
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 40-2019          12. september 2019 

 

NYTT NASJONALT OPPDRAGSHÅNDTERINGSSYSTEM FOR 110-

NØDSENTRALENE 

Generelt 

Denne saken er ment til å gi styret innsikt i hvordan prosjektorganiseringen for anskaffelse av 

nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene er håndtert. Samtidig vil det i starten 

av saken bli belyst litt om relevant bakgrunn for dette temaet som også omtales i selve 

årsbudsjettdokumentet for 2020. 

Bakgrunn 

For årsbudsjett 2019 gjorde selskapet rede for at leverandør av nasjonalt oppdrags-

håndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den 

nasjonale nødnettleveransen. Dette medfører at ved utgangen 2020 vil det ikke lenger tilbys 

vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder for alle landets 110-nødsentraler. 

Det er varslet en offentlig anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene, 

koordinert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  DSB har videre skissert at en 

slik anskaffelse og support av ny løsning må eies, driftes og finansieres av brukerne. Det er 

slik selskapet forstår det, at det nye oppdragshåndteringsverktøyet dermed ikke skal eies og 

driftes av DSB, men av 110-nødsentralene (kommunal sektor). Dette er kostnader som det 

ikke finnes dekning for i dagens budsjetter. Dette vil til slutt ville måtte bli dekket av alle 110-

kommunene i Nordland. Ubekreftede beløp for et slikt nytt oppdragshåndteringsverktøy har 

ligget i størrelsesorden 70 millioner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 15 sentraler). 

Selskapet mener at denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene samt øvrige kommuner 

i Nordland. 

I 2018 og 2019 tok selskapet et initiativ til å utarbeide en politisk sak som har belyst denne 

utfordringen og de ulike løsningsalternativer. Denne saken har blitt vedtatt i de fleste 

Nordlandskommuner. Selskapets eierkommuner har gjort dette gjennom representantskapet. 

Salten Brann IKS vil i løpet av høsten forsøke å sammenstille resultatet av denne politiske 

behandlingen og legge den fram for styret og eierne når den foreligger. 

Saken som sådan må løftes opp på nasjonalt politisk nivå for å sikre statlig finansiering 

Selskapet mener at kommunene må påvirke dette aktivt i langt større grad enn hva som gjøres 

nå. Selskapet deltar i ulike nasjonale nettverk og har forsøkt å påvirke dette mot 



departements- og ministernivå uten resultat. Det går fram gjennom denne dialogen at også 

DSB ønsker en avklaring slik kommunene ønsker det og det er fra deres side uttrykt et klart 

ønske om å være den som eier og finansierer anskaffelsen, men hvor kommunene deltar i årlig 

brukerfinansiering slik nødnett fungerer. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selskapet forsøker å bygge opp en liten fondsreserve 

som kan håndtere dette i fireårsplanen i mangel av annen finansiering. 

Forprosjekt og tidslinje 

Fra august til desember 2020 gjennomføres det et forprosjekt som har som formål å bygge 

opp et beslutningsgrunnlag for selve anskaffelsen. Dette beslutningsgrunnlaget vil bli sendt til 

eierne av den enkelte 110-nødsentral i løpet av november – desember 2019 for vedtak. 

Dersom eierne av landets 110-nødsentraler vedtar å gå videre så vil det bli gjennomført en 

konkret anskaffelse fra før jul 2019 og fram til mai 2020 med påfølgende implementering 

høsten 2020. Løsningen skal være i drift fra og med 2021. 

Prosjektorganiseringen 

Pr i dag er det etablert en prosjektstruktur som ledes av en prosjektleder som er fristilt fra 

stillingen som leder for 110-nødsentralen Innlandet (Hamar). Det er satt ned en nasjonal 

styringsgruppe med 8 medlemmer hvor blant annet daglig leder i Salten Brann IKS deltar 

sammen med brann- og redningssjef i Oslo Brann- og Redningsvesen. Sistnevnte er valgt som 

leder for styringsgruppen. I tillegg er det 2 fra 110-miljøet, 2 fra KS systemet og 2 fra DSB. 

Se vedlegg for referat fra det første styringsgruppemøtet. Prosjektleder har organisert flere 

ulike arbeidsgrupper som vil jobbe med utarbeide innhold i kravspesifikasjonen for 

anskaffelsen. 

Det neste styringsgruppemøte gjennomføres ved Oslo hovedbrannstasjon den 14. oktober kl. 

10-14. 

Prosjektbudsjett 

Prosjektleder har lagt fram forslag til prosjektbudsjett, se vedlegg, hvor kostnadene deles 

likeverdig mellom alle landets 110-nødsentraler både for 2019 og for 2020. Styringsgruppen 

har godkjent dette. Basert på dette vil det tilkomme en årlig faktura fra prosjektet til landets 

110-nødsentraler, en for 2019 og en for 2020. Grunnlaget for fakturert beløp er i skrivende 

stund beregnet til kr 130.000,- for hhv 2019 og 2020. 

Samarbeidsavtale 

For å sikre en harmonisert anskaffelse hvor kommunene står sammen i prosessen vil det bli 

utarbeidet en samarbeidsavtale mellom 110-nødsentralene. For at denne avtalen skal være 

gyldig for selskapet så må det gjennomføres et gyldig eiervedtak i rep skapet til Salten Brann. 

Utkast 1 til samarbeidsavtale er vedlagt saken. Dette utkastet vil bli endret da styringsgruppen 

har gitt viktige innspill til avtalen. Prosjektleder jobber med å utforme denne i samarbeid med 

advokater fra Hamar kommune (110-nødsentral Innlandet). 



