
Offentlege anskaffingar 

Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 



I dag: 

Generelt:  

-   Dei grunnleggjande prinsippa 

- Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna 

- Kva er eit kjøp?  

Offentleg samarbeid 

Forsking og utvikling 

Tenestekonsesjonar 

www.sfj.no 



Føremålet og dei grunnleggjande 
prinsippa 

www.sfj.no 

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. 

Forholdsmessigheit Gjeld alle dei andre prinsippa.  
Gjeld alle ledd i anskaffingsprosessen.  
Ressursbruk skal stå i stil med storleiken på anskaffinga 

Konkurranse Gjeld særleg i fasen der ein hentar inn tilbod. 
Dersom tilsvarande konkurranse mange gongar, hent 
frå forskjellige leverandørar. Representativt utval. 

Føreseieleg Gjeld fasane planlegging, skildring og gjennomføring. 
Skildring av behov 
Konkurransedokumenta er styrande 
Avtalevilkår 



Føremålet og dei grunnleggjande 
prinsippa 

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. 

Forholdsmessigheit Gjeld alle dei andre prinsippa.  
Gjeld alle ledd i anskaffingsprosessen.  
Ressursbruk skal stå i stil med storleiken på anskaffinga 

Likehandsaming Kvalifikasjonskrav, evaluering, forhandling. 
Lik informasjon. Alle skal ha tilgang til svar på spørsmål 

Etterprovbar Grunngjeving og dokumentajsonsplikt 
Leverandør skal kunne ettergå at oppdragsgjevar har 
gjort som han skal. 
Dokumentere viktige avgjersler i prosessen 
Må oppbevare avtalen i heile avtaleperioden 
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Terskelverdiar 

Del I 100 000 – 1,1 mill Dei grunnleggjande prinsippa 
Protokoll 
Skatteattest over 500 000 

Del II 1,1 mill – 1,75 mill Må på Doffin 
Enkle prosedyrar, lov med forhandlingar 
Protokoll og skatteattest 

Del II Over 44 mill Tenestekonsesjonskontraktar 

Del III 1,75 mill - Doffin/ESA 
Meir kompliserte prosedyrar 
Protokoll og kvalifikasjonskrav (ESPD) 
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Eks mva 



Berekning av verdi – kva er eitt kjøp? 

• Ein ting/teneste som skal kjøpast 
• Skal inkludere alle delkontrakter for å finne ut kva 

regelverk som gjeld 
• Dersom likelydane kjøp – sjå på kva som vert 

brukt på eitt år. 
• Tenk også framover – kan det komme opp 

tilleggsoppdrag som ein kjem til å ønskje at same 
leverandør utførar? 
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Offentleg samarbeid 
Utvida eigenregi Horisontalt samarbeid 

Eigne rettssubjekter Meir eller mindre uformelle avtalar om 
samarbeid for å løyse diverse oppgåver 

- Kontroll som svarer til kontroll over 
eigen verksemd 
- Meir enn 80 % for oppdragsgjevar 
- Ikkje direkte private eigendeler i 
 

Forutsetningen er at det dreier seg om et 
reelt samarbeid som:  
▪ kun involverer offentlige 
oppdragsgivere;  
▪ dreier seg om utføringen av offentlig 
oppgaver som realiserer en målsetning 
som er felles for alle oppdragsgiverne som 
deltar i samarbeidet; og  
▪ utelukkende forfølger allmenne hensyn.  
 

Kan også ha gjere dette i samarbeid med 
andre kommunar 

Alle må bidra, ikkje utelukkande 
entestekjøp. Men usikkert med kor mykje. 
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OECD har i Frascatimanualen definert FoU på 

følgende måte: 
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"Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ 
virksomhet som utføres systematisk for å oppnå 

økt kunnskap, herunder kunnskap om 
mennesket, kultur og samfunn – og omfatter 

også bruken av denne kunnskapen til å finne nye 
anvendelser." 



Forskings- og utviklingskontraktar 

= reell forsking og utvikling 

= oppdragsgjevar betalar ikkje fullt ut 

= utbyttet er offentleg tilgjengeleg 

 

   Unntatt lov og forskrift 
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Innovasjon 
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Innovasjon 
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Innovasjon 

Nasjonalt program for leverandørutvikling 

- Dialog med marknaden før anskaffinga 
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Litt meir om forsking og utvikling 

• Forskaren uavhengig – i motsetning til eit 
konsulentoppdrag, mindre moglegheit for å 
påverke 

•  Forsking kan gje meir kunnskap om behov 
– Problemstillingar knytt til samfunnsutvikling  
– Kva kan verksemda gjere for å løysing utfordringa 

• Forsking i utviklingsfasen 
– Sjølve produkt- og teknologiutviklinga 

• OBS – er forskinga allereie gjort? 
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Tenestekonsesjonar 

(1) En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt 
der vederlaget består enten utelukkende av retten til å utnytte tjenestene eller bygge- 
og anleggsarbeidene eller en slik rett sammen med betaling, og der driftsrisikoen er 
overført fra oppdragsgiveren til leverandøren. 
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(2) Driftsrisikoen knyttet til tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene kan enten 
gjelde etterspørsels- eller leveringsrisikoen eller begge deler. Driftsrisikoen anses 
overført når leverandøren under normale driftsforhold ikke er garantert å tjene inn 
sine investeringer eller få dekket kostnader som påløper i driften. Risikoen som 
overføres til leverandøren, skal innebære en reell eksponering for svingningene i 
markedet, slik at det anslåtte potensielle tapet for leverandøren ikke skal være 
ubetydelig. 

§ 1-2.Konsesjonskontrakt 

Terskelverdi:    44 mill 


