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Dialogprosess og bakgrunnsdokumenter 

I januar 2015 gjennomførte Oslo kommune en dialogprosess i forbindelse med alternativutredning og 

anskaffelse av nye IT-løsninger for dokumentbehandling, arkivering og føring av offentlig elektroniske 

postjournaler.  

Invitasjon til dialogprosessen ble publisert som veiledende kunngjøring på Doffin 15.12.2014 med 

Doffin-referanse 2014-225138 og på TED (EØS) med TED-referanse 2014/S 244-430811. 

Kunngjøringen inneholdt invitasjon til dialogkonferanse 15.1.2015. Invitasjonsdokumentet inneholdt 

lenke til påmelding til dialogkonferansen med påmeldingsfrist 6.1.2015, samt informasjon om 

mulighet for etterfølgende direktemøter («én-til-én-møter» mellom leverandør og Oslo kommune). 

Det ble i invitasjonsdokumentet presisert at hverken leverandører som deltar i dialogprosessen, eller 

leverandører som ikke deltar i dialogprosessen, vil diskvalifiseres fra senere deltagelse i konkurranse. 

Et bakgrunnsnotat ble 8.1.2015 lagt ut på Doffin og sendt med epost til alle påmeldte deltagere. 

Bakgrunnsnotatet gjorde rede for hvilke alternative løsningskonsepter Oslo kommune utreder og 

hvilke spørsmål som var ønsket belyst i dialogprosessen, inkludert hvorvidt det kunne være andre 

aktuelle alternative løsningskonsepter enn de som var beskrevet. 

To runder med spørsmål og svar til kunngjøringen ble publisert på Doffin 17.12.2014 og 8.1.2015. I 

svaret til et spørsmål i andre spørsmålsrunde presiserte Oslo kommune at dialogprosessen ikke 

inneholder noen evaluering eller vurdering av leverandørenes kvaliteter, hverken om deres 

kompetanse eller løsningsforslag, men at formålet kun ville være informasjon og innhenting av 

faglige råd om hva som kan være momenter å ta hensyn til i konseptvalg, muligheter og 

hindringer/utfordringer. 

Dialogkonferanse 15.1.2015 

Dialogkonferanse ble avholdt som planlagt 15.1.2015 kl. 12.00 – 15.30 i Popsenteret, Schous plass i 

Oslo. Det var ca. 70 påmeldte deltagere fra følgende virksomheter: 

Acando AS ACOS as Active Templates AS 

Bergen kommune Bouvet AS Capgemini Norge AS 

Ciber Norge AS Computas AS CSC Norge AS 

Documaster AS EMC EVRY 

Gecko Informasjonssystemer AS IBM AS Ida Infront AS 

IKT Agder Itera Jupiter System Partner AS 

Kunnskapsgartnerne AS Max Manus Mesan AS 

Microsoft NettPost AS Oracle 

Oslo kommune Ovitas AS Riksarkivet 

Software Innovation Sopra Steria Statsarkivet i Oslo 

Tieto Uniconsult AS  

 

Dialogkonferansen 15.1.2015 var delt i to deler – del 1 med informasjon og spørsmål, og del 2 med 

diskusjon i grupper av de alternative løsningskonseptene. Kommunaldirektør for finans, Arild 



 
 

 

Sundberg, innledet del 1. Oslo kommunes prosjektleder for eArkiv-prosjektet ledet resten av 

dialogkonferansen. 

Oslo kommune startet konferansen med å presentere Oslo kommunes satsning innen digitalisering 

og elektroniske tjenester. Det ble deretter gitt en rask orientering om kommunens nåsituasjon innen 

IT-løsninger for dokumentbehandling og arkiv, samt utfordringer og mål for prosjektet. Målene for 

prosjektet er å sørge for elektronisk arkivering fra elektroniske tjenester og fagsystemer, elektronisk 

dokumenthåndtering for hele kommunen, bevaring og aktiv bruk av kommunens digitale 

hukommelse og forenkling av systemporteføljen.  

