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Tilbud er nå mottatt 
Tilbudsfristen som var satt til 27. juni kl. 12:00, ble etter anmodning fra de prekvalifiserte tilbyderne 

utsatt til 2. juli kl. 23:55. 

Prosjektet har nå mottatt tilbudene, og disse er godkjent av prosjektstyret.  Evalueringsarbeidet vil 

pågå utover høsten.  Første forhandlingsrunde gjennomføres i august. 

Arbeidet med evaluering og forhandlinger er organisert i fire grupper;  

 Funksjonelt 

 Teknisk 

 Merkantilt 

 Prosjektgjennomføring 

 

Mottaksprosjekter i regionene 
Prosjekter som skal arbeide med forberedelse til og innføring av IKT-løsningene i regionene, er under 

etablering. 

Det arbeides samtidig med å utpeke mottaksprosjektledere i regionene. 

Når kontrakt etter gjeldende plan er underskrevet rundt årsskiftet 2019/2020 starter en periode for 

spesifisering, utvikling og tilpassing av løsningene, med tilhørende testing, samt opplæring. 

Regionene skal i samarbeid med det interregionale prosjektet håndtere dette arbeidet, som er de 

første stegene mot en ferdig implementert løsning.  Det er viktig at det så snart som mulig rett over 

ferien klargjøres mottaksorganisasjoner i hver av regionene. Det interregionale prosjektet skal også 

koordinere aktiviteter knyttet til både leverandør og regionene med tilhørende AMK-sentraler. 

Tidsplan for implementering er ikke fastsatt endelig, da dette vil være et av de områdene som det 

skal forhandles med tilbyderne om.  Et overordnet forslag til plan foreligger imidlertid i 

anbudsinnbydelsen (finnes offentlig tilgjengelig på Doffin), og denne skisserer at arbeidet vil kunne 

pågå i perioden 2020-2022. 

Innføring av løsningene vil ellers skje gradvis. 

Det vil bli utpekt AMK-sentraler som skal pilotere løsningen, dvs. de skal være de første som starter 

opp med ny løsning for å få erfaringer fra innføringen, som brukes både til feilretting, tilpassing og 

erfaringsoppbygging til de øvrige sentraler skal ta i bruk de nye løsningene. 

Så langt er det planlagt med AMK Førde og AMK Møre og Romsdal (Ålesund) som piloter.  Dette er 

imidlertid ikke formelt besluttet ennå. 

Neste nyhetsbrev vil komme i august/september. 

Vi benytter anledningen til å ønske alle en god sommer! 

 

Ansvarlig for informasjon i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen. Tel : 95251038 , Odhage@ous-hf.no 


