Följer du upp dina avtal?
Får du det du betalar för?

19 september: En kompetensdelningsdag om
avtalsförvaltning och -uppföljning
Målgrupp
Du som ansvarar för avtal inom kommun, stat och landsting.
T ex upphandlare, verksamhetschefer, avtalscontroller och ekonomer.

UDD bjuder in dig till en kompetensdelning och utbildningsdag med fokus på avtalsförvaltning.
Du kommer att få en förståelse för vad du/ni kan ha för nytta av att ha en fungerande

avtalsförvaltning, varför det är nödvändigt och vilka positiva effekter det ger. Detta kommer
Karin Kaibel och Björn Brandell från Avtalsförvaltning AB, som är ledande inom området, att

förklara samt ge dig konkreta exempel på hur du/ni kan gå till väga. Du kommer även att få

höra exempel från kommuner i Dalarna där uppföljningen haft en betydande ekonomisk roll.
Datum

19 september, kl. 09.00-15.00.

Plats

Borlänge, Folkets Hus Galaxen.

Kostnad

600 kr, då ingår fika och lunch.

Anmälan

Senast den 13 september, via Upphandlingsdialogdalarna.se

Tillsammans är vi Upphandlingsdialog Dalarna: Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Företagarna Dalarna,
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, LRF Dalarna, Coompanion Dalarna, Rättviks kommun.
www.upphandlingsdialogdalarna.se, upphandlingsdialog.dalarna@lansstyrelsen.se

Program 19 september
09.00

Inledning och bakgrund – UDD
Nu är tiden inne för Upphandlings-Sverige att sluta arbeta i stuprör och börja
arbeta TILLSAMMANS för den goda affären. Med en process där våra numera
högkvalitativa upphandlingar kopplas ihop med uppföljning och
kostnadskontroll.

09.15

Avtalsförvaltning – vad innebär det och varför är det viktigt? - Avtalsförvaltning
AB (Karin Kaibel och Björn Brandell)
Den strukturerade avtalsförvaltningens övergripande delar.
Uppföljningsaktiviteter, inköpsstrategi och kategorisering, organisation,
systemstöd, utbildning och kommunikation.

09.45

Fika

10.00

Fortsättning, avtalsförvaltning.

12.00

Lunch

13.00

Några exempel från Dalarna

14.00

Avtalsförvaltning – hur man kan gå till väga- Avtalsförvaltning AB

14.30

Hur går vi vidare/Diskussioner/Sammanfattning

15.00

Avslut

Tillsammans är vi Upphandlingsdialog Dalarna: Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Företagarna Dalarna,
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, LRF Dalarna, Coompanion Dalarna, Rättviks kommun.
www.upphandlingsdialogdalarna.se, upphandlingsdialog.dalarna@lansstyrelsen.se

