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Industrielle muligheter i NATO 

 
 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) gjennomfører årlig prosjekter gjennom 

investeringsprogrammet NATO Security Investment Programme (NSIP) på om lag 650 

millioner euro. Investeringene skjer primært gjennom prosjekter ledet av en Host Nation, 

enten et av alliansens medlemsland eller et av NATOs mange Agency-er. Nedenfor finnes en 

kort oversikt over noen viktige momenter av interesse for norsk industri som ønsker å selge til 

NATO. 

 

Norske kontaktpersoner er: 

 Kontaktperson i Norges delegasjon til NATO, tlf +32 2707 6313 

 Kontaktperson i Forsvarsdepartementet, tlf +47 2309 6571 

 Kontaktperson i Forsvarsbygg, tlf +47 488 67 692 

 

Det fremgår av de enkelte anskaffelser hvilket regelverk som vil komme til anvendelse. 

Firmaene må være norske. Andre lands firmaer må henvende seg til sine nasjonale 

myndigheter. Det er svært viktig at aktuelt regelverk følges nøye. Avvik kan føre til at anbud 

erklæres ugyldige. Det er også viktig at man responderer på alle henvendelser, selv når man 

ikke er interessert i anskaffelsen. En høflig takk for henvendelsen med en kort begrunnelse for 

hvorfor man ikke har interesse i saken er tilstrekkelig. 

 

Normalt kreves det en ”Declaration of Eligibility” fra norske myndigheter for å kunne delta i 

anbud. Dette fremskaffes gjennom å kontakte: 

 

 Kontaktperson for “Declaration of Eligibility”, tlf +47 488 67 692 

 

http://www.nato.int/
mailto:nsip-adviser@fd.dep.no
mailto:nsip-adviser@fd.dep.no
mailto:christian.skjelderup@forsvarsbygg.no
mailto:christian.skjelderup@forsvarsbygg.no
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Følgende opplysninger må fremlegges: 

 Navn på Host Nation 

 Prosjektnummer og -navn på det aktuelle prosjektet 

 Firmaets navn 

 Firmaets postadresse (gateadresse samt eventuelt postboks) 

 Firmaets telefonnummer 

 Firmaets e-post og www-adresse (URL). 

 Kontaktperson (Point of Contact) for prosjektet: 

o Navn 

o Tittel/stilling 

o Telefon 

o E-post 

 Firmaattest (fra Brønnøysundregisterene), maksimalt fem måneder gammel 

 Attest om restanse av skatter og avgifter (fra Kemneren eller Fylkesskattekontoret), 

maksimalt fem måneder gammel 

 Dersom prosjektet krever sikkerhetsklarering, må firmaet dokumentere sin klarering 

(personklarering og eventuelt firmaklarering). 

 

I forbindelse med person- og firmaklarering kan det være aktuelt å kontakte Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet (NSM). 

 

 

Allied Command Operations 

 
 
Allied Command Operations (ACO) har ansvaret for alliansens operasjoner. I den forbindelse 

gjør ACO en del innkjøp. Mer om dette finnes på følgende link. 

 

ACO har et system for registrering av firmaer (Contact Registration Form) som finnes her. 

 

Kontakt ACO direkte her. 

 

 

Allied Command Transformation 
Allied Command Transformation (ACT) har ansvar for å promotere 

og følge opp transformasjon av alliansens styrker og kapasiteter, 

spesielt gjennom trening og utvikling av konsepter og doktriner. I den 

forbindelse gjør ACT en del innkjøp. Mer om dette finnes på 

følgende link. 

 

 

 

 

http://www.nsm.stat.no/
http://www.nsm.stat.no/
http://www.nato.int/shape/
http://www.nato.int/shape/community/budfin/index2.htm
http://www.nato.int/shape/community/budfin/Contractor_Registration_form_EN.pdf
http://www.nato.int/shape/community/budfin/contacts.htm
http://www.act.nato.int/
http://www.act.nato.int/organization/contracting
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NATO Consultation, Command and Control Agency 

 
 

NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) har som oppgave å fremskaffe 

nøytral vitenskapelige støtte og gjennomføre anskaffelser innen området Consultation, 

Command and Control kapasiteter. Muligheter for industrien publiseres på denne linken. 

