
Innovative anskaffelser
erfaringer fra Værnesregionen



Værnesregionen 33 722 innbyggere 

Det er et betydelig samarbeid som 
er etablert med følgende volum: 

• 240 ansatte
• 13 enheter
• Ca. 300 millioner i brutto 

budsjett.

En kommune alene er ikke nok til å bevege leverandørmarkedet



Tromsø kommune

Værnesregionen

Kongsbergregionen

Responssenterløsning

Værnesregionen
Kongsbergregionen 
Tromsø kommune

Startet med et felles målbilde..







Tidsplan
Innovativ anskaffelse - konkurranse med forhandling.

Referansegruppe med 
representanter fra alle kommuner i 

Værnesregionen:
• Leder/ avdelingsleder
• Systemansvarlig for journal
• Superbruker velferdsteknologi
• Utøvende helsepersonell
• Legevakt
• Tekniker/ ambulerende 

vaktmester
• IT-avdelingen

Rådmenn holdes oppdatert jevnlig

Aktivitet Tidsplan

Dialogkonferanse for Værnesregionen (VR) Okt 15

En til en møter for VR Des 15

Saksfremlegg 5 kommunestyrer i VR – positivt vedtak Jan 16 – sept 16

Samarbeid og dialog med Kongsbergregionen og Tromsø kommune (KVT) Aug 16

En til en møter for KVT 25-26 okt 16

Frist for innsendelse til prekvalifisering 9.5.17

Meddele resultat av kvalifisering 31.5.17

Frist for å levere tilbud – 12 leverandører leverte (4 ikke kvalifisert – 7 leverte tilbud 1 runde) 31.8.17

Evaluering – forhandlinger (3 runder) Uke 36-52

Meddelelse om valg av leverandør 12.1.18

Klagefrist 30.1.18

Kontraktinngåelse 8.2.18



Velferdsteknologi i Værnesregionen

Arbeidsprosesser

Referansegrupper i hver region/kommune:
Faglig referansegruppe
Teknisk referansegruppeEvalueringsteamet for anskaffelsen:



Responssenterløsning



Mobil app for tjenesteytere



Anskaffelse ERP – i samarbeid med flere kommuner
livsnerven i kommunen

ERP konseptet omfatter i dag mange ulike systemer og ulike anvendelsesområder.
Det er et stort antall detaljerte dimensjoner som skal holdes orden på.
Forskjellen mellom en god og en dårlig ERP-løsning kan være lik suksess eller fiasko.

Vi må velge en leverandør som kan gi oss den beste og mest framtidsriktige plattformen,
– tross alt velger vi en ERP-plattform for de neste 10 år,  - minst.

«Fremtidens ERP-partner kan bli en brooker, en 
megler som setter sammen ulike tjenester og 

apper fra ulike leverandører.» 
Bo Hjort Christensen



Stikkord - framtidens ERP

•Åpen plattform - skybasert
•Ny og mer brukervennlig opplevelse
•Mobilitet
•Automatisering
•Maskinlæring 
•Tingenes internett (IoT)
•Big data og analyse
•IT-sikkerhet
•Oversikt over kostnader - økonomi og HR



Trender - ERP-plattform i skyen

•Fremtidens ERP er et åpent system som integrerer med alle former for 
eksisterende systemer og tjenester. 

•Sammenligne et moderne ERP med en smarttelefonen. Når vi har 
behov for ny funksjonalitet kobler vi på det. 

•Kommunen trenger ikke lenger å bruke tid og penger på integrasjon og 
utvikling, men på å finne de riktige løsningene som passer behovet.

«I forhold til hvordan det var for 20 år siden, vil ERP-systemet bli 
mer som en black-box med stor grad av automatiserte prosesser.»
Bo Hjort Christensen, ERP



Trender - ERP-plattform i skyen

Markedet er snudd opp ned:

•Den dominerende leveransemodellen er skytjenester, mens OnPremise
etter hvert mister sin dominerende rolle

•Gamle leveransemodeller (on-premise) konkurrerer med skybaserte 
leveransemodeller (on-demand

•Kommunene ønsker selv å velge leveransemodell



ERP-prosjekt – suksess eller fiasko?
- hvordan redusere risikoen?