Det ble presentert 4 alternative løsningskonsepter som Oslo kommune ønsket tilbakemelding om: 

a. Parallelle rammeavtaler (hver virksomhet sitt system, parallelle rammeavtaler med flere 
leverandører og virksomhetsvise minikonkurranser) 

b. Sentral fellesløsning (én stor installasjon for alle virksomheter i kommunen) 
c. Felles plattform (hver virksomhet sitt system, men samme programvare i hele kommunen) 
d. Felles kjerne, separate forsystemer (separasjon mellom felles arkivkjerne og 

virksomhetsspesifikke saksbehandlingssystemer som forsystemer) 

Bakgrunnsnotatet av 8.1.2015 beskrev at de spørsmål som var ønsket belyst i dialogprosessen var 

følgende: 

1. Hvilke alternativer vil oppfylle best de overordnede målene Oslo kommune så langt har 

identifisert? 

Hvis deltagerne mener Oslo kommune burde ha også andre overordnede mål på området, 

kan slike også tas med i bildet. 

2. Hvilke alternativer er de mest gjennomførbare/realistiske å etablere for Oslo kommune?  

Underforståtte aspekter ved dette spørsmålet er kostnadseffektivitet, tidseffektivitet, 

begrenset gjennomføringsrisiko ved etablering, utrulling og migrering av eksisterende 

systemer mv.  

Det er spesielt viktig å få avdekket avgjørende hindre som gjør enkelte alternativer spesielt 

krevende å realisere. Eksempler på slike kan være virksomhetenes ulike krav til 

sikkerhetssoner, skalerbarhet, praktisk gjennomførbar systemintegrasjon etc. 

3. Hvilke alternativer vil være de beste og mest kostnadseffektive i drift og forvaltning, særlig 

for Oslo kommune som helhet, men også for den enkelte virksomhet? 

Her må det tas hensyn til kommunens kompliserte virksomhet med bl.a. mange ulike 

systemer og arbeidsprosesser som vil være tilknyttet arkivsystemene. Viktige aspekter å 

belyse er bl.a. tilgangsstyring, informasjonssikkerhet, driftsstabilitet, endringshåndtering/ 

oppgraderinger (av arkivsystemer, fagsystemer, kontorprogramvare og infrastruktur) og 

systemintegrasjon. 

4. Finnes det andre alternative løsningskonsepter enn de fire beskrevne, som virker bedre 

egnet for Oslo kommunes behov? Eller er det konkrete kombinasjoner av de nevnte 

alternativene som virker spesielt godt egnet? 

Deltagerne ble delt inn i grupper hvor de fikk i oppgave å skrive ned viktige momenter eller råd til 

Oslo kommune. Hver enkelts notater ble sirkulert for gjennomlesning av alle de andre i gruppen. 

Dette ble etterfulgt av åpen diskusjon i gruppen og plenum.  



 
 

 

Tilbakemeldingene fra gruppene og plenumsdiskusjonen var stor enighet om at alternativ A var det 

som i minst grad ville oppfylle kommunens overordnede mål og som dessuten ville være det minst 

kostnadseffektive i drift og forvaltning. For alternativ B ble det påpekt vesentlige utfordringer 

vedrørende gjennomførbarhet, både i etablering og drift/forvaltning, bl.a. mht. informasjons-

sikkerhet og koordinering av mange integrasjoner. 

Mange tok til orde for at alternativ D ville være et godt valg, særlig av hensyn til helhetlig arkivering 

og bevaring. Det kom dog frem at alternativet er lite utprøvd i så stor skala som Oslo kommune og at 

kostnadseffektiviteten og gjennomførbarheten er noe usikker.  

Alternativ C ble vurdert som gjennomførbart, men at det konseptmessig kan være fordeler ved å 

kombinere dette med alternativ D. Det var stor grad av samstemthet om at alternativ C ville kunne 

fungere best (kostnadseffektiv drift og forvaltning, samt god måloppnåelse) dersom det ble 

gjennomført med mest mulig helhetlig plattform. Helhetlig plattform innebærer stor grad av like 

versjoner, lik driftsmodell, felles prinsipper for konfigurering mv. og organisasjonsmessig sentralisert 

eller koordinert forvaltning (endringshåndtering, felles forvaltningsoppgaver, enhetlig 

leverandørkontakt mv.).  

Det ble ikke foreslått andre alternative løsningskonsepter enn de fire beskrevne, men en del 

deltagere tok til orde for kombinasjoner av alternativene C og D, eller av B, C og D. 

Presentasjonsmateriale brukt under dialogkonferansen ble publisert på Oslo kommunes nettsider 

20.1.2015, og alle påmeldte deltagere fikk informasjon om dette på e-post. 

