
Nytt i 2023!
Etter tilbakemeldinger fra første runde 
har vi endret litt på opplegget
• Én samling mindre
• Første samling for nye team eller 

nye teammedlemmer
• Øvrige tre samlinger er for alle
• Flere parallelle sesjoner - velg selv  

etter tema eller nivå
• Mer fokus på hvordan teamene skal 

virke i egen virkeomhet og måling 
av innovative anskaffelser.

Invitasjon til 3P i 2023

Vi ønsker nye deltakere og deltakere fra 
forrige runde velkomment til et nytt og 
spennende partnerpådriverprogram.
 
Som pådrivere for innovative anskaf-
felser i egen virksomhet jobber dere 
enten gjennom etablerte strukturer eller 
etablerer eget team for arbeidet. 

Det ideelle teamet har deltakere både 
fra innkjøp og representerer fra de ulike 
fagmiljøene i virksomheten.

Spør egen leder om du kan bli en del  
av pådriverteamet eller om dere bør 
etablere det. Få med deg flere.

Partner-
pådriver-
programmet

Hvordan får vi virksomheten til å  
etterspørre bedre løsninger?

Hvordan forankre IOA internt og få 
ledelsen til å etterspørre IOA?

Innovative anskaffelser i praksis og 
mulighetsrommet innenfor regelverket 

Best practice på IOA - eksempler fra 
partnere

Pådriverrollen i praksis - når og 
hvordan?

Innovasjonskultur og innkjøpskultur

Finansiering av bedre løsninger

I tillegg til faglig påfyll og erfaringsutveksling møter du 
mange hyggelige mennesker. 

Fortsetter neste side...



Fire samlinger i 2023

Oppstartsamling for nye team og nye 
deltakere i allerede etablerte team

Mandat, arbeidsmåte og oppgaver, forankring  
og driv i tverrfaglige pådriverteam. 
 31. januar - 10.00 til 16.00
 Næringslivets hus, Oslo
  

Det finnes bedre løsninger!

Hvordan tilrettelegger vi for kjøp av nye  
produkter og tjenester? Innovasjon,  
innovasjonsrommet innenfor regelverket og  
innovasjonskultur.
 28. mars - 10.00 til 16.00
 29. mars - 09.00 til 15.00
 Lily Country Club Kløfta 

Hvordan tilrettelegger vi for flere  
og bedre innovative anskaffelser?

Er tydelige signaler og klare mål for innovative  
anskaffelser veien å gå og hvordan gjør vi det?  
Innkjøpsledelse, etterspørsel og måling av IOA. 
 31. mai - 12.00 til 15.30
 Digital samling

Hvordan jobber pådriverteamene internt  
i egne virksomheter? 

Utfordringer, organisering, gjennomslagskraft.
 18. oktober 10.00 til 16.00
 Næringslivets hus, Oslo  

Praksisfellesskap 
for partnere i LUP

Nytt av året! 

• Delta på det du vil 

• Oppstartsamling for nye  
pådrivere + tre samlinger   
åpen for alle 

• Parallelle sesjoner - velg selv  
etter tema eller nivå 

• Flere detaljer om programmet 
kommer over nyttår 

Det kan være utfordrende å komme 
skikkelig i gang med innovative  
anskaffelser (IOA). Basert på behov 
fra våre partnere tilbyr vi et  
kompetanse- og praksisfellesskap 
for det som etter hver skal bli interne 
pådriverteam i hver partner-
viksomhet. I tillegg til oppdatert 
kunnskap om innovative anskaffelser 
skal vi dele erfaringer om hvordan vi 
kan spre og øke bruken av innovative 
anskaffelser i virksomhetene.

Partner-
pådriver-
programmet

For å løfte innovative anskaffelser 
videre trenger vi flere pådrivere både 
fra innkjøp, fagmiljøer og ledelse.

Påmelding

https://events.provisoevent.no/nho/events/partnerpaadriverprogrammet-3p-2023/register

