rundt kravstilling av gode og 

fremtidsrettede løsninger innenfor oppvekstadministrasjon. 

Dialogkonferanse 
Trondheim kommune har utlyst en invitasjon til dialogkonferanse og markedsundersøkelse (RFI) på 

Doffin, hvor det ønskes deltagere både fra leverandører, kommuner og andre aktører/interessenter. I 

løpet av dialogkonferansen ønsker vi å: 

 Få mer kunnskap om mulige løsninger og trender som finnes i markedet 

 Skape interesse og forståelse i markedet for våre behov rundt OAS  

 Skape muligheter for samarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner, slik at 

systemer og løsninger for OAS blir mest mulig optimal 

 Utforske samarbeidsmuligheter knyttet til tjenesteinnovasjon 

For ytterligere beskrivelse av disse punktene, se utlysningen på Doffin og vedlegget som følger her. Vi 

håper en slik dialogkonferanse vil være av interesse både for små og store kommuner. Intresserte 

kommuner kan delta for å lære, dele erfaringer, påvirke konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen 
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og/eller benytte denne i egne anskaffelser senere. Vi ønsker også å understreke at deltakelsen på 

dialogkonferansen ikke er bindende for noen av partene mht. videre samarbeid. 

I tillegg til et samarbeid med andre kommuner, ønsker vi også å invitere relevante utdannings- og 

forskningsmiljøer til et samarbeid. Relevante områder kan eksempelvis være tjenesteinnovasjon, 

offentlig forvaltning, business intelligence, IT-arkitektur etc. 

Praktisk gjennomføring av dialogkonferansen 
Dialogkonferansen avholdes tirsdag den 08.03.2016 i Statens Hus i Trondheim. Påmelding til 

konferansen gjøres til fredrik-winther.dahl@trondheim.kommune.no senest 03.03.2016. I 

påmeldingen skal navn, virksomhet og kontaktdetaljer (telefonnummer og e-post) oppgis. 

Interesserte aktører oppfordres imidlertid til å melde sin interesse så tidlig som mulig, og Trondheim 

kommune planlegger et forberedende videomøte/telefonmøte med kommuner som har vist sin 

interesse tirsdag den 01.03.2016. Påmelding til dette møtet, og eventuelle spørsmål, rettes til 

fredrik-winther.dahl@trondheim.kommune.no / telefon 408 78 000. 

Tentativ agenda for dialogkonferansen 8. mars : 

Tidspunkt Beskrivelse 

09:30 – 10:00  Registrering og kaffe 

10:00 – 10:15  Velkomst og innledning 

10:15 – 11:00  Trondheim kommunes behov knyttet til oppvekstadministrasjon 

 Trondheim kommunes generelle krav til IT anskaffelser/leverandører 

11:15 – 12:00  Innlegg fra Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge rundt 
OFU, eventuelt andre kommuner 

12:00 – 13:00  Lunsj 

13:00 – 14:30  Arbeidsgrupper med fokus på behov og samarbeidsmuligheter. 
Arbeidsgruppene settes sammen på tvers av deltagende kommuner, 
leverandører og andre aktører. 

14:30 – 15:00  Oppsummering og veien videre 

15:00 – 17:00  Mulighet for en-til-en samtaler mellom deltagerne. 

 

Etter påmeldingsfristens utløp vil deltagerliste med kontaktdetaljer bli distribuert til de påmeldte 

deltagerne. Årsaken til dette er delvis å sikre en størst mulig grad av åpenhet rundt konferansen, 

samt at det som en del av konferansen også vil bli rom for å ha en-til-en samtaler mellom deltagerne. 

Ønskes ikke kontaktdetaljer distribuert må det opplyses om dette ved påmelding. 

Ønskes en-til-en samtale med en eller flere aktører meldes dette inn på forhånd (senest dagen før 

dialogkonferansen kl. 12.00), og vi vil sette opp en møteplan basert på innsendte ønsker. 
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Etablering av nasjonal møteplass innen oppvekstadministrasjon 
I forbindelse med gjennomføring av dialogkonferansen vil det bli opprettet en nasjonal møteplass for 

oppvekstadministrasjon. Målene med nasjonale møteplasser er: 

1. Raskere implementering av fremtidsrettede løsninger i kommunene 

2. Skape bedre løsninger, sikre fremtidsrettede løsninger 

3. Markedsutvikling for bransjen, økt konkurransekraft 

I den nasjonale møteplassen for oppvekstadministrasjon planlegges det med to læringsarenaer for 

kommuner, en i mai/juni og en i perioden august – september i år. I læringsarenaene vil det blant 

annet være en tilbakemelding/diskusjon på utkast til kravspesifikasjon. 

Deltagere her vil være kommuner som ønsker å utvikle både egne arbeidsprosesser, 

systemportefølje og innbyggerdialog knyttet til barnehage, skole, SFO og spesialpedagogikk. Det er 

ønskelig med deltagelse både fra små og store kommuner, og kommuner som er i ulik fase i forhold 

til kommende anskaffelser. 

Kontaktperson for møteplassen vil være Hilde Sætertrø i leverandørutviklingsprogrammet 

(kontaktdetaljer nederst i dokumentet). 

Håper dere har mulighet til å delta på dialogkonferansen, samt en nasjonal møteplass for 

oppvekstadministrasjon. 

Mer informasjon om nasjonal møteplass-konseptet, dialogkonferansen og prosessen for øvrig kan fås 

i videomøte/telefonmøte den 1. mars. Husk påmelding! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Sætertrø     John Richard Hanssen 
Prosjektleder     Innleid prosjektleder 

Nasjonalt program for leverandørutvikling  Digitalt førstevalg 

Trøndelag     Trondheim kommune 

Mobil + 47 41 68 67 88    Mobil +47 911 22 779 

Epost: hilde.satertro@nho.no   Epost: john-richard.hanssen@trondheim.kommune.no  

 

 

Vedlegg: 

- Utlysning på Doffin (referanse 2016-344803) 
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