
 

 

Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Junaid Aftab  30.08.2021 

   

 Telefon  Deres referanse Vår referanse 

48294194  21/126 
 

  

Postadresse: Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Kontoradresse: Karl Johans gate 37b, 0162 Oslo, Org. nr. 986252932 

Sentralbord: 400 07 997 
E-post: postmottak@dfo.no 

  

 

Informasjonsnotat for vurdering av fravalg – Statlig fellesavtale for kjøp av 

telefonitjenester 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) v/Statens innkjøpssenter jobber med å inngå ny 

statlig fellesavtale for telefonitjenester.   

  

Dette informasjonsnotatet med vedlegg representerer tilstrekkelig informasjonsunderlag til at den 

enkelte virksomhet kan vurdere et eventuelt fravalg. Dersom virksomheten ikke har meldt skriftlig fravalg 

i forkant av konkurransen, vil avtalen være bindende for virksomheten.  

  

Resultatet av det arbeidet som er gjort finnes i konkurransedokumenter som er publisert på  
våre nettsider: Ny fellesavtale om telefonitjenester. Disse vil i tillegg sendes ut på veiledende kunngjøring 

til leverandørmarkedet. Vær oppmerksom på at det vil kunne forekomme enkelte justeringer i 
dokumentene avhengig av tilbakemeldinger etter veiledende kunngjøring.  

  

Det er blitt gjennomført både bruker- og markedsdialog i planleggingsfasen av konkurransen. Brukernes 

behov og leverandørenes innspill har stått sentralt i utarbeidelsen av konkurransedokumentene. Dersom 

dere vurderer fravalg av ulike årsaker, ta gjerne kontakt med prosjektleder for dialog før endelig 
beslutning tas.  

  

Kommentarer eller spørsmål sendes til prosjektleder i Statens innkjøpssenter v/Junaid Aftab på e-post: 

junaid.aftab@dfo.no eller telefon: 482 94 194.  

  

Melding om eventuelt fravalg må sendes til Statens innkjøpssenter innen 22. september 2021 på epost til 

postmottak@dfo.no. VIKTIG! Ber om at meldingen merkes med vår referanse (21/126).  

Det er viktig at henvendelse skjer på måte som beskrevet over for å sikre at fravalg registreres og 

arkiveres i våre systemer. 
 
 

 

 

Vennlig hilsen 

Kjetil Østgård 
avdelingsdirektør 

Junaid Aftab 

Seniorrådgiver 
 
 

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/fellesavtaler-staten-statens-innkjopssenter/avtalar-under-arbeid/mobiltelefoni
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Mottakere:   
 
Arbeids- og velferdsetaten arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no 

Arbeidsretten kontor@arbeidsretten.no 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo postmottak@aho.no 

Arkivverket post@arkivverket.no 

Artsdatabanken postmottak@artsdatabanken.no 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufetat.no 

Barneombudet post@barneombudet.no 

Bioteknologirådet post@bioteknologiradet.no 

Brønnøysundregistrene firmapost@brreg.no 

Dagligvaretilsynet post@dagligvaretilsynet.no 

Datatilsynet postkasse@datatilsynet.no 

De nasjonale forskningsetiske komiteene post@forskningsetikk.no 

De samiske videregående skoler, Karasjok og 
Kautokeino 

post@samisk.vgs.no 

Den Norske Opera og Ballett post@operaen.no 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
(DSS) 

postmottak@dss.dep.no 

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) postmottak@digdir.no  

Direktoratet for arbeidstilsynet post@arbeidstilsynet.no 

Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no 

Direktoratet for E-helse postmottak@ehelse.no 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) postmottak@dfo.no 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-
dir) post@hkdir.no 
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning (Unit) 

postmottak@unit.no 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 
for Svalbard 

post@dirmin.no 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) 

postmottak@dsb.no 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet nrpa@nrpa.no 

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD postmottak@norad.no 

Diskrimineringsnemnda post@diskrimineringsnemnda.no 

Distriktssenteret post@kdu.no 

Domstolene i Norge postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) post@eksfin.no 

