INBJUDAN TILL SEMINARIUM
OM OFFENTLIGT-PRIVAT INNOVATIONSSAMARBETE
Innovativa lösningar på framtidens utmaningar
- begrepp, erfarenheter och vägval
Alla upphandlande myndigheter behöver förhålla sig till offentlig upphandling idag. Kom
och lär dig mer om upphandlingsformen offentligt-privat innovationssamarbete (OPI. Det är
en ny processmetod i Sverige som innebär att offentliga och privata aktörer möts kring en gemensam utmaning. Istället för en traditionell efterfrågestyrd upphandling utforskar parterna
tillsammans på ett tidigt stadium innovativa metoder och arbetssätt som främjar nya produkter och tjänster.
Ett OPI kännetecknas bland annat av att parterna:
• har ett gemensamt utvecklingsmål
• delar ansvaret för resultat och risker
• för en dialog som jämlika parter
Under en och en halv dag får du en unik inblick i vad OPI är och hur det fungerar. Våra inbjudna gäster reder ut begrepen och delar med sig av sin breda erfarenhet på området. Vårt
mål är att du ska ha både kunskap och självförtroende för att kunna genomföra ett OPI i din
verksamhet. Programmet för de båda dagarna finner du nedan.
Varmt välkommen!
Dag 1
Tid: 17 november, kl 8.30- 15.00. Plats: Ideon, Scheelevägen 15, Lund
Anmäl dig senast den 10 november på http://simplesignup.se/event/103292-innovativa-loesningar-paa-framtidens-utmaningar-17-november
Dag 2
Tid: 30 november, kl 8.30-12.15 (lunch serveras efteråt för den som vill.
Plats: Mattematikannexet, Lunds universitet, Sölvegatan 20 A-D, Lund
Anmäl dig senast den 23 november på http://simplesignup.se/event/103293-innovativa-loesningar-paa-framtidens-utmaningar-30-november
Båda seminariedagarna är kostnadsfria.
Har du några frågor eller önskar specialkost, mejla helena.nilsson@hutskane.se

Program dag 1:
•

8:30 - 9:00 		

Registrering och kaffe

•

9:00 -09:10

Välkommen

• 09:10 -09.50
Vad är OPI?
			Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl
•

09:50 -10.10

Förmiddagsfika

• 10:10 -10:40
Upphandlingsmyndighetens syn på innovationsupphandling
			Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
• 10:40 -11:45
Röster från verkligheten - konkreta fall där OPI använts
			i Danmark presenteras
			
•

11:45 -12:30

Lunch

• 12:30 -13:15
Hur kan samarbete skapas mellan företag och upphandlare?
			
Markus Mårtensson, Innovation Skåne och Catharina Piper,
			Advokatfirman Lindahl
• 13:15 -14:00
Vikten av att våga - tips och råd vid innovativa upphandlingar
			Louise Strand, Region Skåne
•

14.00-14.30

Speed dating mellan näringsliv och upphandlare

•

14.30-15.00
Panelsamtal - hur skapas möjligheter för upphandlande
			
myndigheter att gå vidare med OPI?
			 Louise Strand, Niklas Tideklev, Catharina Piper

Program dag 2:
•

8:30 - 9:00 		

Registrering och kaffe

•

9:00 -09.45

OPI wrap up: sammanfattning av dag 1

•

09:45 -10:30
Hur har man i Danmark stimulerat näringslivet att intressera sig
			för upphandlingssamarbeten?
			
Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl och Rikke Bastholm,
			INNOBA
•

10:30 -10:50

Förmiddagsfika

•

10:50 -11:50
Vilka hjälpmedel och verktyg finns för att genomföra en 		
			OPI-upphandling?
			
Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl
• 11:50 -12:15
Sammanfattning. Vilka är de viktigaste lärdomarna från de
			här två dagarna?
			
Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl
Efter seminariet bjuder vi på lunch
		
		
Moderator och huvudtalare: Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl

Catharina Piper är specialiserad inom offentlig upphandling och har mycket stor erfarenhet av upphandling och upphandlingsrelaterad juridik. Hon har tidigare även bl.a.
arbetat som chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern. Catharina ger rådgivning
till så väl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer. Catharina är även en av
medförfattarna till Lagkommentaren om offentlig upphandling och Lagkommentaren
om upphandling av försörjningssektorn samt är en av medförfattarna till Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:2 (Innovationspartnerskap – ett förfarande för att främja
innovation och utveckling). Catharina ingår också bl.a. i Region Skånes råd för strategisk
upphandling, Ystad Näringslivsråd, Sydsvenska handelskammarens upphandlingsnätverk och Upphandlingsnätverket

