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Direkteanskaffelse - Lokasjonsbasert varslingsverktøy
Hva saken gjelder:
Kommunal kriseledelse (KKL) vil gå til direkteanskaffelse av Lokasjonsbasert varsling - et
kartbasert verktøy for lokasjonsbasert kritisk varsling av befolkningen via SMS.
Anskaffelsen skal benyttes særskilt i forbindelse med koronasituasjonen.
Anskaffelsen skal benyttes som et smitteverntiltak for å:
•
Kunne varsle alle sim-kort som befinner seg innenfor et definert geografisk område
for å bryte opp store befolkningsansamlinger, såkalt lokasjonsbasert varsling.
•
Kunne sette opp automatisk varsling av sim-kort som kommer inn til Bergen
kommune, såkalt «elektronisk gjerde» for å kunne bekjentgjøre
smittevernrestriksjoner.
Systemet gir muligheter for sim-korttelling, geo-fencing og lokasjonsbasert varsling og får
sine data gjennom Teila og Telenor. Systemet identifiserer ikke enkeltindivider eller
telefonnummer og gir bare informasjon om antall sim-kort i definert område, samt hvilke
nasjonaliteter sim-kortene har.
Dersom området som defineres er for lite, dvs. et enkelt hus o.l., vil ikke systemet gi
informasjon.
Systemet ble benyttet under Sykkel-VM og har blitt benyttet av de andre storbyene i Norge i
flere år.
Direkteanskaffelse som vil vare frem til 31.12.20 er pålydende kr. 975.000 i fast leieavgift og i
tillegg en trafikkavgift per SMS. Det kan derfor ikke utelukkes at anskaffelsens verdi
overstiger den nasjonale terskelverdien for anskaffelser, ref. anskaffelsesforskriften § 5-1 (2)
a.
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap vil styre tilgangskontroll, og det er kun de
vakthavende beredskapskoordinatorene som skal kunne benytte systemet.
Kommunal kriseledelse anbefaler byrådet å vedta at Bergen kommune foretar slik
anskaffelse.
Byrådsleder vurdering og anbefaling/konklusjon:
Anskaffelsen er avgjørende utfra smittevernhensyn og for å kunne informere grupper av
befolkningen målrettet i en ekstrem situasjon, samtidig som systemet vil kunne gi bedre
analyser av befolkningsforflytning i en situasjon der det å unngå befolkningsansamlinger er
avgjørende.
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Anskaffelsen er i utgangspunktet omfattet av anskaffelsesforskriftens konkurranseregler i
forskriftens del II. Det følger imidlertid av forskriftens § 5-2 (1) c) at del II ikke gjelder når
«oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelse av
kontrakten i den tidsperioden det vil ta for å få gjennomført en åpen eller begrenset
tilbudskonkurranse».
Byrådsleder er av den oppfatning at denne anskaffelsen er en slik anskaffelse og at
anskaffelsen derfor ikke er omfattet av forskriftens del II. Forskriftens del I kommer likevel til
anvendelse.
Byrådet fastsatte i sak 1116/17 supplerende retningslinjer for anskaffelser til Bergen
kommune som er omfattet av forskriftens del I. En direkte anskaffelser med verdi som i
denne saken, er ikke i samsvar med disse retningslinjene. Sakens hastemoment tilsier
imidlertid at det det må gjøres unntak fra retningslinjene for denne anskaffelsen
Byrådsleder anbefaler byrådet å fatte vedtak i samsvar med KKLs forslag.
Vedtakskompetanse:
Byrådets fullmakter § 9 Kriseledelse har følgende ordlyd:
Byrådet er selv kommunens kriseledelse. Når krisesituasjoner krever raske vedtak og det
derved ikke er tid til at hele byrådet kan samles, anses kriseledelsen å være
beslutningsdyktig når byrådsleder eller byrådsleders stedfortreder er til stede.
Kriseledelsen har alle fullmakter som er nødvendig for iverksettelse av relevante
skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer. Byrådet holder ordføreren
løpende orientert om de vedtak som er fattet.
Byrådets fullmakter § 17.2 Anskaffelser og tildeling av rettigheter til 3. person
Byrådet har myndighet til å foreta anskaffelser samt forestå tildeling av rettigheter til
tredjeperson/organisasjon på områder som ikke er regulert av lov, samt inngåelse av andre
driftsrelaterte avtalerettslige forpliktelser begrenset av de rammer som budsjettfullmaktene
trekker opp.
Byrådsleder innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Bergen kommune inngår avtale om kjøp av lokasjonsbasert varslingsverktøy i henhold til
tilbud fra Everbridge Norway AS datert 16.03.2019. Avtalen gjelder ut 2020.
2. Utgiftene dekkes ved tilsvarende bruk av disposisjonsfond, og administrasjonen får
fullmakt til nødvendige budsjettjusteringer.
3. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor.
Dato:

17. mars 2020

Roger Valhammer
byrådsleder
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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