Eldreombudet post@eldreombudet.no 
Finanstilsynet post@finanstilsynet.no 

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no 

Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no 

mailto:post@dagligvaretilsynet.no
mailto:post@eksfin.no
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Forbrukerrådet post@forbrukerradet.no 

Forbrukertilsynet post@forbrukertilsynet.no 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) post@fug.no 

Forsvarets forskningsinstitutt firmapost@ffi.no 
Forsvarsbygg postmottak.arkiv@forsvarsbygg.no 

Forsvarsmateriell forsvarsmateriell@fma.no  

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond ovf@ovf.no 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker sentralenheten@fylkesnemnda.no 

Generaladvokatembetet post@generaladvokaten.no 

Havforskningsinstituttet post@hi.no 

Helfo post@helfo.no 

Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no 

Hovedredningssentralen post@hovedredningssentralen.no 

Husbanken post@husbanken.no 

Husleietvistutvalget oslo@htu.no 

Høgskolen i Innlandet postmottak@inn.no 

Høgskolen i Molde post@himolde.no 

Høgskolen i Østfold postmottak@hiof.no 

Høgskulen i Volda postmottak@hivolda.no 

Høgskulen på Vestlandet post@hvl.no 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) post@imdi.no 

Internasjonalt reindriftssenter office@reindeercentre.org 

Jernbanedirektoratet post@jernbanedirektoratet.no 

Justervesenet postmottak@justervesenet.no 

Klagenemnda for industrielle rettigheter post@kfir.no 

Klagenemndssekretariatet post@knse.no 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker post@gjenopptakelse.no 

Kompetanse Norge postmottak@kompetansenorge.no 

Konkurransetilsynet post@kt.no 

Kontoret for voldsoffererstatning post@voldsoffererstatning.no 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) postmottak-8005@kriminalomsorg.no 

Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge post@kulturtanken.no 

Kunst i offentlige rom (KORO) post@koro.no 

Kunsthøgskolen i Oslo postmottak@khio.no 

Kystverket post@kystverket.no 

Landbruksdirektoratet postmottak@landbruksdirektoratet.no 

Likestillings- og diskrimineringsombudet post@LDO.no 

Longyearbyen Lokalstyret postmottak@lokalstyre.no 

Lotteri- og stiftelsestilsynet postmottak@lottstift.no 

Luftfartstilsynet postmottak@caa.no 

mailto:forsvarsmateriell@fma.no
mailto:post@hovedredningssentralen.no
mailto:office@reindeercentre.org
mailto:post@knse.no
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Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no 

Medietilsynet post@medietilsynet.no 

Meteorologisk institutt post@met.no 

Miljødirektoratet post@miljodir.no 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet firmapost@nkom.no 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) postmottak@nsm.no 
Nasjonalbiblioteket nb@nb.no 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten post@psn.no 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) postmottak@nokut.no 

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no 

Nord universitet postmottak@nord.no 

Norec norec@norec.no 

Norges forskningsråd post@forskningsradet.no 

Norges geologiske undersøkelse ngu@ngu.no 

Norges grønne fagskole (VEA) vea@vea-fs.no 

Norges Handelshøyskole nhh.postmottak@nhh.no 

Norges idrettshøgskole postmottak@nih.no 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  post@nmbu.no 

Norges musikkhøgskole post@nmh.no 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) postmottak@ntnu.no 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nve@nve.no 

Norsk akkreditering akkreditert@akkreditert.no 

Norsk filminstitutt post@nfi.no 

Norsk helsenett SF post@nhn.no 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) post@nibio.no 

Norsk kulturminnefond post@kulturminnefondet.no 

Norsk kulturråd post@kulturradet.no 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek post@nlb.no 

