
FKN hotellavtale 
Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått kontrakt på hotelltjenester i Norge. Det er konkurrerte på 24 
hovedlokasjoner (lokasjoner med erfaringsmessig størst behov for overnatting). Følgende hotell/hotellkjeder er 
valgt som leverandører: 

• Scandic 
• Thon 
• Choice 
• Radisson 
• Best Western 
• De Bergenske/Terminus (Bergen) 
• Skagen Hotell (Bodø) 

 
1. Rangering av leverandører pr. hovedlokasjon 
Følgende hotell valgt og rangert på de 24 hovedlokasjonene: 
 

 
 
2. Kontrakt 
MRFk har allerede signert kontrakt med samtlige leveanadører. Avtaleperioden er fra den 01.01.21 til 
31.12.23 med rett til ytterligere forlengelse i 2 år (2+2). 
I avtalens Bilag 1, pkt. 1 omfatter de virksomheter som er tatt med i Bilag 9. Av dette bilaget fremgår 
det hvilke kommuner og eksterne virksomheter som deltar under avtalen til MRFk. 
 

Sted
1 2 3 4 5

ALTA Thon Scandic 
BERGEN Choice De Bergenske Scandic Thon Radisson
BODØ Skagen Radisson Choice Scandic Thon
BRØNNØYSUND Thon
GARDERMOEN Choice BW Scandic Radisson Thon
HAMMERFEST Scandic Thon
HARSTAD BW Scandic Choice Thon 
HONNINGSVÅG Scandic
KARASJOK Scandic
KIRKENES Scandic Thon
KRISTIANSUND Scandic Thon Choice
MO I RANA BW Scandic Choice
MOLDE Scandic Thon
NARVIK BW Choice Thon Scandic
OSLO Choice Scandic BW Radisson Thon
SANDNESSJØEN Scandic
STAVANGER BW Choice Scandic Thon Radisson
SVOLVÆR Scandic Thon
STEINKJER Choice BW
TROMSØ Radisson Choice Thon Scandic
TRONDHEIM Choice Scandic BW Thon Radisson
VADSØ Scandic
VÆRNES BW Choice Scandic Radisson
ÅLESUND Choice Scandic Thon

Rangering av tilbydere pr. lokasjon



Som presisert i Forpliktelseserklæringen fra kommuner og eksterne virksomheter vil brudd på 
avtalevilkår i rammeavtalen fra en deltakerkommune/virksomheten vil kommunen/virksomheten selv 
stå ansvarlig for. 
 
3. Implementering 
I forbindelse med implementering av avtalen hos MRFk er det lagt ut følgende informasjon på 
intranett/Mercell: 
 

a) Formål med rammeavtalen 
Formålet med anskaffelsen er å sikre Oppdragsgivers ansatte god tilgang på hotellovernatting i Norge på 
følgende tjenester: 
 

a) Overnattinger i forbindelse med de ansattes tjenestereiser (hovedleveransen) 
b) Møterom i forbindelse med dagsmøter inkl. dagpakker. 

• Dagpakkene inneholder: 
o Møterom med tidsriktig teknisk utstyr 
o Lunsj 
o Pauseservering (formiddag og ettermiddag) 
o Møtedeltagerne skal ha tilgang til kaffe, te, vann og frukt gjennom hele dagen 

 
b) Bestillingsalternativ 

Bestilling bes gjennomført på følgende måter: 

• direkte henvendelse til hotellkjedene (nettportal eller telefon) – se info nedenfor 
•  
Hotell (Webside) Tlf. booking Bookingkode 
Scandic 23 15 50 00 D000038478 
Thon 21 49 69 00 60326718 
Choice 22 33 42 00 TH25310604 
Radisson 21 93 19 37 154808 
Best Western 800 11 624 MFY 
De Bergenske 55 21 25 50 FKN 
Skagen 75 51 91 00  

 
Gjeldende priser for det enkelte avtalehotell finnes her - Priser pr. hotellkjede. 

c) Betaling  
Betaling av overnatting skal skje med kredittkort. Betaling av møterom kan faktureres etter avtale. 