•Tydelige strategier og gode målbilder
•Struktur og orden i prosjektforløpet
•Tydelig rapporterings- og styringsmodell
•Bryte opp prosjektet i flere faser 

• forprosjekt-, realisering/pilotering og utrulling- til forvaltningsfasen.

•Bygge kompetanse og ta lærdom av hver fase 
•God samhandling mellom kommune og leverandør
•Kommunens evne til omstilling

Jakten på forenkling og effektivisering



Framdriftsplan – for anskaffelsen og implementering 
i egen kommune

Forslag framdriftsplan: 
•En til en møter med leverandører 12. og 13. november på 
Stjørdal 
•Frist tilslutning 14. desember 2018
•Utlysning kvalifisering – 1. februar 2019
•Kvalifiseringsfrist – 1. mars 2019
•Workshop mars/april og evt mellom hver forhandlingsrunde
•….



Anskaffelsesprosessen etter kvalifiseringsfrist

•Ny funksjonsbeskrivelse sendes ut til kvalifiserte 
leverandører

•første tilbud
•Presentasjon av tilbud – evt reduksjon av tilbydere
•første forhandlingsrunde
•Revidert tilbud – evt reduksjon av tilbydere
•Nye funksjonskrav
•andre forhandlingsrunde 
•Revidert tilbud
•Evt avklaringsspørsmål
•Tildeling



Anskaffelse av brukernært utstyr og pasientvarsling



Dialog med leverandører
• Driftssikker teknologi
• Ny teknologi utfra behov og utvikling
• Individuelt tilpasset
• Enkel betjening
• Bør leie – ikke kjøpe?
• Eie abonnement? E-sim?
• Hvordan sikre anskaffelse av fremtidige 

teknologier?
• Integrasjon / implementering - ansvar



Gevinster ved å samhandle med flere

• Kompetanse
• Bedre beslutningsgrunnlag
• Mer attraktiv for leverandørene
• Ressursbruk – avlastning
• Redusert sårbarhet og økt sikkerhet
• Økonomi - stordriftsfordeler
• Arti

Gevinstpotensialet er større jo tettere og mer omfattende samarbeidet er.



Utfordringer/risiko forbundet med innovativ offentlig anskaffelse

• Ressurskrevende - fordrer tverrfaglighet  

• Mangel på gode digitale støtteverktøy i gjennomføringen

• Organisasjonskultur - innovasjons- og risikovilje

• Mangel på risikoavlastning – økonomi

• Leverandørmarkedet er ikke modent

• Statens standardavtaler (SSA)  PUH  her trengs det opprydding/forbedringer



For å sikre personvernutfordringer ved innovative anskaffelser 
bør framtidens digitale støtteverktøy (KGV) ivareta personvern 
iht. gjeldene lover og regelverk.

I tillegg bør det finnes ferdige maler på databehandleravtaler
– gjerne innarbeidet i SSA. 

Personvernutfordringer



•Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres

•Alt som kan kobles opp vil bli koblet opp

•Digital First – AI First

Nå er det ikke lenger digitaliseringen som skal følge strategien, 
men strategien som skal følge digitaliseringen

Aksepter at «i går» er veldig lenge siden!



Teknologien er ikke utfordringen, 
det er kultur som avgjør hvem som lykkes

Skate to where the puck is going, not where it is.
Wayne Gretzky



Fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

I haven’t failed. I’ve just 
found 10,000 ways that
won’t work.

- Thomas Edison



Innovasjons-
LE
DEL
SE

Vi må tørre å satse på det ukjente –
løfte frem endringsagentene og ildsjelene –

de som skaper morgendagen

Mindre styring – mer ledelse

Ledere må skape kultur for endring 



Fra drift og stabilitet til forandring.

- digital transformasjon

Hvilken betydning har dette for: 
Organisasjonen - leders rolle - kompetanse – arbeidsprosesser - innbygger

Digital transformasjon er ikke en IT-greie, det handler om mennesker, 
ledelse, kultur og organisering.





Framtida blir ulik fortida!

- og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag

Digital framtid

Vil du være med så heng på!

#framtidskommuner
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