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Vedlegg A;  Presentasjon representantskapet – faktureringsplan 2021/2022 

  

Innledning 

Kostnader knyttet til investeringer og drift i selskapet følger av ulike avtaler og 

inngåtte kontrakter. Overgangen fra styringsgruppe og prosjektorganisering, til 

etablering av selskapet NKS110 IKS, gjør at det etter hvert kan være krevende å se 

helheten og sammenhengene for alle interessenter. En høyere oppløsning av hvilke 

kostnader og investeringer som enten er avklart eller ligger foran oss, vil derfor 

kunne tjene som et underlag for orientering og videre behandling i 

representantskapet.  

 

Vedlagte presentasjon gjennomgås i representantskapet som utgangspunkt for 

denne orienteringen, men er også tenkt å legge til rette for diskusjon og dialog 

rundt forhold knyttet til forventninger generelt, kostnadsbildet og faktureringsplan 

overfor deltakerne. 

 

Sakens formål 

Formålet med saken er å gi en foreløpig status og overordnet oversikt over hvordan 

kostnadene fordeler seg på de ulike områder. Orienteringen er også tenkt å utgjøre 

grunnlaget for diskusjon og dialog, forventningsavklaringer og eventuell videre 

oppfølging. 

  

Relevante henvisninger 

Selskapsavtalen, samt protokoller fra møter i representantskap og styre.  

Vurdering 

I en etableringsfase for selskapet, med et kostnadsbilde som i stor grad påvirkes av 

de avtaler og kontrakter som enten er inngått eller er i ferd med å komme på plass, 

kan det være utfordrende for alle å ha oversikt. Det er heller ingen direkte 

sammenlignbare erfaringstall/-data å støtte seg til for selskap med tilsvarende 

formål og organisering. På enkelte områder opererer man derfor med foreløpige 



estimat, da det fortsatt er knyttet større eller mindre grad av usikkerhet til enkelte 

deler av anskaffelsen(e) og aktivitetene. Usikkerheten er blant annet relatert til 

valutakurser, pågående arbeid med detaljspesifisering av løsning(er), men også den 

egeninnsats som kan leveres av de respektive 110-sentraler, og da spesielt i 

forbindelse med implementeringsfasen. Det vil også kunne være investeringer som 

etat og fagpersonell anser å være både ønskelig og hensiktsmessig å gjøre i 

fellesskap gjennom NKS110 IKS, men som i utgangspunktet ikke er direkte 

knyttet til anskaffelsen av selve oppdragshåndteringsverktøyet (OHV). Disse vil 

eventuelt generere kostnader og medføre økt ressursbruk for selskapet, men 

dersom alternativet er at alle 110-sentraler må løse dette selv, vil det mest 

sannsynlig bli med større kostnader og potensielt mindre optimale løsninger totalt 

sett. Styret vil i slike tilfeller søke forankring i representantskapet gjennom å 

fremme egne saker til behandling og vedtak der før en eventuelt går videre.  

 

Når det gjelder selve faktureringsplanen (slide 1 i vedlegg A), så er utkast til den 

lagt frem for referansegruppen for i størst mulig grad søke å ivareta de mer 

praktiske sidene ved dette. Videre er planen knyttet til drift generelt og likviditet 

spesielt for å kunne ivareta selskapets forpliktelser. Noen utfordringer har det vært 

med registreringsprosessen i Foretaksregisteret, opprettelse av banktjenester, 

bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene, samt leveranser av de mer 

administrative tjenestene. Det er imidlertid funnet praktiske løsninger underveis 

som har bidratt til at det hittil kun er blitt enkelte mindre forskyvninger i 

faktureringsplanen. 

 

Representantskapet behandlet i sitt møte 14. juni selskapets driftsbudsjett for 2021 

og 2022 (jfr. sak 15/21). Investeringskostnadene med tilhørende drifts- og 

vedlikeholdskostnader kommer i tillegg, og er regulert gjennom de avtaler og 

forpliktelser selskapet enten har inngått eller vil inngå i tiden fremover. Det vil 

derfor være hensiktsmessig å fremlegge forslag til revidert budsjett for 2022 hvor 

alle kostnader fremkommer samlet.  

 

Forslag til vedtak 

 

1. Representantskapet tar informasjonen til etterretning, og ber styret 

fremlegge forslag til revidert budsjett for 2022 med selskapets samlede 

kostnader og økonomiske forpliktelser. 
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