 

 Det eksisterer også et system for prekvalifisering av firmaer (Basic Ordering 

Agreements) som er beskrevet her.  

 

Ordningen øker mulighetene for suksess med anbud ved at det forenkler informasjonsflyten 

og prosedyrene mellom det enkelte firma og NC3A. Videre kan et firma som er prekvalifisert 

innen definerte områder, normalt være med på anskaffelser også utenfor disse områdene hvis 

det melder seg på separat. Firmaer som ikke er prekvalifisert, vil derimot normalt ikke kunne 

delta. 

 

Norge har en nasjonal teknisk ekspert i NC3A som blant annet har som oppgave å være 

kontaktpunkt for norsk industri ved NC3A og gi støtte i forbindelse med etablering av avtaler 

og deltagelse i anbudsprosesser i NC3A. Kontakt eksperten her: 

 

 Kontaktperson i NC3A, +32 477 637 922 

 

 

 

 

NATO Communication and Information Systems Services Agency 

 
 

NATO Communication and Information Systems Services Agency (NCSA) leverer IKT-

tjenester til NATO og alliansens medlemmer. Dette gjelder både i operasjoner og for 

alliansens hovedkvarter. Muligheter for industrien publiseres på denne linken. 

 

 

 

 

 

http://www.nc3a.nato.int/
http://boa.nc3a.nato.int/suppliers/pages/bb.aspx
https://industry.nc3a.nato.int/customers/Pages/boa.aspx
mailto:per.trygve.gundersen@nc3a.nato.int
http://www.ncsa.nato.int/
http://www.ncsa.nato.int/business.htm
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NATO Maintenance and Supply Agency 

 
 

NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) har som oppgave å organisere felles 

anskaffelser og forsyning av reservedeler samt organisering av vedlikeholds- og reparasjons-

tjenester for ulike våpensystemer. Agency-et anskaffer også kapasiteter innenfor området 

bygg og anlegg. Muligheter for industrien publiseres på denne linken. 

 

NAMSA har et system for registrering av firmaer (NAMSA Source File) som er beskrevet 

her. Norske kontaktpersoner er de samme som nevnt i innledningen. 

 

Kontakt NAMSA direkte her. 

 

 

NATO Air Command and Control System Management 

Agency 
NATO Air Command and Control System Management Agency (NACMA) har 

som oppgave å gjennomføre planlegging, system engineering, implementasjon og 

konfigurasjonsstyring av NATOs Air Command and Control System (ACCS) 

Programme. 

 

Norge har en nasjonal teknisk ekspert i NACMA som blant annet har som oppgave å være 

kontaktpunkt for norsk industri ved NACMA og gi støtte i forbindelse med etablering av 

avtaler og deltagelse i anbudsprosesser i NACMA. Kontakt eksperten her: 

 

 Kontaktperson i NACMA, +32 2707 8550 

 

 

Kontakt NACMA direkte her. 

 

 

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening 
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er en 

interesseorganisasjon for industri- og kompetansebedrifter som har 

forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer 

og tjenester mot markeder innen forsvar og sikkerhet og beredskap 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

Muligheter for industrien publiseres på hjemmesiden under koblingen ”Kunngjøringer”. 

 

Kontakt FSi direkte her. 

 

 

http://namsa.nato.int/
http://www.natolog.com/eProcurement/default.aspx?lng=en
http://www.natolog.com/eProcurement/Content/AllBusinessContents.aspx?r=1
mailto:pp@namsa.nato.int
http://www.nacma.nato.int/
mailto:ecoldevin@nacma.nato.int
http://www.nacma.nato.int/e_contact.htm
http://www.fsi.no/
mailto:fsi@nho.no
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Database for offentlige innkjøp 

 
 

Database for offentlige innkjøp (Doffin) gir oversikt over kunngjøringer fra hele Norge, 

herunder også NATO oppdrag som Host Nation Norge løser på vegne av NATO. 

 

Kontakt Doffin direkte her. 

http://www.doffin.no/
http://www.doffin.no/aboutus/aboutus_contactus.aspx

