
Veiledende kunngjøring om anskaffelse av regnskapstjenester med mere. 
Lister og Dalane Avfallsservice AS.  

 

Lister og Dalane avfallsservise AS (LiDa) er stiftet med tre renovasjonsselskap som eiere og skal tilby 
administrative tjenester for eierne. 

Selskapets oppgaver omfatter kundebehandling og drift av nettjenester, kunderegister og 
fakturering, felles økonomisystem, innkjøps- og HMS-tjenester. Selskapet kan også utføre andre 
administrative tjenester dersom eierne ønsker dette. 

Eierselskapene: 

• Dalane Miljøverk AS (DIM) (eventuell opsjon på tjenester til 2 datterselskaper) 
• IRS Miljø IKS (IRS) 
• Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (eventuell opsjon for 1 datterselskap) 

Eierselskapene er alle 100 % eid av kommuner. 

LiDa er med i Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies 
av ni kommuner i vestre Vest-Agder. LiDa vil tiltre de anskaffelser som DDV har gjennomført og 
som er relevante for LiDa. 

LiDa har intensjon om å anskaffe tjenester for regnskap, fakturering, lønn, personal for selskapet 
og for eierselskapene og eventuelt for eierselskapenes datterselskaper. 

Tidshorisont: 

Veiledende kunngjøring uke 46/19 
Frist for å melde interesse 12.12.2019  
Markedsdialog uke 51/19 

Kunngjøring konkurranse uke 01/20 
Frist innlevering konkurranse uke 01.02.2020 

Evaluering og valg av leverandør uke 06/20  

Omfang av tjenestene: 

Alle relevante tjenester for regnskapsføring, fakturering, innfordring, rapportering, lønn, personal, 
årsavslutning med mere.   

 LiDa DIM IRS RFL DIM 
datter 1 

DIM 
datter 2 

RFL 
datter1 

Omsetning Mill kr ? 39 55 55 25 2 7 
Antall ansatte 0 14 19 19 0 0 6 
Antall inng. 
faktura 

? 3200 1500 1500 500 50 50 

Antall utg. faktura (100.000) 40.000 34.000 34.000 1000 20 20 
 

RFL er eid av kommunene Farsund og Lyngdal og det er eierkommunene som selv fakturerer 
renovasjonsgebyrene i dag. Det er mulig at RFL/LiDa vil utføre dette på sikt. 

 



 

Økonomifunksjonene må være operative for LiDa 01.07.2020 med fakturering i august 2020. LiDa vil 
ha lite historikk  

For 6 selskaper vil overgangen eventuelt starte 01.01.21. For 3 av selskapene er det mye historikk 

 

 

Krav/forutsetninger: 

Forsystem for fakturering KomTek fra Norkart 
Arkiv: Documaster 

Tilbyder må kunne dokumentere erfaring med KomTek som forsystem for fakturering. 
 

 