Beslutningsprosessen for Salten Brann IKS 

Det er daglig leders oppfatning at alle beslutninger som angår dette prosjektet skal forankres i 

styret. Det betyr at styret må gjøre vedtak innen relevante tema. Det er også daglig leders 

oppfatning at representantskapet til selskapet må vedta forhold som 1) interkommunal 

samarbeidsavtale, 2) forprosjektrapport og 3) alle økonomiske forpliktelser vedrørende 

anskaffelsen, unntatt kostnader til prosjektperioden for 2019 og 2020. 

I praksis vil dette bety at både styret og representantskapet må påregne ekstraordinære møter i 

perioden oktober til desember i 2019 utover fastlagt møteplan.. På det nåværende tidspunkt er 

det vanskelig å forutsi eksakte datoer, men det jobbes med å lage en konkret milepælsplan for 

dette i prosjektet. 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til generell orientering 

2. Styret mener fortsatt at saken er av prinsipiell karakter og at staten må: 

a. Eie og finansiere nytt oppdragshåndteringssystem 

b. Gjennomføre selve anskaffelsen med støtte fra 110-nødsentralene 

3. Styret gir daglig leder i oppdrag å framskaffe beslutningsgrunnlag iht sakens 
redegjørelse både til styret og til representantskapet. 

4. Styret ber daglig leder om å holde styret løpende orientert.  

 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder og brannsjef 

Salten Brann IKS 

 



Vedlegg 1 – Referat fra første styringsgruppemøte i prosjektet 

 
 
Møteprotokoll - styringsgruppen 
 
Møtested:    Hovedbrannstasjonen Oslo brann og redningsetat. 
Dato:    30. august 2019 
Tid:    10:00 – 14:00 
 
Tilstede: 
Jon Myroldhaug – Oslo brann og redningsetat, Brannfaglig råd 
Per Gunnar Pedersen – Salten brann IKS, Brannfaglig råd 
Øyvind Arntzen – Øst 110, 110 Forum 
Rune Vårdal Paulsen – Agder 110, 110 Forum 
Rune Bye – KS 
Harald Loktu – DSB/NBK 
 
Observatører: Dag Erik Lauritzen - DSB/BRE 
Heidi Brovold - DSB/BRE 
Sverre W. Rødland – DSB/BRE 
Tormod Skov – DSB/BRE 
 
Fravær: 
Øistein Gjølberg Karlsen – KS-Bedrift 
Dag Rune Omland – DSB/BRE 
 
 
Agenda: 
1/19 Avklaring om kommunal/statlig anskaffelse  
2/19 Organisering av styringsgruppa 
3/19 Avtale mellom 110 sentralene 
4/19 Budsjett anskaffelse 
5/19 Gjennomgang og presentasjon av Føyen – Torkildsen 
6/19 Fremdriftsplan  
 

Sak  Ansvar Frist 
1/19  Saken er fulgt opp fra DSB iht. lovnader fra forrige møte og sendt til 

statsråden. DSB har ikke fått noe svar på henvendelsen og dermed 
ikke noen avklaring. DSB er på saken og jobber med å få svar i løpet 
av 14 dager som sier klart hva prosjektet har å forholde seg til når 
det gjelder eierskap til anskaffelsesprosessen. 

 DSB må gjøre en vurdering av om videre driftsansvar for DSB/BDO 
kan hjemles i Forskrift om driftstøttetjeneste til Nødnettsutstyr ved 
brannvesenets nødalarmingssentraler slik at driftsansvar ikke trenger 
å være en del av anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem. 

 Dagens SLA må reforhandles/revideres hvis den skal videreføres. 

 Prosjekteten starter med de oppgavene som uansett må settes i 
gang med tanke på tidsperspektivet. 
 

DSB/BRE 
 
 
 
DSB/NBK 
 
 
 
PL 

13/9-19 
 
 
 
13/9-19 
 
 
 
Snarest 



 

 

2/19  Konstituering 
o Leder: Jon Myroldhaug 
o Sekretær: Øyvind Arntzen 
o KS/KS-bedrift: Kommer med en tilbakemelding om begge 

stiller eller om KS-bedrift stiller på vegne av begge 
 Prosjektleder fra DSB møter i styringsgruppa uten stemmerett 

 Styringsgruppemedlemmene har én stemme hver, leder har to 
stemmer hvis det blir stemmelikhet 

 
 
 
KS/KS-B 

 
 
 
13/9-19 

3/19  Det inngås først en «Avtale om et forprosjekt om anskaffelse av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy» mellom 110-sentralene/kommunene. 

 Dernest inngås det en ny avtale om «Anskaffelse, 
kontraktsinngåelse, implementering og drift» når 
konkurransegrunnlaget er godkjent. 

 DSB skal gi tilbakemelding om NBSK v/Stavern skal være med i 
prosjektet/være part i avtalen 

 I pkt. 4 i avtalen settes kun inn hoved-milepæler 

 Det utarbeides et prosjektdirektiv 

PL 
 
 
 
DSB/NBK 
 
DSB/BRE 
PL 
PL 

13/9-19 
 
 
 
13/9-19 
 
13/9-19 
13/9-19 
13/9-19 

4/19 Partene forplikter seg til å dele prosjektets løpende kostnader likt 
mellom seg. Dette innebærer kostnader til: 

 Frikjøp av prosjektleder 80 %. 

 Juridisk rådgivning for gjennomføring av anskaffelsesprosessen 
gjennom avrop på Hamar kommune sin rammeavtale. 

 Andre nødvendige kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
anskaffelsesprosessen. 

Budsjettramme: 

 Det ble lagt frem et budsjett som gir en ca. kostnad på 120.000 kr. 
pr. sentral for hvert av årene 2019 og 2020. Det ble da lagt inn en 30 
% usikkerhetsavsetning. Det er tatt utgangspunkt i kostnadsfordeling 
på 13 sentraler.  

  

5/19 Føyen – Torkildsen (F-T) presenterte seg og snakket rundt ulike 
fremgangsmåter i anskaffelser. 
Konklusjon er at det i forprosjektfasen gjennomføres en markedsdialog. 

