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TILBUDSFORESPØRSEL  

Oppdrag for SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk: «Gjeldsbrevet» - produksjon av podcast 

og tegneseriestripe. 

 

OM SLUG 

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er en nettverksorganisasjon med 36 norske 

medlemsorganisasjoner. SLUG jobber for å gjøre norsk og internasjonal gjelds- og finanspolitikk mer 

rettferdig, og driver strategisk kampanje-, informasjon- og lobbyvirksomhet.   

SLUG jobber for: 

1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på 

bekostning av grunnleggende menneskerettigheter 

2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske 

prosesser 

3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering 

SLUGs medlemsorganisasjoner står samlet bak disse målene og mottar samtidig informasjon, 

analyser og konstruktive handlingsalternativ fra SLUG om internasjonale gjeldsproblemer relatert til 

de representative medlemsorganisasjonenes interessefelt.  

 

OM GJELDSBREVET 

En av organisasjonens informasjonskanaler er «Gjeldsbrevet». Gjeldsbrevet var tidligere SLUGs trykte 

medlemsblad, men siden 2015 har vi sendt ut Gjeldsbrevet pr e-post. I tillegg til de faglige artiklene 

inkluderer nå Gjeldsbrevet også en podcast og en tegneseriestripe. Gjeldsbrevet gis ut tre ganger i 

året.  

De ulike elementene i Gjeldsbrevet (artikler, podcast og tegneserie) brukes også i andre 

sammenhenger og skal blant annet være tilgjengelige på våre nettsider og i sosiale medier. 

 

MÅL 

Det skal produseres tre Gjeldsbrev pr. år. Hvert Gjeldsbrev skal ha et faglig tema og skal inneholde 

fagartikler, podcast og tegneseriestripe.  

 

OM OPPDRAGET 

SLUG ønsker bistand til å utvikle og produsere tre podcaster og tre tegneseriestriper i 2020. 

Leverandør skal i samarbeid med SLUGs ansatte og frivillige endelig bestemme tema, innhold og 

form, og deretter ha ansvar for å produsere elementene. SLUG bidrar med faglig kompetanse, men 

det forventes at leverandøren har eller kan tilegne seg grunnleggende kunnskap om temaene.  

http://www.slettgjelda.no/
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Oppdraget har en ramme på 150 000 kr. inkl. mva., men dette forutsetter at SLUG får støtte utbetalt 

av Norad som planlagt. Summen skal dekke alle kostnader knyttet til utviklingen og produksjonen, 

inkludert kostnader som for eksempel reise i forbindelse med intervjuer.  

Det er ønskelig med en totalleverandør. Underleverandører kan benyttes. 

De faglige artiklene, utsendingen av Gjeldsbrevet og tilrettelegging på nettsiden er ikke inkludert i 

oppdraget og skal arrangeres av SLUG med andre midler.  

VARIGHET  

Oppdraget skal gjennomføres i løpet av 2020 og vi ser for oss ett Gjeldsbrev som er ferdig mot 

slutten av april, og de to andre i august og november.  

 

Kontrakten gjelder for 2020. Kontrakten kan fornyes og oppdragsgiver har opsjon på å forlenge 

kontrakten med de samme betingelser med ett år, slik at total mulig kontraktlengde blir 2 år. 

 

MÅLGRUPPE FOR GJELDSBREVET 

Ungdom og studenter, akademia, medlemsorganisasjoner og beslutningstakere. SLUG ønsker at 

faglige artikler, podcast og tegneseriestripe kan treffe ulike målgrupper og deres foretrukne 

læringsmåter.  

 

FORMAT 

Følgende elementer ønskes levert:  

- Podcast: Et dypdykk i temaet. «Historiefortelling» med intervjuer av pådrivere, faglige eksperter 

og beslutningstakere. Skal kunne gå an å henge med uten mye bakgrunnsinformasjon, men 

samtidig være interessant for de som kan noe om temaet fra før. Omtrent 20 - 30 minutter 

- Tegneseriestripe: Enkle poenger knyttet til temaet, satt på spissen. Skal kunne brukes til 

foredrag, samt i sosiale medier. Kan muligens også trykkes som informasjonsmateriell (for 

eksempel på små brosjyrer om SLUG, «postkort» eller løpesedler.) 

 

FORUTSETNINGER I OPPDRAGET 

- Frist for å levere tilbud på oppdraget er 7. februar 2020 

- SLUG vil beslutte valg av leverandør senest 12. februar 2020 

- Gjennomføring innenfor budsjett 

- Elementene til hvert gjeldsbrev må ferdigstilles i henhold til tidspunktene oppgitt i «Varighet» 

 

TILBUDET 

TILBUDET MÅ INNEHOLDE 

- Tilbyders ideer til gjennomføring av oppdraget 

- Beskrivelse av hvordan arbeidet legges opp, inkludert tidsplan, timebruk og kostnadsoversikt 

- Beskrivelse av hva tilbyder kan gjøre og hva tilbyder trenger at ansatte/frivillige i SLUG gjør 

- Relevant erfaring og tidligere oppdrag, gjerne med referanser 

- Bekreftelser (se vedlagt leverandørkrav fra Norad) 

▪ Bekreftelse på selskapsform og eierskapsstruktur, se pkt. 3.1 

▪ Bekreftelse på at dere ikke er involvert i noen av situasjonene beskrevet under pkt. 3.2-

3.3 

http://www.slettgjelda.no/
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TILDELINGSKRITERIER OG VEKTING 

- Tilbyders relevante erfaring og kompetanse (40%) 

- Metode og beskrivelse av opplegg, inkludert ideer til gjennomføring (30%) 

- Pristilbud (30%) 

 

ANNET 

VEDLEGG 

Leverandørkrav fra Norad 

 

ADRESSELISTE  

Anorak 

Von Kommunikasjon  

Grape og Olsen 

DNX 

Moderne Media 

 

Tilbudet sendes til slug@slettgjelda.no innen 7. februar 2020 

For spørsmål, kontakt daglig leder Henrik Mathias Hvaal på slug@slettgjelda.no eller 46 47 46 93. 

 

 

Vi ser frem til å høre fra dere. 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

 

Henrik Mathias Hvaal 

Daglig leder 

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk 
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