Evaluering av dialogkonferansen 

Uken etter dialogkonferansen ble det sendt ut spørreundersøkelse til deltagerne. Det kom 36 svar, 

hvorav ca. 80 % var fra leverandører og ca. 20 % fra deltagere fra offentlige virksomheter. 75 % av de 

som svarte ga terningkast 5 eller 6 til opplegget for dialogkonferansen, mens ca. 20 % ga terningkast 

4 og 5 % terningkast 3. 97 % svarte at det er bra at det gjennomføres slike dialogkonferanser i forkant 

av anskaffelsesprosesser. Mer detaljerte resultater fra spørreundersøkelsen er vedlagt. 

Direktemøter mellom leverandører og Oslo kommune 

De deltagende leverandører som ønsket det fikk i ukene etter dialogkonferansen anledning til å 

gjennomføre direktemøte med Oslo kommune. Temaet var å belyse Oslo kommunes valg av 

løsningskonsept med de samme spørsmålene som i dialogkonferansen.  

Det ble i tidsrommet 22.1.2015 til 9.2.2015 gjennomført 14 direktemøter med følgende 

leverandører: 

Acos Bouvet Capgemini 

Ciber Computas CSC 

Evry Ida Infront / Mesan Microsoft 

Nettpost Oracle Software Innovation 

Steria Tieto  

 



 
 

 

Møtenes varighet var 60-90 minutter. Fra Oslo kommune stilte 1-2 deltagere fra eArkiv-prosjektet i 

hvert møte. 

I møtene gikk Oslo kommune litt nærmere inn på noen av de utfordringene kommunen ser med 

mange ulike virksomheter, stort behov for systemintegrasjon, ulik sensitivitet på arkivverdig 

informasjon og nødvendige sikkerhetssoner i IKT-infrastrukturen.  

Dialogen i mange av møtene viste at alternativ D trolig er mest gjennomførbart med felles historisk 

arkivkjerne og ikke arkivkjerne som sanntids primærkilde for saksinformasjon og saksdokumenter 

felles for mange systemer. 

I noen andre av møtene mente derimot leverandører at alternativ D i sin fulle bredde, med separat 

felles arkivkjerne som sanntids primærkilde for saksinformasjon og saksdokumenter er realistisk og 

gjennomførbart. Dette ville i så fall kunne gi god måloppnåelse og kostnadseffektiv drift og 

forvaltning. Et slikt løsningskonsept forutsetter valg av helhetlig arkitektur og sentrale komponenter 

fra én leverandør, og konseptet er i så fall nærmest alternativ B (sentral fellesløsning, men 

konseptuelt skille mellom arkivkjerne og forsystemer). Det kom likevel frem at teknologi som 

realiserer dette foreløpig ikke er mye utprøvd i stor skala. 

Leverandørers erfaringer med alternativene fra sammenlignbare virksomheter i Danmark, Nederland 

og Frankrike viser at alternativ A kan gi store kostnader i drift og forvaltning, alternativ B er også 

kostnadskrevende og har dessuten store koordineringsutfordringer, mens alternativ C kan medføre 

kostnadskrevende spesialtilpasninger uten helhetlig styring og forvaltning. Siden alternativ D i liten 

grad er prøvd i praksis i sammenlignbare situasjoner, finnes det lite erfaringer å vise til for dette 

konseptet. 

Alle leverandørene mener at det er viktig at Oslo kommune har en helhetlig plan med lagdelt 

systemarkitektur. Det var likevel tydelig at utfordringene på området, med teknologiendringer over 

tid og mange systemintegrasjoner, ikke kan fjernes. 

Når det gjelder bevaringsområdet var det enighet om at kontinuerlig avlevering er riktig vei å gå for 

elektroniske arkivsystemer, fremfor dagens gammeldagse måte med store avleveringsuttrekk en 

sjelden gang i mellom (kun ved store periodeskiller). All erfaring viser at sistnevnte form er svært 

kostnadskrevende, gir dårlig gjenfinnbarhet i arkivene og betydelige problemer med å avlevere i 

henhold til arkivforskriften og Noark-standarden. 

Leverandørene var generelt positive til å gjennomføre mer dialog før anskaffelse starter, for 

eksempel beskrive hvordan et antall scenarier vil kunne løses teknisk og funksjonelt. 


