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Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- 
FASEN  
BEHOVSVERIFIKASJON 
MARKEDSUNDERSØKELSE  
GJENNOMFØRINGS  
FASEN  
KONKURRANSEBETINGELSER  
KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS- FASEN  
KONTRAKTSOPPFØLGING  
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    Endret til 1,55 mill 

Endret til 39 mill 



Anskaffelsesregelverket 

• Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 

 Ivaretar de overordnede prinsippene 

 Hjemmel for saksbehandlingsregler 

 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 

 Saksbehandlingsregler fastsatt for å ivareta de grunnleggende 
 kravene 

 Siste endringer 

 

• Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) 

 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 
94) 

 

• Offentleglova 
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Beregne terskelverdier – 
anskaffelsens verdi 
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for kjøp over 100 000 

For beløp over kr 100 000 

Loven gjelder for 
beløp over 100 000 kr 



 

Anskaffelser under 100 000 kroner 

 

Ny § 1-3 bokstav l:  
100 000 kr 
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 00 000 

1, 55 mill, 39 mill 
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Valg av anskaffelsesprosedyre/konkurranseform 
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Rammeavtaler  
  

Ny § 6-1:  

• "(1) Oppdragsgiver skal følge reglene i denne forskriften ved 
inngåelse av rammeavtaler.  

• (2) Oppdragsgiver skal tildele kontrakter under en rammeavtale på 
grunnlag av objektive regler, som sikrer likebehandling av 
leverandørene. Reglene skal angis i konkurransegrunnlaget. 
Oppdragsgiver kan om nødvendig presisere reglene for å tilpasse 
dem til den bestemte kontrakten.  

• (3) Dersom reglene for tildeling av kontrakter innebærer at 
oppdragsgiver skal gjenåpne konkurransen, skal oppdragsgiver 
fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud, og tildele 
kontrakten til leverandøren som har gitt det beste tilbudet på 
grunnlag av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget for 
rammeavtalen.  

• (4) Oppdragsgiver kan ikke inngå rammeavtaler for mer enn fire år, 
med mindre det foreligger særlige forhold, for eksempel knyttet til 
avtalens formål, investeringskostnader eller brukerens behov."  
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Utarbeide konkurransegrunnlag 

• Hva er et konkurransegrunnlag? 

• Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav 

• Kontrakten 
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Konkurransegrunnlag 

• Oppdragsgivers viktigste kommunikasjonsverktøy  til markedet 

• Ivaretar de grunnleggende prinsippene 

• Innhold for del II anskaffelser: foa § 8-1 

• Innhold for del III anskaffelser: foa § 17-1 

• Må ikke stride mot opplysninger i kunngjøringen 

• Viktig med en god beskrivelse av hva som skal kjøpes 

• Viktig at spesifisert ytelse/anskaffelse dekker behovet 

• Maler på www.anskaffelser.no 
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Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav 

1. Hvilke kvalifikasjonskrav har vi (minstekrav til leverandør)? 

2. Hvilke kontraktkrav har vi (absolutte krav som skal etterleves hele 
kontraktsperioden)? 

3. Hva skal stå i kravspesifikasjonen (minstekrav til leveransen)? 

4. Hvilke tildelingskriterier har vi (det vi evaluerer tilbudene på)? 

5. Utarbeide evalueringsskjemaet 

6. Viktig å jobbe parallelt med kontrakten. Kontrakten skal legges ved 
konkurransegrunnlaget når konkurransen kunngjøres 

 

Endring av konkurransegrunnlag: 

FOA §§ 8-2 og 17-2 

- Frem til utløpet av tilbudsfristen 
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Selve kontrakten 
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Kr 100 000 

Kr 1,55 mill og 39 mill 
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Evaluering 
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Avvisning 
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Kontraktsoppfølging 

• Har leveransene skjedd til avtalt tid og til avtalt sted? 

• Er kvaliteten på leveransen i h.h.t. avtale? 

• Er servicenivå og oppfølgingsnivå i h.h.t. avtale? 

• Har oppstart/implementeringsfasen vært i h.h.t. avtale? 