 
F-T/PL 

 

6/19  Det innkalles til et Skype-møte med alle 13 sentralene, DSB, PL og F-
T. Her gis det informasjon om avtalen som foreligger og prosessen 
videre. 

o Målet er at alle signerer avtalen raskt. 

 Styringsgruppemøte den 14. oktober kl. 10-14. Sted: Oslo 
hovedbrannstasjon 

 Beslutningspunkt for utsendelse av konkurransegrunnlag skjer 25. 
november kl. 10-14. 
Sted: Gardermoen 

PL Snarest 



Vedlegg 2 – Prosjektbudsjett 

DRIFTSBUDSJETT 2019/2020 PROSJEKT
   Art     Ansvar Tjeneste Prosj. Tekst Budsjett 2019 Budsjett 2020

10100 21903 2900 LØNN PROSJEKTLEDER 80% 192 000kr               576 000kr              

10900 21903 2900 ARBEIDSGIVERANDEL KLP FELLES 25 000kr                 75 000kr                

10990 21903 2900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 31 000kr                 92 000kr                

SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 248 000kr               743 000kr              

11000 21903 2900 KONTORMATERIELL 20 000kr                 10 000kr                

11156 21903 2900 BEVERTNING OG UTGIFTER TIL MØTER,KURS MV. 200 000kr               162 000kr              

11200 21903 2900 TJENESTER, Juridisk bistand Føyen-Torkildsen 760 000kr               380 000kr              

11706 21903 2900 REISEUTG. IKKE OPPGV.PL. 50 000kr                 75 000kr                

12709 21903 2900 KJØP AV ADM. TJENESTER FRA VERTSKOMMUNEN 30 000kr                 10 000kr                

SUM VARER OG TJENESTER 1 060 000kr            637 000kr              

12710 21903 2900 Reserve prosjekt 30% 392 400kr               414 000kr              

SUM PROSJEKTKOSTNADER 1 700 400kr            1 794 000kr           

18800 21903 2900 OVERFØRING FRA 110 SENTRALER -1 700 400kr           -1 794 000kr          

SUM OVERFØRINGER -1 700 400kr           -1 794 000kr          

21903 Alarmsentral/prosjekt BRUTTO DRIFTSRESULTAT -kr                      -kr                     

Konto 18800 (Overføring fra 110 sentralene): Fakturagrunnlag Fakturagrunnlag

110 sentral Antall sentraler Totalsum pr år delt på 13 sentraler 130 800kr                     138 000kr                   

13

Møter Arbeidsgrupper 4 møter på 2 dager 50 000kr                       200 000kr                   

Styringsgruppe 4 møter 3 000kr                         12 000kr                     

Gjennomgang tilbydere, et møte 50 000kr                       50 000kr                     

Vurdering av tilbud 50 000kr                       50 000kr                     

Forhandlinger 50 000kr                       50 000kr                     

362 000kr                   

Bistand Føyen-Torkildsen (kommunale advokater) Vurdering ligger på 450-700 timer bistand i lignende prosjekter

Budsjett legges på 600 timer/1900,-  



Vedlegg 3 – Utkast 1 til samarbeidsavtale 

Avtale 
 

mellom 
 

110 sentralene i Norge 
 

om 
 

anskaffelse og etablering av nytt oppdragshåndteringsverktøy (prosjektet) 
 

Avtalens parter 

Partene i denne avtalen er alle følgende 110-sentralene i Norge: 
 

Region Navn Adresse Telefon 

Finnmark 110 sentralen for Finnmark  78 40 26 32 

Troms 110-sentralen Troms Forsøket 
9010 Tromsø 

77 79 07 00 

Nordland Salten Brann IKS Olav V gate 200 
8070 Bodø 

75 55 74 05 

Nord-Trøndelag 110-sentralen Nord-Trøndelag Postboks 7700 
5020 BERGEN 

74 22 60 40 

Trøndelag Midt-Norge 110-sentral IKS Sluppenveien 20 
7037 Trondheim 

73 95 76 99 

Møre og Romsdal Møre og Romsdal 110-sentral KF Nedre Strandgate 50 
6005 Ålesund 

70 11 99 99 

Vest 110 Hordaland Bergen  

Sør-Vest Rogaland brann og redning IKS Brannstasjonsveien 2 
4312 Sandnes 

51 50 22 00 

Agder 110-sentralen Agder Åsbieveien 35 
4848 Arendal 

37 06 55 50 

Sør Øst Sør-Øst 110 IKS Postboks 2073 
3103 Tønsberg 

33 31 41 10 

Oslo Oslo 110-sentral Arne Garborgs plass 1, 
0179 Oslo 

21 80 21 80 

Øst Øst 110-sentral IKS Vestveien 16 
1400 Ski 

64 91 31 00 

Innlandet Alarmsentral Brann Innlandet Vangsvegen 155 
2321 Hamar 

61 14 80 00 

 
[Det må vurderes om det skal legges inn en kontaktperson her fra de enkelte sentralene.] 
 
Partene inngår med dette et samarbeid i forbindelse med prosjektet «Anskaffelse og etablering av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy». 
 



Bakgrunn 

Fra 2010-2015 fikk 110-sentralene i Norge ny kontrollromsløsning. Ny kontrollromsløsning var et delprosjekt i 
Nødnettsprosjektet, og utrulling gikk stort sett i parallell med utbyggingen av selve nettet. Siste distrikt/110 sentral 
som ble utrullet var Finnmark i 2015. 
 
I prosjektet ble det levert ICCS, som er system for håndtering av telefoni og radio, og Vision som er brannvesenets 
oppdragshåndteringsverktøy. 
 
