
Internkurs i offentlige anskaffelser – 
sept. 2016 

• Grunnleggende krav og 
anskaffelsesprosedyrer 

• Hva blir nytt fra 01.01.2017? 

• Gjennomgang av interne rutiner - hva bør 
endres? 

• Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy 
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Disposisjon 

1. Innledning  

 Generelt om regelverket + endringer fra 2015 og 2016 

2. LOA, prinsipper og formål 

3. Terskelverdier 

4. Anskaffelsesprosedyrer 

5. Konkurransegrunnlag 

 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  

6. Kontrakt 

7. Frister 

8. Avvisning 

9. Anskaffelsesprotokoll 

10. Evaluering av tilbud 
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Disposisjon forts. 

11. Spørsmål om innsyn 

12. Avlysning, erstatning 

13. Kontraktsoppfølging 

14. Helse- og sosialtjenester 

15. Forsyningsforskriften 

16. Oppsummering av regelverk 

17. Interne retningslinjer 

18. Status vedr. KGV 
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Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- 
FASEN  
BEHOVSVERIFIKASJON 
MARKEDSUNDERSØKELSE  
GJENNOMFØRINGS  
FASEN  
KONKURRANSEBETINGELSER  
KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS- FASEN  
KONTRAKTSOPPFØLGING  
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Endringer fra 1.1.17 

Endringer fra 1.1.17 

Endringer fra 1.1.17 

1,55 mill 

39 

Terskelverdier pr sept 2016 



Anskaffelsesregelverket 

• Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Ny lov gjeldende fra 1.1.17 

 Ivaretar de overordnede prinsippene 

 Hjemmel for saksbehandlingsregler 

 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Ny forskrift gjeldende fra 1.1.17 

 Saksbehandlingsregler fastsatt for å ivareta de overordnede 
 prinsippene 

  

• Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren fra 1.1.17 

• Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) 

 

• Offentleglova 
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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 (fra 1.1.17; § 5-2 nr 1 bokst. 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."  
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Hovedtrekk 

• Heving av nasjonale terskelverdier 

• Fokus på samfunnsansvar 

• Opphevelse av forhandlingsforbudet i del II 

• Krav til elektronisk kommunikasjon 

• Noen nye prosedyrer og økt forhandlingsadgang 
for del III 

• Opphevelse av skillet mellom prioriterte og 
uprioriterte tjenester og utskilling av helse- og 
sosialtjenester 

• Tilbakeføring til forsyningssektoren 
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Lovens grunnleggende prinsipper 
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§ 4 

Likebehandling 

Forutberegnelighet 

Etterprøvbarhet 

Forholdsmessighet 
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Beregne terskelverdier – anskaffelsens verdi 
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LOA og 
FOA over 

kr 
100000,- 

Del III 
Anskaffelser 

over EØS-
terskelverdi 

Del IV 
Anskaffelser av helse- 
og omsorgstjenester  

Del V 
Plan- og 

designkonk 

Del I 
Alminnelige 

bestemmelser 
(Fra 100000 – 1,1 mill) 

FOA: 

Del VI 
Avsluttende 

bestemmelser 



 

Anskaffelser under 100 000 kroner 

 

Ny forskrifts §1-1 
100 000 kr 
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Terskelverdier og anvendelsesområde for 
forskriftens ulike deler 

100 000 

1,1 mill 

LOA og FOA del I, 
Alminnelige 
bestemmelser 
 

 
LOA og FOA del I 
og del II 

 
LOA og FOA 
del I og del III Anskaffelser over EØS terskelverdi 

1,75 mill (varer og tjenester), 44 mill 
kr (bygg og anlegg) 
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§ 5-4 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 
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Oppdragsgiveren skal beregne 
kontraktens verdi på grunnlag av et 
anslag over den samlede betalingen 

ekskl. mva., inkludert enhver form for 
opsjon som er fastsatt i 

anskaffelsesdokumentene. Eventuelle 
betalinger eller premier til 

leverandørene skal tas med i 
beregningen. 



