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To parter

Oppdragsgiver Leverandør 



Oppdragsgiver har ansvar for å følge anskaffelsesregelverket

Viktige prinsipper ved gjennomføring av konkurranse
 Konkurranse
 Forholdsmessighet 
 Forutberegnelighet
 Likebehandling
 Etterprøvbarhet 

Definere behov og utarbeide 
konkurransegrunnlag



Oppdragsgiver har ansvar for å følge anskaffelsesregelverket

Side 5

Excel-arket med normens krav

er ment som en plukkliste for 

relevante krav og skal understøtte 

saksgang i  anskaffelsesprosessen

Kilde:https://anskaffelser.no/ 



Leverandør skal dokumentere de er 
- kvalifisert til å levere tilbud og 
- svare på kravene i kravspesifikasjonen

Side 6

Levere et løsningsforslag

Viktig av offentlige innkjøp er attraktivt for leverandørene

 Anskaffelsen og prosessen må ikke være mer kompleks 
enn nødvendig og det skal være lett for leverandør å 
vurdere om de vil delta i konkurransen



Sakset fra utallige kravspesifikasjoner…

Side 7

«Leverandøren skal 
følge kravene i Normen»

Hva betyr egentlig det?



Norm for informasjonssikkerhet



Norm for informasjonssikkerhet



Oppdragsgiver

Definere behov og utarbeide 
konkurransegrunnlag



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 11

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett Avtale om løpende tjenestekjøp 
(SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare Kjøpsavtalen (SSA-K)
Jeg skal ha utviklet et IT-system Utviklings- og tilpasningsavtalen 

eller smidigavtalen
Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system Driftsavtalen (SSA-D)



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 12

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett 
• Gjelder løpende tjenester over internett og egner seg ved kjøp av 

standardiserte skytjenester ("as a service"-leveranser) 

Avtale om løpende tjenestekjøp 
(SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare Kjøpsavtalen (SSA-K)
Jeg skal ha utviklet et IT-system Utviklings- og tilpasningsavtalen 

eller smidigavtalen
Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system Driftsavtalen (SSA-D)



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 13

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett Avtale om løpende tjenestekjøp 
(SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare
• Kjøpe standard IT-utstyr eller standard programvare som ikke skal 

tilpasses din virksomhet

Kjøpsavtalen (SSA-K)

Jeg skal ha utviklet et IT-system Utviklings- og tilpasningsavtalen 
eller smidigavtalen

Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system Driftsavtalen (SSA-D)



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 14

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett Avtale om løpende 
tjenestekjøp (SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare Kjøpsavtalen (SSA-K)
Jeg skal ha utviklet et IT-system
• Du skal få utviklet et IT-system og behovet ditt ikke kan dekkes av 

standardsystemet

Utviklings- og 
tilpasningsavtalen eller 
smidigavtalen (SSA-T) 
eller (SSA-S)

Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system Driftsavtalen (SSA-D)



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 15

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett Avtale om løpende tjenestekjøp 
(SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare Kjøpsavtalen (SSA-K)
Jeg skal ha utviklet et IT-system Utviklings- og tilpasningsavtalen 

eller smidigavtalen
Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold 
• Det du har kjøpt trenger versjonsoppgraderinger og feilretting og 

eventuelt videreutvikling, trenger du en vedlikeholdsavtale.

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system Driftsavtalen (SSA-D)



Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!

Side 16

Jeg skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett Avtale om løpende tjenestekjøp 
(SSA-L)

Jeg skal kjøpe IT-utstyr eller programvare Kjøpsavtalen (SSA-K)
Jeg skal ha utviklet et IT-system Utviklings- og tilpasningsavtalen 

eller smidigavtalen
Jeg har kjøpt IT som trenger vedlikehold Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Jeg skal kjøpe drift av et IT-system
• Dersom du skal drifte et eget IT-system og du ikke har en egen IT-

driftsavdelingen i virksomheten som kan drifte det, vil du ha behov 
for å inngå en IT-driftsavtale. Avtalen legger opp til drift hos 
leverandøren på leverandørens standardsystemer.

Driftsavtalen (SSA-D)



Side 17

Konkurransegrunnlag og type kontrakt.
- det avhenger av hva som skal anskaffes og totalverdien på anskaffelsen!



Plukkliste i Excel – referanser til kapittel i Normen

Side 18



Plukkliste i Excel – referanser til kapittel i Normen

Side 19



Side 20

Normens krav – plukkliste i Excel
Støtte i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon



Excel-arket er ment som en plukkliste for relevante krav.
 Oppdragsgiver må vurdere hvilke av kraven som er 

obligatorisk og relevant å ta med i 
konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen.