Norsk nukleær dekommisjonering post@nnd.no 

Norsk pasientskadeerstatning npepost@npe.no 

Norsk polarinstitutt post@npolar.no 

Norsk Romsenter spaceagency@spaceagency.no 

Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI) post@nupi.no 

Norske tog AS post@norsketog.no 

Oljedirektoratet postboks@npd.no 

OsloMet ‒ storbyuniversitetet post@oslomet.no 

Pasient- og brukerombudet post@pobo.no 

Patentstyret post@patentstyret.no 

Pensjonstrygden for sjømenn post@pts.no 

Petroleumstilsynet postboks@ptil.no 

mailto:post@nhn.no
mailto:post@patentstyret.no
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Politi- og lensmannsetaten, Politiets fellestjenester 
(PFT) 

post.fellestjenester@politiet.no 

Regelrådet post@regelradet.no 

Regjeringsadvokaten postmottak@regjeringsadvokaten.no 

Riksadvokatembetet postmottak.riks@riksadvokaten.no 

Riksantikvaren postmottak@ra.no 

Riksmekleren post@riksmekleren.no 

Riksrevisjonen postmottak@riksrevisjonen.no 

Riksteateret post@riksteatret.no 

Samediggi, Sametinget samediggi@samediggi.no 

Samisk høgskole postmottak@samiskhs.no 

Sekretariatet for konfliktrådene post@konfliktraadet.no 

Sekretariatet for markedsrådet og 
forbrukertvistutvalget 

post@forbrukertvistutvalget.no 

Senter for oljevern og marint miljø post@marintmiljo.no 

Sivil klareringsmyndighet  post@skm.stat.no 

Sjøfartsdirektoratet post@sdir.no 

Skatteetaten post@skatteetaten.no 

Spesialenheten for politisaker post@spesialenheten.no 

Språkrådet post@sprakradet.no 

Statens arbeidsmiljøinstitutt postmottak@stami.no 

Statens havarikommisjon  post@nsia.no 

Statens helsetilsyn postmottak@helsetilsynet.no 

Statens jernbanetilsyn post@sjt.no 

Statens kartverk post@kartverket.no 

Statens legemiddelverk post@legemiddelverket.no 

Statens lånekasse for utdanning postmottak@lanekassen.no 

Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift postmottak@spk.no 

Statens sivilrettsforvaltning post@sivilrett.no 

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten ‒ UKOM 

post@ukom.no 

Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no 

Statistisk sentralbyrå ssb@ssb.no 

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) post@statped.no 

Statsbygg postmottak@statsbygg.no 

Statsforvalteren fellestjenester stafpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Agder sfagpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Innlandet sfinpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal sfmrpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Nordland sfnopost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Oslo og Viken sfovpost@statsforvalteren.no 

mailto:post.fellestjenester@politiet.no
mailto:post@riksteatret.no
mailto:post@marintmiljo.no
mailto:post@skm.stat.no
mailto:post@spesialenheten.no
mailto:postmottak@spk.no
mailto:stafpost@statsforvalteren.no
mailto:sfagpost@statsforvalteren.no
mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no
mailto:sfnopost@statsforvalteren.no
mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
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Statsforvalteren i Rogaland sfropost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sftfpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Trøndelag sftlpost@statsforvalteren.no  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sfvtpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren i Vestland sfvlpost@statsforvalteren.no 

Stortinget postmottak@stortinget.no  

Sysselmannen på Svalbard firmapost@sysselmannen.no  

Sørsamisk kunnskapspark post@samisk365.no 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet post@tilsynet.no 

Tolletaten  post@toll.no 

Trygderetten post@trygderetten.no 

Universitetet i Agder post@uia.no 

Universitetet i Bergen post@uib.no 

Universitetet i Oslo postmottak@uio.no 

Universitetet i Stavanger post@uis.no 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) postmottak@usn.no 

Universitetet i Tromsø ‒ Norges arktiske universitet postmottak@uit.no 

Utdanningsdirektoratet post@udir.no 

Utlendingsdirektoratet udi@udi.no 

Utlendingsnemnda postmottak@une.no 

Valgdirektoratet post@valg.no 

Vegtilsynet post@vegtilsynet.com 

Veterinærinstituttet postmottak@vetinst.no 

 

mailto:sfropost@statsforvalteren.no
mailto:sftfpost@statsforvalteren.no
mailto:sftlpost@statsforvalteren.no
mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
mailto:sfvlpost@statsforvalteren.no
mailto:postmottak@stortinget.no
mailto:post@toll.no

