
 
Flere mottakere 

 

Invitasjon til informasjonsmøte om utlendingsdirektoratets (UDI) 

anskaffelse av parallelle rammeavtaler for drift av basismottak 

1. Om møtet 

Utlendingsdirektoratet (UDI) inviterer alle eksisterende og potensielle nye operatører av 

mottak og andre samarbeidspartnere til et åpent møte. UDI vil i møtet presentere strategi 

for anskaffelse, forvaltning og utvikling av mottakstjenester. Det sentrale tema er plan for 

etablering av parallelle rammeavtaler for grunnstammen av mottak i Norge (basismottak), 

hvor det tilstrebes kontraktsbetingelser som gir grunnlag for forutsigbar drift og langsiktig 

utvikling av tjenestene.  

Møtet gjennomføres i UDIs hovedkontor i Hausmannsgt 21 i Oslo, fredag 15 februar. 

Hvem vi ønsker å nå frem til 

UDI ønsker å nå ut til alle bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner som kan være 

potensielle leverandører av mottakstjenester. Møtet er imidlertid også åpent for andre som 
har interesse for utviklingen av mottaksfeltet. Invitasjon er sendt til: 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Tidligere deltakere i leverandørmøter 

Driftsoperatørforum (DROF) 

Hovedorganisasjonen Virke 

Stiftelsen Soria Moria 

Frivillighet Norge 

Ideelt nettverk 

UDI anser alle organisasjoner og bedrifter som har solid erfaring med tjenesteproduksjon 

drift, organisering, rekruttering og intern kompetanseutvikling som potensielle fremtidige 

leverandører av mottakstjenester. Vi ønsker derfor å gi alle potensielle leverandører den 

nødvendige informasjon til å vurdere om de ønsker å gå inn på dette markedet. UDI ber 

derfor om at paraplyorganisasjonene som er nevnt over formidler invitasjonen bredt i sin 

medlemsmasse slik at ikke kun de organisasjoner som nå leverer mottakstjenester mottar 

invitasjonen. 

  

 



 

2. Tema i møtet: 

10:00  Velkommen  

10:15  Om UDIs behov for mottakstjenester, strategi for anskaffelse av mottaksplasser 

(Mottaksstrategi), og direktoratets forventninger knyttet til den nye ordningen 

11:00  Nærmere om nye kontraktsmaler for drift av basismottak (Driftskontrakter) 

11:45  Lunsj  

12:30 Nærmere om UDIs krav til drift av mottak (Kravspesifikasjon) 

13:15  Pause 

13.30  Nærmere om katalog over tjenester i mottak (Tjenestekatalog) 

14.15  Gjennomføringen av anskaffelsen av parallelle rammeavtaler på basiskapasitet  

15:00  Oppsummering og avslutning 

I tillegg til kaffe og forfriskninger, vil det bli servert enkel lunsj.  

Programmet for møtet er foreløpig og det kan komme endringer 

Påmelding innen 11.2.2019 på https://www.udi.no/leverandormote2019/  

3. Nærmere om bakgrunnen for endringen 

Målene som er satt og kravene som stilles til UDIs forvaltning av mottakssystemet er i 

hovedsak nedfelt i Justis- og beredskapsdepartementets Instruks til Utlendingsdirektoratet 

om innkvartering av asylsøkere (mottaksinstruksen). UDI har med grunnlag i instruksen 

utarbeidet en strategi for anskaffelse, forvaltning og utvikling av mottakssystemet for de 

neste 5 år (mottaksstrategien).  

Sentrale hensyn som har ligget til grunn for utvikling av mottaksstrategien er behovet for 

kapasitetsmessig fleksibilitet i mottakssystemet for å kunne håndtere raske og uforutsette 

endringer i ankomstnivåer, slik som vi har sett de siste år.  

Det vektlegges også at det de siste tiår har vært til dels betydelig endringer i hvilke grupper 

som søker beskyttelse i Norge, med store variasjoner i andelen av disse som får innvilget 

beskyttelse og som dermed skal bosettes i kommuner.  Slike endringer i beboergruppene gir 

behov for at UDI skal kunne justere innholdet i mottakstjenestene slik at disse til enhver tid 
er tilpasset målgruppen.   

