
 

 

  



 

Velkommen til 
dialogkonferanse! 
Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av 
fylkesveinettet . Det er i denne fasen ønskelig med innspill fra bransjen/markedet. På bakgrunn av dette 
inviterer Rogaland fylkeskommune til digital dialogkonferanse via Teams, og påfølgende valgfrie én-til-én-
møter på bakgrunn av først-til-mølla-prinsippet. Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene vil 
behandles konfidensielt. 

 

Dato:     14.12.20  

Tidspunkt:    12:00-14:00 

Sted:     Digitalt møte via Teams 

Påmelding:  Påmelding gjøres på 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qBO-IS-
5gEqc8xcCbUqBGG_h7pqGzDJDvU1Kyc9LRzpUMTJNOUxCQjBaN
ElZN0EwRUJCNjdFRzZONy4u innen 11.12.20. 

Kontaktperson:    Hanne Bloch Valebjørg hanne.bloch.valebjorg@rogfk.no 

 
 

Foreløpig agenda 

12:00-14:00 

- Velkommen, formålet med konferansen 
- Innlegg v. Nasjonalt program for leverandørutvikling 
- Innlegg v. Rogaland fylkeskommune.  
- Korte presentasjoner av deltakerne 
- Videre dialog og informasjonsutveksling. 
- Oppsummering og spørsmål 
- Veien videre (inkl. fremdriftsplan, prosess/prosedyre for anskaffelse) 

 

Skriftlig referat vil bli utarbeidet og gjort offentlig tilgjengelig 21.12.20. 
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Prosessen videre etter dialogkonferansen 

Spørsmål i etterkant av dialogkonferansen: 

Dersom deltakerne har spørsmål eller innspill til Rogaland fylkeskommune etter konferansen, kan dette 
sendes til hanne.bloch.valebjorg@rogfk.no   

Det kan også tenkes at Rogaland fylkeskommune har spesifikke spørsmål til deltakerne. Dersom dette er 
aktuelt, vil spørsmål sendes via e-post.  

Én-til-én-møter: 

Én-til-én-møter vil bli avholdt 7.- 8. januar 20201 Det vil bli satt av 30 minutter til hver aktør, og påmelding 
skjer etter først-til-mølla-prinsippet.  

Vi ber om at ønske om én-til-én-møte informeres om samtidig med påmelding til dialogkonferansen. 

 
 
 
Bakgrunn 
Rogaland fylkeskommune overtok fra 1.januar 2020 ansvaret for oppfølging av fylkesveinettet som en 
del av gjennomføringen av Regionreformen.  

Ansvaret innebefatter at Rogaland Fylkeskommune er byggherre for drift av i overkant av 3000 km vei, 
fordelt på 5 driftskontrakter.  

Dagens kontrakter ble inngått som felleskontrakter sammen med Statens vegvesen. Rogaland 
Fylkeskommune har ansvaret for å følge opp en av kontraktene, mens Statens Vegvesen følger opp fire 
kontrakter.  

Ved avslutning av felleskontraktene skal alle fylkesveiene overføres til rene fylkeskommunale kontrakter 
hvor de nye kontraktene lyses ut og driftes av Rogaland Fylkeskommune sin byggherreorganisasjon.  

Som en del av Rogaland fylkeskommune skal virksomheten bidra til å bygge opp under 
samferdselsstrategien. Veinettet som skal driftes inkluderer også gang- og sykkelvei. Ved ivaretakelse av 
disse er det en forutsetning at Rogaland Fylkeskommune som veieier legger til rette for at brukere skal 
kunne velge andre transportmetoder enn privatbil.  

Rogaland Fylkeskommune har vedtatt at drift av fylkesveinettet skal utføres i henhold til krav gitt i 
Statens vegvesens håndbøker. Men det er åpnet for å gjøre lokale tilpasninger der vi ser at dette vil 
bidra til en bedre løsning for bruker, byggherre og entreprenør. 

Som en del av Rogaland Fylkeskommune så blir de økonomiske rammer styrt av de årlige tildelinger som 
gjøres over Fylkesbudsjettet. Fylkesbudsjettet vedtas på politisk nivå. Politikere kan derfor gjennom sine 
bevilgninger legge føringer for arbeidet som skal utføres. 
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I prosessen med å etablere Rogaland Fylkeskommune som en ny byggherre på drift så er vi i en unik 
posisjon. Vi ønsker å benytte denne muligheten til å gjøre de nødvendige vurderinger av behov og 
forbedringspotensialet som er knyttet til drift av fylkesveinettet. 

 

Målsetting 

Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere seg som en ny byggherre på veidrift i Rogaland. 

