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• Når det selges varer og/eller tjenester til det offentlige

• Kommunale oppdragsgivere har handlingsrom - regelverket er en verktøykasse

• Konkurranser har (som oftest) én vinner – mange "ikke så fornøyde" deltagere

• Viktig for leverandører å merke seg konkurransereglene – kan få avgjørende konsekvenser for deltagelsen 
(formelle feil)

Veien til kontrakten går igjennom 
anskaffelsesreglene
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• Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

• Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

• Forsyningsforskriften

• Konsesjonskontraktforskriften

• Klagenemndsforskriften

Lover og forskrifter i offentlige anskaffelser
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• Systematikken i regelverket

– Anskaffelser er i stor grad prosess- og regelstyrt

– Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt

• Lovens formål

– Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, 
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

• De grunnleggende prinsippene

– Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om:

• Konkurranse

• Likebehandling

• Forutberegnelighet

• Etterprøvbarhet

• Forholdsmessighet

Systematikk, formål og prinsipper
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• Plikt til å sørge for at anskaffelser så langt det er mulig baseres på konkurranse

• Virkemiddel for å oppnå effektive anskaffelser

• Kravet til konkurranse ivaretas ved å la flere leverandører få delta

• Sørge for effektiv og reell konkurranse i alle faser

Prinsippet: Konkurranse
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• Ikke forskjellsbehandle leverandørene

– Like tilfeller skal behandles likt

• Alle leverandører skal få de samme mulighetene gjennom hele anskaffelsesprosessen

Prinsippet: Likebehandling
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• Kravet skal sikre like muligheter i konkurransen

• Utslag av likebehandlingsprinsippet

• Saklige og objektive kriterier

– Kriteriene skal være etterprøvbare, relevante og ha betydning for formålet med anskaffelsen

• Følgende forhold skal fremgå klart:

• Hva som skal anskaffes.

• Hvordan konkurransen skal gjennomføres.

• Hvilke krav til leverandøren som skal gjelde.

• Hvilke kriterier som legges til grunn for valget av leverandør.

• Omfang og lengde på kontrakten.

Prinsippet: Forutberegnelighet
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• Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold til reglene

• Dokumentasjon av prosessen

– Alle aktiviteter, beslutninger og vurderinger

• Anskaffelsesprotokoll

• Leverandøren har krav på en begrunnelse på hvorfor de ble avvist, eller ikke valgt mv

Prinsippet: Etterprøvbarhet
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• Forholdsmessighetsprinsippet omtales også som proporsjonalitetsprinsippet og er et av de grunnleggende 
EU/EØS-rettslige prinsippene.

– I EU/EØS-retten har prinsippet til formål å sikre at de beslutninger som treffes og de tiltak som settes i verk, er 
forholdsmessige i forhold til de mål som ønskes oppnådd.

• Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens art, omfang, 
verdi og kompleksitet.

• Betydning for gjennomslagskraften til de grunnleggende prinsippene

Prinsippet: Forholdsmessighet
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Behov oppstår

Verifisere behov 
Markedsundersøkelse

Grunnleggende 
prinsipper

Beregne 
terskelverdi

Valg av 
anskaffelsesprosedyre

Utarbeide 
konkurransegrunnlag

Kunngjøre

Mottak og åpning Evaluere

Avvisning?

Avklare / forhandle

Begrunne Tildele 

Avslutte 
konkurransen

Oppfølging av 
kontrakten

Interne 
retningslinjer

Stegene i innkjøpsprosessen
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Ofte brukte ord Forklaring

DOFFIN Database for offentlige innkjøp i Norge

TED Tenders Electronic Daily – EU/EØS anskaffelser

Terskelverdi – alltid i eks. mva Nasjonal terskelverdi = 1.300.000
EØS terskelverdi

Varer og tjenester
Bygg og anlegg

Kunngjøringspliktige anskaffelser Anskaffelser over nasjonal terskelverdi

CPV-koder Viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder.
Viser hvilke ytelser som skal anskaffes