Valg av anskaffelsesprosedyre/konkurranseform 

FOA Del I 
• Ikke kunngjøringsplikt, forespørre min. tre leverandører 

 

FOA Del II, § 8-3 
• Åpen tilbudskonkurranse 

• Begrenset tilbudskonkurranse 

 

FOA Del III, § 13-1 
• Åpen anbudskonkurranse 

• Begrenset anbudskonkurranse 

• Konkurranse med forhandling 

• Konkurransepreget dialog 

• Konkurranse om innovasjonspartnerskap 

• Anskaffelse uten konkurranse, § 13-4 
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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 § 8-4 

• Innhold for del III anskaffelser: FOA kap. 14 

• Må ikke stride mot opplysninger i kunngjøringen 

• Viktig med en god beskrivelse av hva som skal kjøpes 

• Viktig at spesifisert ytelse/anskaffelse dekker behovet 

• Det må fremgå om det skal inngås en rammeavtale 

• Maler på www.anskaffelser.no 
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Rammeavtaler  
  

§ 11-1.Rammeavtaler 
(1) Oppdragsgiveren skal følge forskriften når han inngår rammeavtaler.  
 
(2) Oppdragsgiveren skal tildele kontrakter under en rammeavtale på grunnlag av 

objektive regler som sikrer likebehandling av leverandørene. Reglene skal angis 
i anskaffelsesdokumentene. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen kan 
oppdragsgiveren om nødvendig presisere reglene for å tilpasse dem til den 
bestemte kontrakten.  

 
(3) Dersom reglene for tildeling av kontrakter under en rammeavtale innebærer at 

oppdragsgiveren skal gjenåpne konkurransen, skal oppdragsgiveren  
 
a) fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud, og  
 
b) tildele kontrakten til leverandøren som har gitt det beste tilbudet på grunnlag av 

tildelingskriteriene angitt i anskaffelsesdokumentene for rammeavtalen.  
 
(4) Oppdragsgiveren 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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Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav 

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

2. Hvilke kontraktskrav 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 
 

 
47 



48 



49 



50 



Tildelingskriterier, del II 

• Tildelingskriteriene skal angis i prioritert rekkefølge i 
anskaffelsesdokumentene, § 8-11 nr 1 

• Kriteriene kan være (§ 8-11 nr 2): 

Pris 

Kvalitet 

 Livssykluskostnader 

Miljø 

 Sosiale hensyn 

 Innovasjon 
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Tildelingskriterier, del III 

• Oppdragsgiver skal velge tilbud på 
grunnlag av (§ 18-1 nr 1): 

den laveste prisen 

den laveste kostnaden eller 

det beste forholdet mellom pris eller 
kostnad og kvalitet 
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Selve kontrakten 
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Frister, del III kap 20 

• Fristene generelt forkortet 

• Hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden 
det tar for leverandørene å utarbeide 
forespørsler og tilbud (§ 20-1 nr 1) 

• Forlengelse ved befaring (§ 20-1 nr 2) 

• Minimumsfrister fremgår av §§ 20-2, 20-3 og 
20-4 

                                 Frister, del II, § 8-14 

• Hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for 
leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud 
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Evaluering 
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§ 4-5bokst. g 

25-2 

§ 10-2 
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Avlysning av konkurransen 

• Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning dersom et foreligger saklig 
grunn. 

 

FOA §§ 10-4 og 25-4 
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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 sist i juni 2014 (K-sak 46/14) 

  

• Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler, 
tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter (K-
sak 46/14) 

 

• BTV innkjøpssamarbeid – rammeavtaler på 
ansattportalen 
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Interne retningslinjer for innkjøp – 
behov for endring? 

• Strengere enn lovens krav… 

 Er det nødvendig? 

• Gjennomgang av retningslinjer for innkjøp 

• Gjennomgang av vedlegg til 
konkurransegrunnlag 
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