• Har leverandøren oppfylt sine forpliktelser vedr. miljø, universell utforming 
og sosial ansvar? 

• Er fakturering i h.h.t. avtale? 

• Er prisregulering i h.h.t. avtale? 
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Interne retningslinjer 
 

• Retningslinjer for innkjøp i Modum kommune (juli 2003, revidert i juni 
2011 og nå sist i juni 2014 (K-sak 46/14) 

 Ansattportalen; For ansatte, innkjøp 

 

• BTV innkjøpssamarbeid – rammeavtaler på ansattportalen 

 Ansattportalen; For ledere; innkjøpsavtaler og egne avtaler 

 

• Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler, tjenestekontrakter 
og bygge- og anleggskontrakter 
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Krav til tilbudet  
 

 

 

• §§ 11-2 / 20-2 første ledd:  

"Tilbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, 
enten direkte eller per post."  

 

• §§ 11-6 / 20-6 Registrering av innkomne tilbud  

 

• §§ 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning  



 

HMS-egenerklæring 

 

§§ 3-4 / 8-8 / 17-15 HMS-
egenerklæring  
 
§11-10 (1) bokstav c/20-12(1) 
bokstav c  



 

Skatteattest  
 

TUSEN 

 

§§ 3-3 / 8-7 / 17-14, beløpsgrensen økes  



 

Dekningskjøp  

 

Ny § 2-1 (2) bokstav g:  

• "kontrakter om dekningskjøp som er nødvendige fordi 
en konkurranse må avlyses, eller fordi det har oppstått 
en tvist som forsinker kontraktinngåelsen, forutsatt at 
oppdragsgiver ikke inngår kontrakten om dekningskjøp 
for en lengre periode enn det som er nødvendig for å 
gjennomføre en konkurranse i samsvar med forskriften."  



 

Lærlingklausuler  
 

§ 3-11 fjerde ledd:  
 
• For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for 

gjennomføringen av kontrakten at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent 
lærlingordning. Oppdragsgiver skal da også kreve at det benyttes lærlinger på den 
konkrete kontrakten. Slike betingelser kan likevel kun settes dersom det er et klart 
definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.  



Kommunesammenslåing 

 

 

Legg inn endringsklausuler i kommende avtaler som tar 
høyde for:  

• –Videreføring ved en evt. kommunesammenslåing  

• –Mulighet til å si opp avtalen ved evt. 
kommunesammenslåing  
 



KOFA-året i tall  
 

 

Redusert saksmengde i 2014:  

• –131 innkomne saker i 2014, sammenlignet mot 143 saker i 2013, 238 i 
2012 og 336 i 2011  

• –Prioriterte rådgivende saker: 32  

• –Rådgivende saker: 94  

• –Gebyrsaker: 5  

Totalt 276 avgjorte saker i 2014  

• –Antall saker med regelbrudd: 90  

• –Antall saker uten regelbrudd: 99  

• –Antall saker trukket av klager: 12  

• –Antall avviste saker: 75  

 



Litt generelt om veiledningsplikten  
og Kofa-praksis  

  

Hvilke plikter under forhandlingene?  

• –Ikke plikt til å påpeke alle sider som kan forbedres  

        2008/123(46), 2008/136 (94) og veileder pkt 14.5.3  

• –Må påpeke svake sider, 2008/136(91)  

Kravet til å føre reelle forhandlinger  

• –må gi tilbyderne konkret tilbakemelding på tilbudene, og mulighet til å 
innlevere reviderte tilbud. 2011/1 (33)  

Plikt til å påpeke forhold som vil bli tillagt vesentlig eller avgjørende 
betydning i den etterfølgende tildelingsbeslutningen, spesielt når 
leverandørene ligger svært likt og forholdet dermed kan bli 
utslagsgivende 2005/218(33), 2008/123(47)  

Omfatter også plikt til å påpeke vesentlige avvik, 2012/47(46)  

Krav til likebehandling- samme grad av veiledning 



Vedståelsesfrist og 
kontraktsinngåelse 

 

Kontraktstildeling før utløpet av vedståelsesfristen, men kontrakten ble 
inngått en stund etter dette tidspunktet, LH-2014-189202,  

 

Ulovlig direkte anskaffelse?  