KOFA Klagenemda for offentlige anskaffelser

KGV Konkurransegjennomføringsverktøy – her leveres 
tilbud

KAV Kontraktsadministrasjonsverktøy

Terminologi
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• Viktig å vite hvordan vi skal beregne størrelsen på kontrakter for å vite om det er plikt til å kunngjøre og i 
tilfelle hvor – DOFFIN og/eller TED

• Det vil si beregningen av verdi har kun betydning for om og i tilfelle hvor kontrakten vil bli kunngjort og  hvilken 
del av forskriften som kommer til anvendelse

Terskelverdier og beregning
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• < 100.000

• Valgfri fremgangsmåteDel I

• > 100.000 - < 1.300.000

• Tilbudskonkurranse, åpen eller begrensetDel II
• > Nasjonal terskelverdi

• Anbudskonkurranse, åpen eller begrenset

• Konkurranse med forhandling

• Konkurransepreget dialog

• Innovasjonspartnerskap

Del III

• Valgfri fremgangsmåteDel IV

Tillatte prosedyrer
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Varer Tjenester Særlige tjenester Bygg og anlegg Helse-, sosial tjenester

Norske regler FOA del I - ingen kunngjøringsplikt Norske regler FOA del II - kunngjøringsplikt Doffin

EU regler FAO del II/III/IV - kunngjøringsplikt TED

Terskelverdiene

Type 

anskaffelse

Kontraktsverdi 

NOK

100.000

1,3 mill

2,05 mill

6,95 mill

51 mill

HUSK: LOA og 

FOA del I 

gjelder for alle 

anskaffelser 

over kr 100.000
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Type krav

Minimumskrav / absolutte krav Stilles som hovedregel i kravspesifikasjonen eller i 
kontrakten om krav som må oppfylles.
Manglende oppfyllelse fører til avvisning.

Kvalifikasjonskrav Krav som stilles for å vurdere leverandørens egnethet 
til å oppfylle kontrakten – går på forhold ved 
leverandøren og dennes kvalifikasjoner.
Manglende oppfyllelse fører til avvisning.

Tildelingskriterier Konkurransekriterier som oppdragsgiver skal vurdere 
tilbudene etter. Hvilket tilbud oppfyller kriteriene 
best?

Krav som skal svares ut
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• Hvor finnes informasjon om anskaffelsene?

• Informasjon om oppdragsgiver.

• Hvem har kontrakten nå.

• Les konkurransegrunnlaget nøye – spillereglene for konkurransen.

• Tilbudets innhold – forespørselen skal besvares

• Hvordan skrive et godt tilbud.

• Du må kunne bruke elektroniske verktøy.

• Følge med på gratis webinarer i regi av Anbud365

– 28. april vil blant annet leverandørene få gode råd om hva dere bør være oppmerksomme på i forbindelse med 
oppdragsgivers kravspesifikasjoner.

Hva er viktig for leverandørene?
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Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser

• Representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere har samarbeidet om å lage fem kjøreregler for 
offentlige anskaffelser

• Kjørereglene er utarbeidet av NHO, NHO Service,  IKT-Norge, Virke, Maskinentreprenørenes forening (MEF), 
SMB Norge, KS, Fredrikstad kommune, Gjesdal kommune, Skatteetaten, Statens vegvesen, Sykehusinnkjøp, 
Statens innkjøpssenter, Fylkesmennene og Fylkeskommunalt innkjøpsforum

• Felles-kjoreregler-ferdig.pdf (regjeringen.no)

• Vi sikrer rett kompetanse

• Vi bruker dialog aktivt

• Vi begrenser oss til det som er relevant

• Vi forebygger konflikter

• Vi skaper sunn konkurranse på kort og lang sikt

Hva er viktig for samarbeidet?

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/vedlegg/felles-kjoreregler-ferdig.pdf
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• Doffin - hovedsiden

• Doffin - leverandørsiden

• Brukermanual leverandører bokmål.pdf (doffin.no)

– Lagre søkerprofiler

– Melde interesse på kunngjorte konkurranser

Doffin

https://www.doffin.no/
https://www.doffin.no/Home/Supplier
https://doffin.no/Media/Default/Files/Brukermanual%20leverand%C3%B8rer%20bokm%C3%A5l.pdf

