
ORG-20/01-JS Svar på spørsmål og forlengelse av frist 

 

Til alle interesserte, 

Vi har valgt å forlenge fristen i forbindelse med innkommende spørsmål (under). 

Ny frist for innlevering av anbud er satt til onsdag 21.10 kl. 16:00. 

 

Det har kommet inn noen spørsmål knyttet til blant annet antall brukere. Her følger en liten oppklaring: 

I anbudet oppgis det at Norsk Folkehjelp [til sammen har] «over 100 lokallag og mer enn 2000 aktive 
frivillige». En del leverandører benytter seg av en prismodell som tar utgangspunkt i antall 
lisenser/bruker, og etterlyser derfor et tall på faktiske brukere. 

Vi kan per dags dato gi et grovt anslag på cirka mellom 700 og 1000 kursgjennomføringer i løpet av et år 
(her nærmere 700 enn 1000) – et tall vi imidlertid håper å få økt på sikt. Men samtidig skulle vi også 
gjerne sett at både eksisterende frivillige og potensielle frivillige (og andre interesserte) kunne fått 
muligheten til å få et innblikk i vår utdanning og virksomhet gjennom kurs eller andre ressurser, jamfør 
«Mannskapsreisen».  

I og med at kursgjennomføringer for utdanning av våre frivillige mannskaper ikke er av en konstant 
størrelse (som for eksempel ved tradisjonelle utdanningsinstitusjoner med fast tak på inntak), er det 
vanskelig å gi et fasitsvar på antall kommende brukere av en ny læringsplattform.  

I tillegg medfører innføring av læringsplattform og digitale former for opplæring en endring i selve 
utdanningen vår, som igjen kan påvirke nåværende antall medlemmer og kursgjennomføringer (vi håper 
for eksempel at fleksibiliteten som følger kan føre til at flere ønsker å bli frivillige).  

Ellers kan jeg legge til at tilbudsforespørselen er relativt åpent formulert for å ikke legge for mange 
føringer eller begrensninger på leverandører gjennom spesifisering av bestemte systemer eller 
standarder. Vi håper at dette vil føre til mange spennende løsningsforslag og tilbud, som igjen vil bidra 
til å gjøre det enda mer attraktivt å være frivillig i Norsk Folkehjelp.  

 

Vennlig hilsen, 

Jeanett Sirland, rådgiver e-læring i Norsk Folkehjelp 