Etter omfattende drøftelser konkluderer retten med at dette ikke var en 
ulovlig direkte anskaffelse. Og at overtredelsesgebyr ikke skulle ilegges  

• –«lovgiver… har vært kritisk til KOFA-praksis»  

• –«I alle fall ikke… tilfeller hvor oppdragsgiver har meddelt valg av 
leverandør innen vedståelsesfristen, men inngår kontrakt etter utløpet av 
en slikt frist»  

 



Manglende kontraktsoppfølging  
 

 

Åpen anbudskonkurranse, innsamling og transport av husholdningsavfall 2015/27  

Krav om minimum Euro-standard 4  

Alle hadde tilbudt Euro-standard 5  

Under utførelsen brukte leverandøren Euro-standard 3  

–Klager hadde varslet oppdragsgiver flere ganger om avviket, ikke fulgt opp  

Spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse pga vesentlig kontraktsendring?  

 

Etter klagenemndas syn har innklagede hatt en klar oppfordring til å avdekke om 
valgte leverandør utfører tjenestene i tråd med kontrakten. Innklagede kunne 
uten store anstrengelser ha avdekket valgte leverandørs utstrakte bruk av 
kontraktstridig kjøretøy. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at 
innklagedes manglende håndhevelse av kontrakten utgjør en vesentlig 
endring. Endringene utgjør følgelig en ulovlig direkte anskaffelse.  

 

Konklusjon:  

 Eidsvoll kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å unnlate å 
håndheve valgte leverandørs mislighold av kontrakten.  



Lovlig og ulovlig omgjøring  
 

KOFA-sakene 2014/2 og 2014/121  

 

Utgangspunkt:  

• –FOA §§ 13-3 fjerde ledd og 22-3 femte ledd:  

 

• «Dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om å tildele kontrakt 
ikke er i samsvar med § 22-2 (kriterier for valg av tilbud) kan 
beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått.»  

• Det betyr at oppdragsgiver både kan og skal rette opp feil ved 
tildelingen, men ikke foreta en ny tildeling  

 basert på endret skjønnsutøvelse.  

 



Ulovlig omgjøring 

 
Kofa 2014/2 

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om oppføring av bygg på et 
avfallsanlegg i Alta  

• Oppdragsgiver avviste leverandøren som opprinnelig var tildelt kontrakt  

• Det sentrale spørsmålet for om omgjøringen var lovlig var hvorvidt 
oppdragsgiver hadde rett til å be om ettersending av en utvidet 
organisasjonsplan  

 

KOFA mente:  

• Ettersendingen av organisasjonsplanen var lovlig med hjemmel i  

       FOA § 12-4  

• Den første tildeling var derfor lovlig og det heftet ingen feil ved den 
opprinnelige tildelingsbeslutningen  

• Å omgjøre den opprinnelige tildelingsbeslutningen var derfor ulovlig  

 



Lovlig omgjøring 
 

 

KOFA-sak 2014/121 

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om kjøp av en totalentreprise på 
flyktningeboliger på Inderøy  

• Ett av kvalifikasjonskravene var krav om erfaring fra minst tre tilsvarende 
prosjekter de siste tre årene  

• Klager hadde bare to tilsvarende prosjekter å vise til, men kommunen hadde 
ut fra en helhetsvurdering lagt til grunn at klager var kvalifisert  

• Klager ble tildelt kontrakt, men kommunen omgjorde beslutningen og 
avviste klager  

 

KOFA mente:  

• Kvalifikasjonskravet åpnet ikke for at leverandørenes kvalifikasjoner skulle 
vurderes ut fra en helhetsvurdering  

• Den første kvalifikasjonsvurderingen var derfor ikke i samsvar med det 
oppstilte kvalifikasjonskravet  

• Omgjøringen var derfor lovlig  