Det er nå besluttet at Vision skal erstattes. Begrunnelsen er at det har vært enkelte driftsutfordringer og leverandøren 
av systemet kan ikke supportere dette lenger. Vision er regnet som «Nødnettsutstyr» og erstatning av dette systemet 
må anskaffes av brukerne, dvs. kommunene/110 sentralene. 
 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DBS)/nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) har avtale om 
supporttjenester med leverandøren av Vision ut 2020, og nytt system må derfor være på plass innen utgangen av 
2020. 
 
Før Nødnettsprosjektet hadde 110-sentralen ulike systemer fra mange ulike leverandører. Gjennom Nødnett fikk 110-
sentralene likt system, og dette har vært et viktig bidrag til å forbedre 110-tjenesten i Norge. Det er derfor bred 
enighet blant 110-sentralene at man står sammen og anskaffer et nytt system i felleskap. 
 
DSB/NBK har våren 2019 gjennomført informasjonsmøter for alle 110-distriktene, der representanter for eierne var 
representert. Det har også vært gjennomført flere møter der 110-miljøet og ledere fra ulike brannvesen har vært 
representert. Møtene har hatt fokus på eierskap av systemet og hvordan DSB/NBK i samarbeid med kommunene kan 
anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy. 
 
Denne avtalen formaliserer samarbeidet mellom partene. 

Samarbeidsplikt 

Partene skal sammen bidra i arbeidet med prosjektet. Partene skal avsette ressurser til samarbeidet og omfanget av 
ressursinnsatsen avtales løpende, men slik at man sikrer måloppnåelse og ønsket fremdrift.  

Ansvar og roller 

Partene har etablert en felles styringsgruppe. Styringsgruppen består av Jon Myroldhaug, Per Gunnar Pedersen, Runde 
Vårdal Paulsen, Øyvind Arntsen, Øystein Gjølberg Karlsen og ... [fyll inn ytterligere medlemmer] 
 
Styringsgruppen møtes ved behov og det skrives referat [hvem skriver?] fra møtene som distribueres til alle partene.  
 
Trond Brenden fra Alarmsentral Brann Innlandet er prosjektleder for prosjektet. Prosjektleder skal ha ansvaret for å 
styre prosjektet og gjennomføre anskaffelsen, herunder leie inn nødvendige ressurser til å bistå i arbeidet.  
 
Prosjektleder har ikke ansvar for eventuelle brudd på anskaffelsesregelverket som ikke skyldes forsett eller grov 
uaktsomhet og som påfører partene kostnader, se også punkt 7.  
 
Prosjektleder skal holde styringsgruppen jevnlig orientert om prosessen og gi nødvendig informasjon om aktuelle 
forhold som fremdrift og økonomi. [Annet?] 
 
Alle alarmsentralene skal bidra med input i prosessen. [Er det avtalt noen særlige bidrag her? Bør det avtales noe?] 
 
Ved igangsettelse av oppdragshåndteringssystemet opphører prosjektet. Partene forplikter seg likevel til lojalt å følge 
opp kontrakten overfor leverandøren på en ensartet måte, og til å sammen gjennomføre kvartalsvise statusmøter for 
å sikre dette. Prosjektleder kaller inn til disse statusmøtene. 



Gjennomføring av anskaffelsen 

Partene skal anskaffe et nytt oppdragshåndteringssystem i samsvar med gjeldende anskaffelsesregelverk, overordnet 
beskrivelse i vedlegg 1 og følgende fremdrift: 
 

Aktivitet Tidspunkt 
Nødvendige beslutninger tatt Uke 35 

Planlegging av konkurransen, utarbeidelse av dokumenter  
Markedsdialog  

Kunngjøring  

Søknadsfrist  
Vurdering av kvalifikasjoner  

Invitasjon til å levere tilbud  
Frist for å levere tilbud  

Evaluering og forhandlinger  
Meddelelse om valg av leverandør  

Godkjenninger   

Kontraktsinngåelse  
Implementering/testing  

Oppdragshåndteringssystemet i gang 1.1.2021 
Kontraktsoppfølging 2021- 

Økonomi 

Partene forplikter seg til å dele på prosjektets kostnader likt mellom seg. Dette innebærer kostnader til:  

 Frikjøp av prosjektleder. 
 Juridisk rådgivning for gjennomføring av anskaffelsesprosessen. 

 Andre nødvendige kostnader i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsesprosessen. [Kjenner du til noen per i 
dag?] 

 
Videre skal partene fordele innkjøpskostnadene ved oppdragshåndteringssystemet mellom seg etter følgende 
regnestykke: 

 50 % av samlet kostnad deles likt mellom partene, altså 1/13 på hver 

 50 % av samlet kostnad fordeles mellom partene etter innbyggertall per [når?] 
 
Hver av partene dekker selv kostnader til reise, opphold og oppmøte i møter. [Riktig?] 
[Skal det skje noen kostnadsdekning av innsatsen i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjon, deltakelse i 
prosessen som for eksempel under forhandlingene eller annet? Det kan jo være at byrden fordeler seg ulikt?] 

Avtalens gyldighet 

Denne avtalen gjelder fra august 2019 og inntil prosjektet er avsluttet, dvs. frem til oppdragshåndteringsverktøyet er 
implementert og igangsatt hos alle sentralene. Se likevel punkt 4.  

 

Signatur 

Sted: Hamar, dd.mm.2019 
 
 

   

Personnavn  
110 sentralen for Finnmark 

 Personnavn  
110-sentralen Troms 

 
 

  



Personnavn  
Salten Brann IKS 

 Personnavn  
110-sentralen Nord-Trøndelag 

 
 

  

Personnavn  
Midt-Norge 110-sentral IKS 

 Personnavn  
Møre og Romsdal 110-sentral KF 

 
 

  

Personnavn  
110 Hordaland 

 Personnavn  
Rogaland brann og redning IKS 

 
 

  

Personnavn  
110-sentralen Agder 

 Personnavn  
Sør-Øst 110 IKS 

 
 

  

Personnavn  
Oslo 110-sentral 

 Personnavn  
Øst 110-sentral IKS 

 
 

  

Personnavn  
Alarmsentral Brann Innlandet 

  

 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Beskrivelse av anskaffelsesprosessen. 
2. Invitasjon til markedsdialog – eksempel. 



