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Invitasjon til leverandørseminar 
- En møteplass for regionens leverandører og oppdragsgivere 

Sted: Vadsø, Dato: 23.februar 2022, Tid: 09:30-16:00 
  
Forsvarsmarkedet og det offentlige markedet gir muligheter for regionens små 
og mellomstore bedrifter. Dette leverandørseminaret skal bidra til at flere SMB 
får øynene opp for dette markedet eller bli bedre kjent med hva dette 
markedet kan tilby. 
  
Prosjekt leverandørutvikling forsvaret har derfor den glede å invitere regionens små og mellomstore 
(SMB) bedrifter til dette leverandørseminaret. Gjennom deltakelse møter du en rekke flinke fagfolk 
samt oppdragsgivere som kan være potensielle kunder for regionens SMB leverandører.  
 
Oppdragsgivere som ønsker flere SMB i sin portefølje kommer for å fortelle hvordan de legger til 
rette for at du som SMB også kan delta i deres anbud. I seminaret møter du også andre lokale og 
regionale leverandører som potensielt kan bli din fremtidige samarbeidspartner.   

Leverandørseminaret vil fokusere på følgende tema: 
- Mulighetsrommet i regelverket, hvilket handlingsrom har en oppdragsgiver for å tilrettelegge 

for at også SMB kan delta i konkurranser? 
- Om rammeavtaler, struktur og hvordan du som leverandør forholder deg til rammeavtaler. 

Når velger oppdragsgiver å bruke rammeavtaler? 
- Avvik og forbehold, hva er viktig å hensynta ved levering av tilbud?  
- Kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør i en anbudsprosess 
- Seriøsitetsbestemmelser i offentlige anbud – Hvordan bør leverandør forholde seg til disse? 
- Kommende anbudskonkurranser tilpasset regionens små- og mellomstore bedrifter.  
- Nettverksbygging og muligheten for å møte gamle bekjente og stifte nye bekjentskaper er 

også en viktig faktor å ta med seg. 
 
Tid og sted: Onsdag 23.februar kl 09:30-16:00 i fylkestingssalen på fylkeshuset i Vadsø. 
 
Påmelding fikser du lett gjennom denne lenken. Frist for påmelding er 16.februar 2022 
 

Velkommen til kompetansepåfyll og nettverksbygging! 

Dyktige innledere: 
 

Fra NHO: Arnhild Dordi Gjønnes, advokat på næringspolitisk avdeling og ansvarlig for team 
anskaffelser.  
Fra Forsvarsbygg: Elizabeth Calder, kontraktsrådgiver med ansvar for Finnmark landforsvar, 
Hege Leiknes, prosjektleder innen prosjekt og utvikling tidlig fase og Lena T. Nilsen, Rådgiver 
regionale innkjøp, seksjon rammeavtaler og innkjøp 
 
Fra andre oppdragsgivere kommer representanter fra blant annet: Troms og Finnmark 
fylkeskommune, Sykehusinnkjøp, og flere kommuner. 
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Leverandørseminaret gjennomføres i samarbeid med: 

 
 
 
 

Praktisk informasjon 
  
Alle deltakere oppfordres til å se opptak av tidligere gjennomførte webinar i forkant av 
seminaret. Opptakene tar for seg introduksjon til regelverket, Doffin og Mercell. Du finner 
opptakene på SNH sine hjemmesider.  
 
Arrangører: Møteplassen arrangeres i samarbeid mellom Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, 
Porsangmoen v/Sápmi Næringshage og Troms- og Finnmark fylkeskommune, Forsvarsbygg og 
NHO/NHO Arktis. 
Ankomst: med bil eller fly. 
Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Vadsø 
Påmelding: innen onsdag 16.februar 2022. Påmelding her. 
Pris: Gratis, inkludert lunch. Evt overnatting dekkes av den enkelte deltaker.  
Parkering: Parkeringsplass utenfor fylkeshuset 
Alternative overnattingssteder i Vadsø: 

- Scandic hotell Vadsø, 789 55 700, vadso@scandichotels.com 
- Ekkerøy feriehus, 908 91 558, post@ekkeroy.net 
- Jakobselvkaia, kontaktes via nettside 
- Varangertunet, 913 65 856, post@varangertunet.no 
-  

 
Reservasjon: Hvis du reserverer deg mot å ha navnet på deltakerlisten, må dette velges i 
påmeldingsskjema. 
Mer info: Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: Mona Halvari, mona.halvari@tffk.no / 915 
67 716 eller Anja Tellervo Hansen, anja@sapminh.no / 475 04 055 
 


