20 augusti 2014

Om att göra affärer mellan privat
och offentlig verksamhet
Vad finns i gränssnittets gråzoner? Affärer är ju inte bara regler.
I gränssnittet mellan näringsliv och offentliga verksamheter sker mängder av transaktioner.
I Sverige beräknas den årliga offentliga upphandlingen omfatta 600-800 miljarder kr.
Genomarbetade regelverk finns liksom praxis. Trots det uppstår ständigt problem och frågor
om pris, kvalitet, konkurrens på lika villkor, vem som anses vara en lämplig aktör och vad
som anses förnuftigt, rimligt eller nödvändigt. Frågorna ställs inom alla möjliga branscher
som köper eller säljer varor och tjänster. De diskuteras bland såväl privata som offentliga
aktörer. Ofta upplevs det som känsligt och diskuteras helst med de egna. Det är därför svårt
att byta erfarenheter med andra.
Den 20 augusti har du chansen att reflektera, diskutera och lära av andra. I samverkan med
Konkurrensverket erbjuder Projektsupport S-O och Kasparos tillfälle att mötas kring gränssnittet som handlar om att göra affärer mellan privat och offentlig verksamhet. Vad säger
egentligen regelverket? Vilka risker, möjligheter och lösningar ser andra? Hur gör du?
Hur upplevs du? Hur kan du förenkla och förbättra i gränssnittet?
Varmt välkommen att anmäla dig till ”Gränssnittsmöten”!

Program

Gästtalare
Vi är glada att Ia Magnusson från
Konkurrensverket, Enheten för
upphandlingsstöd och Karin Larsson,
Enheten för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet vill dela
med sig av sin kunskap och erfarenhet angående regler för offentlig
upphandling.
Datum och tid
20 augusti 2014
kl. 14.30 - 18.00
Plats
Medicon Village, Lund
Gamla gästmatsalen vid
restaurang Inspira

14.30-14.50 Välkomstregistrering och kaffe

Pris och anmälningsavgift
SEK 500 exkl. moms

14.50-15.00 Välkomnande och introduktion
Anna Larsson, Projektsupport S-O och Annica Olsson (Moderator), Kasparos

Har du frågor kontakta

15.00-15.40 Lagar och syftet med regelverket
Grundläggande om spelreglerna som gäller för offentliga inköp. Vad är syftet med
regelverket och hur kan upphandlingar bidra till att lyfta innovation och kvalitet?
Gästtalare 1: Ia Magnusson, Konkurrensverket, Enheten för upphandlingsstöd.
Gästtalare 2: Karin Larsson, Enheten för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
15.40-16.05 Vad lurar i gränssnittets gråzoner?
Även om vi förstår hur det är tänkt att fungera, varför blir det inte så i praktiken?
Vad finns i gränssnittets gråzoner? Affärer är ju inte bara regler.
Systemanalytiker: Kristina Skarvik, Kasparos

Anna Larsson
anna.larsson@projektsupportso.com
Kristina Skarvik
kristina.skarvik@kasparos.se

Om ”Gränssnittsmöten”

16.05-16.50 Personliga Gränssnittsmöten och gruppdiskussioner
Grupp 1: Privata organisationers försäljning till offentliga organisationer och offentlig
upphandling. T ex om krav på leverantörer, konkurrens på lika villkor mm.
Grupp 2: Offentliga organisationers försäljning av varor och tjänster på marknaden.
T ex om konkurrens på likartade villkor mellan offentliga och privata aktörer.

Syftet med ”Gränssnittsmöten” är
att få dig som deltagare att prata
och tänka tillsammans med andra
kring ett aktuellt och intressant
gränssnitt mellan olika aktörer.
Idén är att personliga möten över
gränser ger vidgade perspektiv,
skapar nya möjligheter och höjer
både effektivitet och kvalitet på er
gemensamma spelplan.

16.50-17.00 Avrundning

Twitter: #granssnittsmoten

17.00-18.00 Informella möten och lätt förtäring
Reflektioner och fortsatta diskussioner under informella former med lätt förtäring.

Arrangörer för ”Gränssnittsmöten”:
Projektsupport S-O AB och Kasparos
www.projektsupporso.se
www.kasparos.se

Anmäl dig på

www.projektsupportso.com/se/aktuellt eller www.kasparos.se/aktuellt.html