Vedlegg 1: Overordnet beskrivelse av anskaffelsen 

1 Innledning 

I det videre går vi nærmere inn på hva som er beste praksis for gjennomføring av en anskaffelse som i denne saken. Vi 
vil i vedlegget kort omtale hovedfasene i en anskaffelsesprosess og de aktiviteter som inngår. 
 
Erfaringsmessig vil en større anskaffelse som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser bestå av følgende 
faser: 

 Planleggingsfase: 
o Behovsavklaring/behovsverifisering 
o Markedsdialog 
o Avsjekk regulatoriske forhold 
o Valg av konkurranseform og utarbeidelse av kontraktsstrategi 
o Valg av kontraktsform/-standard 
o Utarbeidelse av konkurransegrunnlag inkludert utarbeidelse av evalueringsmodell, tildelingskriterier og 

evalueringsmatrise 

 Gjennomføringsfase: 
o Kunngjøring 
o Gjennomføring av konkurransen, inkludert prekvalifisering, gjennomføring av forhandlinger, evaluering og 

eventuelt nedvalg og avvisning underveis 
o Avslutning av konkurranse og tildeling 
o Mulig klagesaker til oppdragsgiver eller KOFA (eventuell midlertidig forføyning) 

 Implementering 

 Kontraktsoppfølging 
 
Vårt overordnede mål er i bidra til en anskaffelsesprosess som sikrer oppdragsgiver best mulig konkurranse og således 
en best mulig kontrakt/løsning. Vår ressursinnsats vil avhenge av oppdragsgivers egne ressurser, kapasitet og 
kompetanse, samt hvor mange leverandører som blir involvert i anskaffelsesprosessen. Dette vil vi søke å synliggjøre 
underveis. 

Fremdrift 

Følgende fremdrift kan skisseres. Dette er likevel kun et utgangpunkt og må justeres i forhold til den fremdriften som 
er mulig for oppdragsgiver gitt deres involvering. Planen er særdeles stram og fordrer at det gjøres en målrettet 
innsats uten forsinkelser. 
 

Aktivitet Tidspunkt 

Nødvendige beslutninger tatt Uke 35 
Planlegging av konkurransen, utarbeidelse av dokumenter Uke 36-46 

Markedsdialog Uke 37-39 
Konkurransegrunnlag klart Uke 49 

Kunngjøring Uke 49 
Søknadsfrist Uke 2, 2020 

Vurdering av kvalifikasjoner Uke 3 

Invitasjon til å levere tilbud Uke 4 
Frist for å levere tilbud Uke 9 

Evaluering og forhandlinger Uke 9-16 
Meddelelse om valg av leverandør Uke 18 

Godkjenninger  Mai 
Kontraktsinngåelse Juni 

Implementering/testing Andre halvår 2020 

Oppdragshåndteringssystemet i gang 1.1.2021 



Planlegging 

Behovsavklaring/behovsverifisering 

Enhver anskaffelse skal dekke et behov som har oppstått. Behovet må definere og beskrives, samt verifiseres av 
behovshaverne (110-sentralene). Det må snarlig avklares hvordan dette skal skje og i hvilken grad alle sentralene skal 
være involvert i det videre arbeidet, eksempelvis i forbindelse med ferdigstillelse/godkjenning av 
konkurransegrunnlaget. 
 
Når det gjelder behovet og beskrivelsen av dette anbefaler vi å fokusere på selve behovet og ikke hvordan dette skal 
dekkes. På denne måten vil man oppnå økt konkurranse og gir leverandørene en mulighet til å foreslå innovative 
løsninger som dekker oppdragsgivers behov. 

Markedsdialog 

I planleggingen av alle anskaffelser er det anerkjent at kjennskap til markedet er viktig for å oppnå et godt og treffende 
resultat. Markedskunnskap er av betydning for å vite hva markedet kan levere, om det kan levere en løsning som 
møter behovet, hvilke aktører som finnes, hva som er nytt, hvordan konkurransesituasjonen er osv. Innen IKT-bransjen 
er det av særlig betydning å ha en viss kunnskap om markedet fordi bransjen og produktene er i stadig endring.  
 
Resultatene av en markedsundersøkelse vil kunne gi oppdragsgiver en bedre forståelse av hvordan behovet bør 
beskrives, hvordan anskaffelsesprosessen bør legges opp, argumenter til vurderinger av blant annet hvilke krav til 
ytelsen som bør stilles, hvilke kvalifikasjonskrav som bør medtas, hvilke tildelingskriterier oppdragsgiver bør velge og 
innholdet i kontrakten. 
 
For å sikre konkurransen og at resultatet av anskaffelsesprosessen blir vellykket, anbefaler vi at det umiddelbart 
planlegges for en markedsdialog. Dette kan gjøres på flere måter avhengig av oppdragsgivers kjennskap til markedet. 
Det kan være fornuftig å starte med å invitere markedet til en gjennomgang av oppdragsgivernes behov  for å få 
innspill til hvordan konkurransen bør gjennomføres. Behovet kan på grunnlag av informasjonen man innhenter i 
undersøkelsen tilpasses hva markedet kan levere. En markedsundersøkelse kan videre avdekke hvilken fremdrift 
oppdragsgiver kan forvente når det gjelder ferdigstillelse av et system som dekker oppdragsgivers behov. En 
markedsundersøkelse kan således redusere risikoen for en mislykket konkurransen ved at oppdragsgiverne ikke 
etterspør en ytelse som markedet faktisk ikke kan levere til den tiden som oppdragsgiver ensidig forventer. 
 