Kraven må formulere slik behovene kommer tydelig frem.
 Spesifikasjonen er måten behovene beskrives på. Det vil 

som regel være ulike behovselementer i en og samme 
anskaffelse:

 Behov for en viss kapasitet
 Behov for en viss tilgjengelighet
 Behov for å tilfredsstille en viss brukervennlighet
 Behov for logging 
 Etc, etc

Side 21

Normens krav – plukkliste i Excel
Støtte i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon



Kolonnen «Krav i anskaffelser» har følgende kategorier/metadata:

Side 22

Normens krav – plukkliste i Excel
Støtte i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon

0_Krav til planlegging
1_Kvalifikasjonskrav 
2_Krav til programvare 
3_Krav til forvaltning og drift       
4_Krav til programvare og krav til forvaltning og drift



Plukkliste i Excel

Side 23



Side 24

Plukkliste i Excel – Krav til planlegging



Side 25

Plukkliste i Excel – Krav til planlegging



Side 26

Plukkliste i Excel - Kvalifikasjonskrav 



Side 27

Plukkliste i Excel - Kvalifikasjonskrav 



Side 28

Plukkliste i Excel - Krav til programvare 



Side 29

Plukkliste i Excel - Krav til programvare 



Side 30

Plukkliste i Excel - Krav til forvaltning og drift 



Side 31

Plukkliste i Excel - Krav til forvaltning og drift 



Leverandør leverer tilbud og løsningsforslag

Side 32

Levere et løsningsforslag



Side 33

Plukkliste i Excel - Krav til forvaltning og drift 



ISO 27001:2017

34

4.1. Forstå 
organisasjonen og 
dens kontekst

4. 
Organisasjonens
kontekst

4.3 Bestemme 
omfanget av 
ledelsessystemet for 
informasjonssikkerhet

4.2 Forstå 
interesseparters 
behov og 
forventninger

4.4 Ledelsessystem 
for informasjons-
sikkerhet

5. Lederskap

5.3 Organisasjonens 
roller, ansvar og 
myndighet

5.2 Policy

5.1 Lederskap og 
forpliktelse

6. Planlegging

6.2 
Informasjonssikkerhet
smål og planlegging 
for å oppnå dem

6.1 Tiltak for å 
håndtere risikoer og 
muligheter

7. 
Støttefunksjoner

7.3 Bevisstgjøring

7.2 Kompetanse

7.1 Ressurser

7.4 Kommunikasjon

8. Drift

8.3 Håndtering av 
informasjonssikkerhet
srisikoene

8.2 Risikovurdering 
av 
informasjonssikkerhet
en

8.1 Driftsplanlegging 
og kontroll

9.3 Ledelsens 
gjennomgang

9. Evaluering

9.2 Intern revisjon 

9.1 Overvåking, 
måling, analyse og 
evaluering

10. Forbedring

10.2 Kontinuerlig 
forbedring

10.1 Avvik og 
korrigerende tiltak

PLANLEGGE GJENNOMFØRE EVALUERE KORRIGERE

7.5 Dokumentert 
informasjon

6.1.1 
Generelt

6.1.2 
Risikovurdering av 
informasjonss-
ikkerheten

6.1.3
Håndtering av 
informasjons-
sikkerhetsrisikoene



Er leverandører sertifisert etter ISO 27001 –
SOA – dokumentasjon av prosess og prosedyre som oppfyller kravet

Side 35



Leverandør leverer tilbud og løsningsforslag

Side 36

Levere et løsningsforslag



Oppdragsgiver vurdere og rangerer mottatte tilbud.

Evaluering av løsningsforslag
Normens krav er absolutte krav 



Oppdragsgiver vurdere og rangerer mottatte tilbud.

Tilbud 1

Tilbud 2

Absolutte krav

Avvising av 
tilbudet 2

Tildelingskriterier
F.eks.
• Pris (20%)
• Kvalitet (50%)
• Gjennomføringsev

ne (30 %)

Tilbud 3

Tilbud 1
Tilbud 3

Rangering:

Evaluering av løsningsforslag
Normens krav er absolutte krav 



Grunnlag for oppfølging av leveranse og 
kontraktsoppfølging etter akseptanse.

Side 39

Resultatet av konkurransen 

Konkurranse-
grunnlag

Leverandørens 
besvarelse med 
løsningsforslag

Kontrakt



For å sikre forsvarlig oppfølging av leverandør må gode 
kontrakter ligge i bunnen.

Side 40
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Takk for oss!
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