Invitasjon til nettverk for effektive og innovative
bolig- og omsorgskonsepter
Hva?
I årene framover må det norske samfunnet gjennom en betydelig omstilling for å møte utfordringene
med fallende oljeinntekter og flere eldre. Dette krever at offentlig forvaltning er omstillingsdyktig og
bruker ressursene mer effektivt i samsvar med innbyggernes behov. Nasjonalt program for
leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer derfor flere kommuner til et læringsnettverk i
perioden våren 2020 – våren 2021. Formålet med nettverket er å legge til rette for at det realiseres
samfunnsøkonomisk effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter, som avlaster øvrig
omsorgstilbud i kommunene. Vi vil oppnå dette ved at en eller flere av kommunene som deltar i
nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse, med støtte fra LUP og Husbanken.

Påmelding her. Påmeldingsfrist 15.3.2020.
Hvorfor delta – what’s in it for me?
-

Økt kompetanse om innovative anskaffelser og mulighetsrommet i bolig- og omsorgspolitikken.
Bistand fra LUP og Husbanken til å løse sammensatte utfordringer i din kommune.
Dekke behovene til innbyggerne i din kommune og øke innovasjonstakten i din kommune.
Muligheten til å være med på å finne løsninger innen bolig- og omsorgssektoren, som vil svare på
en av vår tids store samfunnsutfordringer – en aldrende befolkning.
Mulighet for å bygge nettverk.

Hvordan? Hvor mye arbeids kreves av meg?
Husbanken og LUP bistår kommunene som vil gjennomføre en innovativ anskaffelse lokalt, parallelt
med samlingene i nettverket. Vi vil trolig også arrangere befaringer, inspirasjonsdager og annet, når
det blir klart hva deltakerne i nettverket vil anskaffe. Vi vil holde fire samlinger i nettverket, for å
bygge kompetanse og utveksle erfaringer:
28. Mai 2020

Innovative anskaffelser, bolig- og omsorgskonsepter og nettverket

10. Sept 2020

Hvordan kan man kartlegge behov i kommunene?

21. Jan 2021

Hvordan kan man planlegge og gjennomføre en innovativ anskaffelse i praksis?

27. Mai 2021

Hvordan få mest mulig ut av en innovativ anskaffelse og dialogen med markedet?

Hva kreves for å delta?
Vi vil etablere et nettverk med 8-12 kommuner. Hvis du vil delta må kommunene din:
- Ha sammensatte utfordringer innen bolig- og omsorgssektoren i kommunen, og et sterkt ønske
om å løse dem
- Ha et strategisk handlingsrom for å løse utfordringene (f.eks en tomt eller bydel som skal utvikles)
- Ha forankring i toppledelsen i kommunen
- Prioritere at fag, ledelse og innkjøp deltar ved samlingene i nettverket
- Ev. sette av ressurser til å gjennomføre en innovativ anskaffelse
- Stille med en kontaktperson til nettverket
- Samlingene og opplegget er kostnadsfritt, men du må dekke reisekostnader knyttet til samlingene

Hvem er med?
•
•

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) idaskaaret.laustsen@nho.no tlf. 900 45 216
Husbanken ved Erik.Simensen@Husbanken.no (tar imot spørsmål fom mai 2020)