En annen effekt av en markedsundersøkelse er å forberede markedet på den kommende konkurransen slik at 
leverandørene kan begynne sine forberedelser til å levere et tilbud som møter oppdragsgivernes behov og krav. Dette 
kan spare tid i tilbudsfasen ved at flere eventuelle usikkerheter avdekkes før kunngjøring istedenfor underveis i 
konkurransefasen. 
 
Se vedlegg for et utgangspunkt for en kunngjøring via Doffin.no for å sette i gang markedsdialogen.  

Avklaring regulatoriske forhold 

De regulatoriske rammebetingelser som gjelder for den enkelte anskaffelsen må kartlegges tidlig i 
anskaffelsesprosessen. Dette da vil gi de ytre rammene oppdragsgiver må forholde seg til gjennom hele anskaffelsen. 
Aktuelle regulatoriske punkter som kan være av betydning å sjekke: 
 Personvernlovgivningen (GDPR og norsk personopplysningslov) 

 Sikkerhetslovgivningen 

 IKT-forskriften 
 Internkontrollforskriften 

 Prosjektspesifikk lovgivning, https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/ 

 Mv. 

Konkurranseform og kontraktstrategi 

En anskaffelse av nye systemløsninger medfører normalt et omfattende, komplekst og langvarig 
implementeringsprosjekt, hvor det kanskje ikke finnes standardløsninger som kan dekke behovet fullt ut. Det kan være 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/


behov for en utstrakt grad av kundetilpasninger. Videre vil en slik leveranse medføre både en etablering av test - og 
utviklingsmiljøer samt en mulig oppgradering av eksisterende, eller etablering, av  nytt driftsmiljø.  
 
I forbindelse med valg av konkurranseform og utarbeidelse av konkurransestrategi vil følgende tema være gjenstand 
for vurdering og beslutninger: 

 Er det noe å lære av tidligere anskaffelser? 

 Hva er det verifiserte behovet? 
 Hvilke aktuelle leverandører finnes det i markedet og hvordan gjøre konkurranse kjent blant dem og attraktiv for 

dem? 

 Hvordan sikre konkurranse blant leverandørene? 

 Hvilken konkurransestrategi og regler skal gjelde for konkurransen? (gjennomføringsplan, anskaffelsesprosedyre, 
frister, kontraktstype, oppdeling i delleveranse, kontraktsvarighet, elektronisk tilbudsinnlevering mv.) 

 Når bør konkurransen ut i markedet? 

 Er alle relevante løsninger og alternativer i markedet kjent? 

 Hvilke konkurranseregler skal gjelde for konkurransen? (anskaffelsesprosedyre, frister, delkontrakter, elektronisk 
tilbudsinnlevering) 

 Hvordan skal spesifikasjonen utformes? 

 Hvilke prioriteringer er foretatt med hensyn til krav og hvordan disse skal utformes? 

 Hvilke risikoer er forbundet med anskaffelsen? Hvordan skal risikoer ivaretas i kvalifikasjonskrav, spesifikasjon og 
kontrakt? 

 Hvilke kvalifikasjonskrav er relevante og som ikke unødig begrenser konkurransen? 

 Hvilke tildelingskriterier skal stilles og hvordan skal disse dokumenteres og vurderes? 

 Hvordan skal kontrakten følges opp? (milepæler, samarbeidsform og governance struktur, sanksjoner mv.)  
 Hvordan tilrettelegge for og sikre resultatoppnåelse? 
 
Valg av konkurranseform vil gi føringer for mange av disse valgene. 
 
Systemanskaffelser bør foregå enten gjennom en konkurranse med forhandling eller en konkurransepreget dialog. 
Dette er to forskjellige anskaffelsesprosedyrer som begge må oppfylle visse vilkår i anskaffelsesforskriften kapittel 13 
for å kunne benyttes. Vi har i det følgende kort skissert styrker og svakheter ved de to, samt vurderingskriterier som 
bør brukes ved valget mellom dem. 
 
Den første vurderingen som må foretas er hvor detaljert oppdragsgiver er i stand til å skrive en uttømmende 
kravspesifikasjon og om det er leverandører i markedet som kan levere en løsning som møter kravspesifikasjonen. Er 
svaret ja på dette er det nærliggende å velge konkurranseformen konkurranse med forhandling.  
 
Ønsker oppdragsgiver en større grad av forutsigbarhet med tanke på hva man anskaffer, til hvilken kostnad og tid, vil 
imidlertid det beste alternativet være å benytte konkurransepreget dialog. Man kan da bruke dialogfasen til avklaring 
av krav, hva leverandørene kan levere innenfor pris og tid. 
 
Ved vurderingen av om det er konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog, er det flere momenter 
som spiller inn. Det må foretas en helthetsvurdering av hvilken prosedyre som best oppfyller oppdragsgivers behov i 
denne konkurransen. Blant annet må det sees på om det skal forhandles om krav eller om tilbudte løsninger:  

 Trenger oppdragsgiver mest bistand fra leverandørmarkedet for å komme frem til best mulige løsningsalternativer 
ved utforming av konkurransen og kravspesifikasjonen (konkurransepreget dialog), eller  

 er det mulig for oppdragsgiver å beskrive behov og tilhørende krav og forhandle om flere tilbudte løsninger 
(konkurranse med forhandlinger)? 

 
Videre må oppdragsgivers mulighet for å beskrive krav vurderes i forhold til hvilken prosess som vil være mest tids - og 
ressurskrevende. 
 
I en konkurranse med forhandlinger har oppdragsgiver en viss fleksibilitet med hensyn til hvordan forhandlingsfasen 
tilrettelegges. I en konkurransepreget dialog har dialogfasen en stor grad av fleksibilitet, mens avsluttende tilbudsfase i 
større grad er låst til detaljerte prosedyreregler. 
 
