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Funksjon Fast Opprop 
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Styremedlem Åse Kristin Ask Bakke 
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Ikke til stede 

Ikke til stede  
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Kopi til: 

 

- Styrets vararepresentanter 

- Daglig leder  

 



 

Sak 29/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
Styrets behandling: 

 

Styrets leder orienterte om at det var kommet en henvendelse fra kommuneadvokaten i Hamar 

kommune like før styremøtet hvor det ble bedt om en avklaring rundt regnskapsprinsipper. 

Videre at denne ville bli orientert om behandlet under sak 35/21 Eventuelt. 

 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 30/21 Teknisk infrastruktur for oppdragshåndteringsverktøy (OHV) 

Informasjon om evaluering og innstilling av leverandør  

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen til etterretning, og ber daglig leder følge opp videre med 

hensyn til inngåelse av kontrakt med Atea AS. 

 
Styrets behandling: 

 

Verdi og varighet på avtalen ble etterspurt ettersom det ikke fremkommer av saksframlegget 

eller evalueringsprotokollen. Daglig leder redegjorde for de anslag som var gjort, og belyste 

forhold som gjør at en vanskelig kan fastsette et endelig beløp, herunder spesielt behovet for 

konsulenttjenester i design- og utviklingsfasen. Videre at det med ny løsning også er fokus på 

lavere totalkostnad og økt sikkerhetsnivå sammenlignet med dagens løsninger. Verdien er 

likevel anslått til ca. 15 millioner med den usikkerheten som ligger i nevnte forhold. Varighet 

på kontrakt er 3 år med opsjon på 1 års forlengelse. 

 

1. Styret tar informasjonen til etterretning, og ber daglig leder følge opp videre med 

hensyn til inngåelse av kontrakt med Atea AS. 

 

Sak 31/21 Orientering fra møte i representantskapet 14. juni 2021 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen til etterretning.  

 
Styrets behandling: 

 

1. Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 



 

Sak 32/21 Nytt telefongrensesnitt for ICCS – Nedleggelse av PSTN/ISDN 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen og anbefalingene til etterretning. 

2. Styret ber daglig leder følge opp anskaffelsen i tråd med referansegruppens ønsker og 

intensjon om felles løsning, og kostnadsfordeling i tråd med selskapsavtalen, herunder 

også eierskap, forvaltning, avtaleverk og tjenestenivå knyttet til nytt telefongrensesnitt 

for ICCS. 

 
Styrets behandling: 

 

Det ble stilt spørsmål om dette gjelder alle sentraler, eller om det er noen som allerede er gått 

over til nytt telefongrensesnitt for ICCS. Daglig leder bemerket at det kun var OBRE som 

hittil har hatt en pilot på løsningen for nødtelefoni som omhandler telefon fra innringer til 

110-sentralen via ICCS. 

 

1. Styret tar informasjonen og anbefalingene til etterretning. 

2. Styret ber daglig leder følge opp anskaffelsen i tråd med referansegruppens ønsker og 

intensjon om felles løsning, og kostnadsfordeling i tråd med selskapsavtalen, herunder 

også eierskap, forvaltning, avtaleverk og tjenestenivå knyttet til nytt telefongrensesnitt 

for ICCS. 

 

Sak 33/21 Avslutning av prosjektregnskap 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Styret godkjenner foreløpig prosjektregnskap og ber daglig leder fakturere deltakerne i 

tråd med avtalen om kostnadsfordeling. 

 
Styrets behandling: 

 

1. Styret godkjenner foreløpig prosjektregnskap og ber daglig leder fakturere deltakerne i 

tråd med avtalen om kostnadsfordeling. 

 

Sak 34/21 Orientering drift v/daglig leder 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen til orientering. 