For å finne gode løsninger er det viktig med innspill fra aktører i bransjen som leverer de typene 
tjenester som vi er avhengige av for å kunne forvalte vårt driftsansvar på en fornuftig og 
kostnadseffektiv måte. Målet med dialogkonferansen og de påfølgende 1-1 møtene er å få gode innspill 
fra bransjen som vi i neste omgang kan bruke til utforming av våre kontrakter. 

Flere entreprenører har erfaringer fra driftskontrakter med Statens vegvesen som tidligere 
administrerte drift av fylkesveinettet. Vi ønsker tilbakemeldinger på ting som har fungert bra, og ting 
som har fungert mindre bra. Vi er også åpne for på sikt å prøve nye kontraktsformer og modeller og 
ønsker innspill til hvordan bransjen ser muligheter for grep man kan vurdere å innføre. 

 

Behovet 

Vi ønsker tilbakemeldinger fra bransjen på hva de synes er utfordrende med dagens kontraktsregime. Vi 
ønsker også forslag til hvilke grep vi kan gjøre for å utvikle og forbedre måten vi organiserer drift. 
Innspill til tiltak for å optimalisere drift for både entreprenør, byggherre og bruker. 

Rogaland Fylkeskommunes sine seksjoner for drift ønsker at leverandørmarkedet skal ha mulighet til å 
komme med sine innspill om hvilke grep vi som byggherre kan ta for å sikre en bedre drift av 
fylkesveinettet.  

Vi ønsker spesielt innspill som kan bidra i våre langsiktige planer knyttet til utvikling av kontrakter som 
skal være gjeldende for fylkesveinettet i Rogaland, og hvilke grep vi kan ta for å utvikle oss til en 
selvstendig byggherre som ivaretar fremtidens krav. 

Vi ber derfor leverandørmarkedet spesielt komme med tilbakemeldinger knyttet til de spørsmål som vi 
her presenterer: 

 Hvordan kan vi organisere kontraktene med hensyn til lengde, geografisk inndeling og 

kontraktsomfang/fag for å gjøre de attraktive for deg som driftsentreprenør i Rogaland? 

 Hva kan vi gjøre med kontrakt for å hindre konflikt i gjennomføringsfasen? 

 Hva kan vi gjøre med kontraktene for å sikre best mulig utnyttelse av de ressursene 

Fylkeskommunen har til rådighet for drift av fylkesveinettet i Rogaland? 

 Hvordan kan vi sikre at vi inngår kontrakter basert på tillit og kontinuerlig forbedring? 



 

 Hvordan kan vi gjennom drift av fylkesveinettet i Rogaland bidra til å minske utslipp som 

negativt påvirker klima? 

 

Fremdri f t  og dialogprosessen 
 
Innovative anskaffelser en metodikk som legger opp til et samspill mellom det offentlige og 
leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen 
er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke 
oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide 
konkurransegrunnlaget. Samtidig får leverandørene og bedriftene informasjon om 
oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye 
og bedre løsninger. Leverandørdialogen annonseres åpent på Doffin som veiledende 
kunngjøring, og består av en dialogkonferanse med påfølgende en-til-en-møter. Alle 
interesserte har anledning til å melde seg på konferanse og/eller en-til-en-møtene. Deltagelse 
ved dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en 
eventuell kommende anbudskonkurranse. Se for øvrig www.innovativeanskaffelser.no. 

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Rogaland 
fylkeskommune kan nå målsettingene som beskrevet på en best mulig måte.   

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og 
forslag til hvordan vi best kan løse våre behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om 
mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.  

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å endre konkurransegrunnlaget på bakgrunn av 
kommentarer eller innspill som kommer i høringsrunden. 

Rogaland fylkeskommune informer om at både offentleglova og forvaltingsloven har 
bestemmelser som sikrer at det skal være et godt vern for leverandørenes idéer, forslag og 
forretningshemmeligheter som eventuelt deles i møter. 

Det er ønskelig at deres tilbakemeldinger er på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå. 
De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig 
beskrivelse, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i en-til-en møter, (se 
tidsplan nedenfor). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å 
delta i en-til-en møtene. 
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Tidsplan Aktivitet  

14.12.2020  Dialogkonferanse  

22.12.2020 Frist for skriftlige innspill og en-til-en-
møter gjennomføres 

07.01.2021 – 08.01.2021 En-til-en samtaler 

 

Informasjonen som vi får fra én til én – møtene kan bli benyttet i et evt. konkurransegrunnlag, 
og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best eget for å anskaffe den beste løsningen for 
å dekke det behovet Rogaland fylkeskommune har.  
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