En konkurransepreget dialog er på generelt grunnlag mer ressurskrevende å gjennomføre enn en forhandlet 
konkurranse. Samtidig gir konkurransepreget dialog oppdragsgiver mer fleksibilitet til å justere kurs underveis, både 



med hensyn til krav til leveransen, avtaletekst mv. Dette reduserer risikoen for å låse valgmulighetene (ref. forbudet 
mot vesentlig endring av konkurransegrunnlaget etter at dette er sendt ut ved kjøp etter forhandling), samt reduserer 
risikoen for å måtte avvise leverandører som kommer med fornuftige forslag til endringer (som ved kjøp etter 
forhandlinger normalt vil gi en avvisningslikt om endringene anses som vesentlige).  

Kontraktsvalg 

Hovedspørsmålet ved valg av prosjektmetodikk, og dermed også avtaleform, er hvor godt man er i stand til å beskrive 
det man skal anskaffe i en kravspesifikasjon. Er man godt i stand til dette vil vi normalt anbefale en fossefallsbasert 
avtale ala SSA-T. Det samme gjelder dersom man vil bli i stand til det, eksempelvis ved konkurranseformen 
dialogbasert anskaffelse. Er man ikke i stand til å lage slik kravspesifikasjon presist nok innen kontrakten tildeles vil det  
være nærliggende å velge en avtale som er basert på agil prosjektmetodikk.  
 
For å skape forutsigbarhet og unngå unødige kostnader for både kunde og leverandør, anbefaler vi normalt avtaler 
som er basert på standarder som er kjent og i stor grad akseptert i markedet. For en tradisjonell systemleveranse med 
implementering av standardprogramvare vil vi normalt anbefale en avtale basert på SSA-T v 2015 dersom det velges 
en fossefallsbasert tilnærming og Dataforeningens PS 2000 SOL dersom det velges en agil tilnærming. Det finnes også 
andre alternativer som kan vurderes, slik som SSA-S og PS 2000. Avtaleformen som til slutt velges må tilpasses til 
prosjektet. Eksempelvis, er man i stand til å gjennomføre prosjektet med fossefallsmetodikk, og dermed også bruke 
SSA-T, kan det være nødvendig å ha med opsjoner og muligens også agil metodikk på noen deler. SSA-T kan også med 
noen grep tilpasses for å passe for agil tilnærming for hele leveransen, noe vi har god erfaring med. Hva som må gjøres 
av tilpasninger må vurderes ut fra prosjektets status og behov.  

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 

Når valg av konkurranseform og kontrakt er foretatt, anbefaler vi at man starter utarbeidelsen av 
konkurransegrunnlag. Dette inneholder en rekke valg som foretas i denne fasen. Disse valgene vil legge premissene for 
gjennomføringen av selve konkurransen. Det er dermed særdeles viktig at valgene er gjennomtenkte og riktige. Det 
må også sikres at både konkurransegrunnlaget og konkurransegjennomføringen skjer i henhold til lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser. Arbeidet i denne fasen vil avhenge av valgt konkurranseform og valgt avtale.  
 
Et konkurransegrunnlag vil gjerne inneholde følgende punkter (ikke uttømmende) som i varierende grad krever 
utdypende beskrivelse og tankeprosess: Informasjon om oppdragsgiver og anskaffelsen, anskaffelsens formål, art og 
omfang, tilbudskonferanse og tilbudsbefaring, deltilbud, alternative tilbud, kostnader ved å delta i konkurransen, 
tidsplan og frister, regler for gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud, anskaffelsesprosedyre, oppdatering av 
konkurransegrunnlaget, tilleggsopplysninger, rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget, språk, 
offentlighet, taushetsplikt, avvik, kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, tildelingskriterier, innlevering av forespørsel  
og tilbud, mv. 
 
Hvor mye ressurser man benytter for å utarbeide konkurransegrunnlaget, avhenger av beslutningene knyttet til 
eksempelvis prosedyre, kvalifikasjonskrav og kriterier. Videre henger grunnlaget nært sammen med kontrakten med 
tilhørende bilag som også må utarbeides parallelt.  

Gjennomføring av konkurranse 

Avhengig av om det er valgt konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog vil denne fasen forløpe 
noe forskjellig. Hvordan fasen forløper vil også avhenge av valg foretatt i konkurransegrunnlaget.  
 
Konkurransen deles i to trinn uavhengig om det velges en konkurranse med forhandling eller en konkurransepreget 
dialog. Begge prosedyrene innledes med kunngjøring via Doffin.no og TED (den europeiske databasen). Oppdragsgiver 
plikter videre å benytte et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for gjennomføring av konkurransen. 
 
Første trinn er en kvalifisering av leverandører i samsvar med valgte kvalifikasjonskrav. Her må det foretas grundige 
vurderinger av hvilke krav som skal oppfylles og det nivået leverandørene må oppfylle. Kvalifiserte leverandører 
inviteres til å levere tilbud. Ved eventuelt overtallige kvalifiserte leverandører kan oppdragsgiver foreta en utvelgelse 
av de 3-5 leverandørene man ønsker å ha med seg videre i konkurransen. 
 



Ressursbruken i denne fasen vil avhenge av antall innkomne søknader, hvor mange som blir kvalifiserte/valgt ut til å 
delta i fase to, om det må gjøres vurderinger av å etterspørre supplerende dokumentasjon/opplysninger og om det må 
vurderes å avvise noen leverandører.  
 