 

Styrets behandling: 

 

Daglig leder orienterer om forhold som ikke dekkes inn gjennom øvrige saker til behandling, 

men som bidrar til økt situasjonsforståelse og oppmerksomhet knyttet til den generelle driften 

av selskapet. De tre hovedområdene som det arbeides mest med er knyttet til 

detaljspesifiseringsfasen og OHV, anskaffelse og design av teknisk infrastruktur, samt å få på 

plass leveransene av de mer administrative tjenester. Sistnevnte har krevd mer ressursbruk 



enn forutsatt, gitt de utfordringer som har vært med registreringsprosessen. Det er likevel 

ventet at det vil avta nå som organisasjonsnummer er på plass per 14. juni, bankforbindelser/-

tjenester opprettet og avtalen om kjøp av administrative tjenester er på plass. Når det gjelder 

detaljspesifiseringsfasen og OHV har leverandøren i samråd med selskapet valgt å la denne 

fasen og utviklingsfasen gå mer i parallell område for område. Dette har vist seg mer 

hensiktsmessig enn det som lå til grunn med en detaljspesifiseringsfase først på ca. 6 uker 

etterfulgt av utviklingsfasen. Grunnet Covid-19 er det større usikkerhet knyttet til 

leveringstider på teknisk infrastruktur. Det vil potensielt også kunne få betydning for 

implementeringen av OHV grunnet de avhengigheter som eksisterer mellom disse to 

delprosjekter/-anskaffelsene. 

 

På bakgrunn av orienteringen ble det reist spørsmål ved ulike sider av risiko for selskapet gitt 

de avhengigheter som er belyst, kompleksiteten og omfanget. Oversikt over sårbarheter og 

styring av risiko kan være spesielt utfordrende i en etablerings- og oppstartsfase hvor det ikke 

er sammenlignbart erfaringsgrunnlag. Styret diskuterte hvordan man som selskap best kan få 

en god og helhetlig oversikt som underlag for mulige kompenserende tiltak. Det var enighet 

om at man i etterkant av sommerferieavviklingen la til rette for en workshop med dette som 

hovedtema og grunnlag for det videre arbeid med risikostyring i selskapet.  

 

1. Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder legge til rette for en egen 

workshop med risikostyring i selskapet som hovedtema. 

 

Sak 35/21 Eventuelt 

 
Det forelå ingen saker til eventuelt, men det var like i forkant av styremøtet kommet en 

henvendelse fra kommuneadvokaten i Hamar kommune vedrørende regnskapsprinsipper for 

selskapet. 

 

Styrets behandling: 

 

Økonomiavdelingen i Hamar kommune har henvendt seg til kommuneadvokaten som foresto 

arbeidet med avtalen om levering av administrative tjenester til selskapet. Av selskapsavtalen 

fremgår det at regnskapet skal føres etter regnskapsloven (jfr. kap. 16 Regnskap og revisjon). 

Dette representerer i så fall en endring fra hvordan tjenesten er levert i prosjektperioden, og 

samsvarer ikke med kommunelovens regnskapsprinsipper som ligger til grunn for kommuner 

generelt. Det ble derfor reist spørsmål ved om dette var et bevisst valg. I så fall ville det 

medføre betydelig merarbeid, og således representere økte kostnader for å få det implementert 

i regnskapssystemet (Agresso).  

 

Henvendelsen om dette kom samme dag som styremøtet skulle gjennomføres, og daglig leder 

konsulterte de som hadde bistått juridisk i arbeidet med selskapsavtalen i prosjektperioden før 

selskapet ble etablert. De tilbakemeldingene som ble gitt understøttet de spørsmål som var 

stilt ved at det ikke syntes å være et krav eller bevisst valg. Selskapsregistreringen er gjort 

med utgangspunkt i selskapsavtalen, og eventuelle endringer må i så fall behandles av 

representantskapet før disse kan meldes inn til Brønnøysundregistrene. Daglig leder vil på 

bakgrunn av dette innhente juridisk bistand som klargjør alternativene før saken meldes opp 

til behandling i representantskapet. Inntil dette er formelt avklart er det nødvendig med en 

praktisk tilnærming slik at det ikke er til hinder for selskapets fremdrift, herunder blant annet 

fakturering for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser med leverandører.  

 



 
1. Styret velger å legge kommunelovens regnskapsprinsipper til grunn inntil saken er 

behandlet i representantskapet.  

 

 
 
 

Terje Surdal   Rune Vårdal Paulsen   Rita Sætre 

Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 

Tor Sommernes  Janicke larsen   

Styremedlem   Varamedlem     

 

 

Protokoll er elektronisk signert 

 

 

 