Det er åpnet for at deltakende kommuner og eksterne virksomheter kan velge andre betalingsløsninger 

d) Hoteller/kjeder skal benyttes på en av de 24 valgte lokasjon i Norge 
Ved bestilling av hotellrom på disse lokasjonene velges hotell på følgende måte: 
• Nr. 1 Leverandør: Skal alltid benyttes ved ledig kapasitet på hovedlokasjonen 
• Nr. 2 Leverandør: Benyttes dersom nr. 1 leverandør ikke har ledig kapasitet 
• Nr. 3, 4 og 5: Benyttes dersom ikke forutstående leverandører har ledig kapasitet. 

 
Dersom leverandørene har flere hotell på den aktuelle lokasjonen kan oppdragsgiver velge fritt mellom disse 
hotellene forutsatt at rangeringsprinsippet for øvrig er hensyntatt. 
 
Oversikt over lokasjoner og rangering pr. lokasjon finner du i vedlegg Hotellrangering. 

e) Situasjoner der andre leverandører kan benyttes 

1) Overnatting på lokasjoner utenfor definerte lokasjoner/byer 
Oppdragsgiver kan, dersom leverandører på rammeavtalen er representert på lokasjoner /byer utenfor 
hovedlokasjonene, benytte disse ved valg av hotell dersom leverandørene har tilgjengelig kapasitet på 
tilbudte standardrom. Den reisende kan fritt velge mellom disse hotellene ift. den reisendes behov. Pris 
er ikke avgjørende. 



2) Overnatting utenlands  
Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å benytte seg av rammeleverandørene. Bestilling skjer hos det hotellet 
som den reisende anser som mest hensiktsmessig. Pris er ikke avgjørende. 

3) Brukere med spesielle behov 
Brukere med spesielle behov knyttet til funksjonshindringer av enhver art kan velge det hotellet som er 
best tjenlig på den enkelte lokasjon - innenfor rammeleverandørenes tilbudte hotell.   

4) Når lokalisering av hotell i rammeavtalen, i forhold til den reisendes reisemål, medfører vesentlig ulempe 
(f. eks. møte avholdes på annet hotell som medfører uforholdsmessig lang transporttid fra leverandørens 
hotell) kan andre hotell/leverandører velges. Dette gjelder også dersom lokaler i forhold til reisemål gir 
vesentlig kostandsøking. 

5) Oppdragsgiver deltar på kurs og konferanser med tilbud om overnatting. 

6) Oppdragsgiver tilrettelegger for arrangementer på vegne av andre aktører, og hvor disse aktørene gir 
føringer for lokalisering. 

7) Gjennomføring av fylkestingssamlinger i det enkelte fylke som deltar på denne rammeavtalen, omfattes 
ikke av avtalen.  

f) Avbestillingskostnader/ betingelser 
Oppdragsgiver skal kunne avbestille rom frem til klokka 15.00 ankomstdag. Avbestillinger etter dette kan 
faktureres for et gjestedøgn, i samsvar med avtalte pris, med mindre noe annet er avtalt for den enkelte bestilling. 

Ved «no-show» kan leverandør fakturere for et døgn i samsvar med avtalt pris. 

g) Allotment/romgaranti 
Oppdragsgiver har avtalte om allotment med 1.pr. leverandør på hver hovedlokasjon.  
Oversikt over hvilke personer som kan utløse allotment, samt "kontaktpunkt" for utløsing av allotment ved den 
enkelte hotellkjede, fremgår av vedlegg Allotment. 
 

h) Bestilling av 10 rom eller flere 
Bestillinger over 10 rom i en og samme bestilling defineres som gruppebestilling/konferansepakke. Pris på slike 
bestillinger må avtales/innhentes pris på i hvert tilfelle. 
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