Har man valgt anskaffelse med forhandlinger vil denne fasen i korte trekk normalt gjennomføres ved at leverandørene 
inngir sitt tilbud etter frist fastsatt i konkurransegrunnlaget. Tilbudene vil da måtte vurderes mot tildelingskriterier 
fastsatt i konkurransegrunnlag, og det vil måtte vurderes om det foreligger en plikt til å avvise tilbud, i tillegg til at 
tilbudene må rangeres innbyrdes mot tildelingskriteriene. Har man i konkurransegrunnlaget opplyst at man kan 
vurdere et nedvalg av leverandører, må også vurderingen om dette skal gjøres foretas. Det må gjennomføres 
forhandlingsmøter med den enkelte leverandør hvor det forhandles om de elementene i tilbudet som er nødvendig 
for å øke kvaliteten på tilbudet helhetlig mv. Tilbyderne leverer reviderte tilbud som blir gjenstand for nye 
evalueringer og eventuelle nye forhandlingsrunder før siste tilbud. 
 
Hvor lang tid oppdragsgiver vil bruke på evalueringer/forhandlinger avhenger av antallet det forhandles med, i hvor 
mange runder, samt vurderinger knyttet til om det må gjøres avklaringer eller noen tilbud må avv ises. Vår involvering 
her vil da avhenge av de ressursene oppdragsgiver selv stiller med. Tilsvarende betraktninger gjøres ved bruk av 
konkurransepreget dialog. 
 
Er valgt anskaffelsesform dialogbasert konkurranse, vil fokuset under gjennomføringen i større grad være å avklare 
hva man skal ha levert og hva den enkelte leverandør kan levere. Disse avklaringene vil gjerne foretas gjennom flere 
dialogfaser hvor den enkelte dialogfase avsluttes med et oppdatert forslag fra den enkelte leverandør. Disse 
oppdaterte forslagene kan igjen bestå av helhetlige forslag eller oppdatering av deler av forslagene. En dialogbasert 
anskaffelse vil normalt avsluttes med et oppdatert konkurransegrunnlag og et oppdatert bindende tilbud og det er 
først på dette stadiet man vil vurdere om det foreligger grunner til at tilbud må avvises og man vil foreta den endelige 
vurderingen av tilbudene. 

Avslutning av konkurranse og tildeling 

Uavhengig av valgt konkurranseform avsluttes konkurransen med kontraktstildeling. Det må sendes ut en meddelelse 
til alle tilbydere som blant annet inneholder valget av leverandør, begrunnelse for valget og karensperiode før avtale 
inngås. 
 
Dersom det ikke har innkommet klager innen utløpet av karensperioden kan avtale inngås med valgte leverandør.  

Håndtering av innsyn og mulige klager 

Vår erfaring er at leverandørene ofte ber om innsyn i konkurrentenes tilbud, mange bare for å lære og styrke sin 
posisjon i etterfølgende konkurranser. 
 
Ved krav om innsyn vil oppdragsgiver ha en selvstendig plikt til å sørge for at forretningshemmelighetene ikke 
fremkommer av de dokumentene, som det gis innsyn i.  
 
Det er også risiko for klager og eventuell midlertidig forføyning. 



Vedlegg 2: Invitasjon til markedsdialog, eksempel til kunngjøring på 
Doffin.no som en veiledende kunngjøring 

 
 
Bakgrunn for invitasjonen: 
Norges 13 110-sentraler (oppdragsgiver) skal i løpet av høsten 2019 kunngjøre en konkurranse for kjøp av et nytt 
oppdragshåndteringsverktøy. For at vi skal bli bedre rustet til å utforme et rimelig og realistisk konk urransegrunnlag, 
ønsker vi å komme i dialog med markedet for erfaringsutveksling.  
 
 
Om anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy:  
Fra 2010-2015 fikk 110-sentralene i Norge ny kontrollromsløsning. Ny kontrollromsløsning var et delprosjekt i 
Nødnettsprosjektet, og utrulling gikk stort sett i parallell med utbyggingen av selve nettet. I prosjektet ble det levert 
ICCS, som er system for håndtering av telefoni og radio, og Vision som er brannvesenets oppdragshåndteringsverktøy. 
 
Det er nå besluttet at Vision skal erstattes. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DBS)/nød- og 
beredskapskommunikasjon (NBK) har avtale om supporttjenester med leverandøren av Vision ut 2020, og nytt system 
må derfor være på plass innen utgangen av 2020. 
 
 
Invitasjon til markedsundersøkelse: 
For å sikre oss et best mulig grunnlag for en god konkurranse, skal vi gjennomføre en markedsundersøkelse. Formålet 
med undersøkelsen er å kartlegge hvilke løsninger markedet kan levere for å dekke oppdragsgivers behov, hvilke 
markedsaktører som finnes, hvilke markedsaktører som kan samarbeide om en slik leveranse, hva som er nytt og hva 
som skjer fremover, hvordan oppdragsgiver bør legge opp konkurransen, hvilke krav som bør stilles, fremdrift osv.  
 
 
Prosess for markedsundersøkelsen: 

 Informasjonsmøte: 
Første del av undersøkelsen vil skje gjennom et åpent møte hos […], […]dag […], kl. […]. Agenda for 
informasjonsmøtet vil bli publisert senere. Vi kan også tilby deltakelse på Skype. Ta i så fall kontakt med 
kontaktperson for invitasjon.  
 

 Spørsmål til leverandørene 
Andre del av undersøkelsen består av noen spørsmål som vi ønsker besvart på e-post til oppdragsgivers 
kontaktperson. [...] 
Spørsmålene vil bli nærmere belyst på informasjonsmøtet. Oppdragsgiver har stor forståelse for leverandørenes 
behov for å verne om forretningshemmeligheter og informasjon som kan konkurransemessig betydning. Svarene 
som gis på denne markedsundersøkelsen vil derfor bli behandlet konfidensielt i henhold til Forvaltningsloven §13.  

 
Vi håper på deres interesse og deltakelse på informasjonsmøtet og i markedsundersøkelsen. 
 

 

 