Samtidig ønsker UDI å gi både leverandører og vertskommunene en størst mulig grad av 

forutsigbarhet. Det legges til grunn at større forutsigbarhet avtalene gjør at vi kan drive 

mottak både på en mer kostnadseffektiv måte, samt gi grunnlag for å utvikle kompetanse 

både i kommuner og hos driftsoperatører på drift av mottak og tilbud til beboergruppene.   

Samlet sett er det således et mål at vi har et mottakssystem som klare å oppfylle formålene 

som er satt på en måte som både er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom. 

Etableringen av parallelle rammeavtaler for basismottak er et av flere grep for å oppnå disse 

målsettingene. 

 

https://www.udi.no/leverandormote2019/


 

 4. Nærmere om hovedtrekk i anskaffelsen 

UDI ønsker å nivådele anskaffelser av mottak, hvor vi vil etablere parallelle rammeavtaler 

med egne betingelser for den kapasiteten i mottakssystemet som vi ved alle realistiske 

scenarier på asylankomster kan anta at vi uansett vil ha behov for (basiskapasitet). Dette 

omfatter blant annet betingelser knyttet til lengre varighet på driftsavtalene som inngås, 

lengre oppsigelsestid på disse, samt etablering av ett mer strukturert samarbeid mellom UDI 

og operatør i utvikling av tjenestene. Målet er å oppnå en økt kostnadseffektivitet, positive 

samfunnsøkonomiske effekter, samt å ivareta leverandørmarkedets evne til å raskt bygge 

opp ny kapasitet hvis det skulle bli behov for dette. UDI planlegger også å gå ut med parallelle 

rammeavtaler som dekker det mer skiftende kapasitetsbehovet (variabel kapasitet) som 

følger av endring i ankomstnivå, men dette vil ikke være tema i dette møte.  

UDI har i utformingen av de parallelle rammeavtalene tilstrebet å gi alle typer operatører 

(private bedrifter, kommuner, frivillige organisasjoner, m.fl.) lik adgang til å konkurrere om 

en plass i disse. Videre er det vektlagt at etableringen av avtalene ikke skal gjøre at markedet 

for mottakstjenester begrenses.  UDI ønsker i denne sammenheng at det skal være en lav 

terskel for at nye leverandører skal kunne komme inn på markedet, gitt at de forøvrig 

besitter god kompetanse på drifts- og organisasjonsmessige forhold, gjerne fra andre 

virksomhetsområder og sektorer. UDI vil også sette en relativt kort varighet på selve 

rammeavtalene. Det antas at jevnlige invitasjoner til å konkurrere om de parallelle 

rammeavtalene kan bidra til innovasjon ved at nye leverandører kommer inn med nye 

løsninger og kompetanse som kan bidra til utvikling av feltet som helhet.  

UDI vil spesifisere hva vi vil kjøpe i de enkelte avropene (minikonkurranser) med grunnlag 

i en katalog over alle tjenester som ytes i mottak (tjenestekatalog). UDI vil bruke katalogen 

som et verktøy til å spesifisere de konkrete tjenestene som etterspørres i avropet, slik at 

tilbudet blir tilpasset behovene til målgruppen. Tjenestekatalogen vil brukes av tilbydere i 

utarbeidelsen av et tilbud, hvor tilbydere priser tjenestene som inngår i katalogen. Ved at 

alle aktuelle tjenester er prissatt på forhånd åpner det for at UDI fortløpende kan tilpasse 

tjenesteinnholdet til behovet, eksempelvis når beboergruppen på mottaket endres i løpet av 
en driftsperiode.  

Som grunnlag for ovennevnte er det utviklet en helhetlig kravspesifikasjon (regelverk) som 

er innrettet mot å gi tilbydere en samlet oversikt over alle krav som stilles, som er 

retningsgivende for den daglige drift av tilbudet, og som danner grunnlag for UDIs kontroll 

med leveransene.   

  

 Vennlig hilsen  

  

Christine Wilberg 

Avdelingsdirektør 

                                                                            Knut Henrik Berntsen 

                                                                            Seksjonssjef 

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen signatur. Brevet 

sendes kun elektronisk 
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Frivillighet Norge 

Ideelt nettverk 
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Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 


