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Orientering om partnarplan for leverandørutviklingsprogrammet 2020
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune er partnar i Nasjonalt program for
leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Som følgje av at programmet dei siste åra
har fått mange fleire partnarar ønskjer programmet å ha eigne partnarplanar i kvar
region.
LUP blei etablert i 2010 etter initiativ frå KS og NHO. Programmet har som formål å
bidra til leverandørutvikling gjennom offentlege innkjøp. Sidan 2010 har
programmet fått Norges forskingsråd, Innovasjon Norge og Direktoratet for
forvaltning og IKT inn på eigarsida. Møre og Romsdal fylkeskommune har vore
partnar i programmet sidan 2016 og har inngått ny avtale med programmet for den
programperioden som vi går inn i no (2020-2024).
LUP arbeider målretta for å auke innovasjon i offentleg sektor gjennom innkjøp.
Leverandørane får samtidig moglegheit til å teste ut nye løysingar. Dette skapar
vekst i næringslivet og betre tenester i offentleg sektor. Offentlege verksemder
som etterspør innovative løysingar bidrar slik til utvikling av leverandørane.
Å vere partnar i programmet inneber at fylkeskommunen strategisk har forankra
bruk av innovative innkjøp som verkemiddel for innovasjon. Programmet skal bidra
til å gjere Møre og Romsdal fylkeskommune betre til å bruke innovative innkjøp for
å oppnå eigne mål, drive aktiv næringsutvikling gjennom innkjøp og etterspørsel
etter nye eller betre løysingar, og bidra meir til å løyse samfunnsutfordringar
gjennom innovasjon.
Fylkeskommunen har hatt god bistand frå LUP i samband med fleire innovative
innkjøpsprosessar. Programmet har gjennomført kurs retta mot kommunane, og
har også hjelpt einskild kommunar og «Arena for læring om velferdsteknologi» med
marknadsdialog.

Partnarplan for 2020
Partnarplanen er delt i to. Ein del er retta mot fylkeskommunen med fokus på
kompetansebygging og strategisk bruk av innovative innkjøp. I del to er fokuset
retta mot kommunane. Leverandørutviklingsprogrammet skal tilby
kompetanseheving overfor kommunane, og vi ser etter område der samarbeid
mellom kommunane og fylkeskommunen kan løfte Møre og Romsdal som region.
Fylkeskommunen kan også delta i tiltak/initiativ som er retta mot kommunane.
LUP sin bistand mot kommunane er retta mot kompetanseheving, særleg knytt til
bestillarkompetanse og dialog med marknaden. Innsatsen i partnarplanen er retta
mot område som innkjøpssamarbeida i fylket har gitt innspel til, og i dialog med
arbeidsgrupper i Byen som regional motor.
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