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Advokatfirmaet Schjødt AS 

DISPOSISJON 

• Kort om anskaffelsesregelverket 

• Innovasjon/næringsutvikling gjennom: 
• Kunnskap om og dialog med markedet 

• Oppdeling av anskaffelser 

• Ved valg og gjennomføring av anskaffelsesprosedyrene 

• Ved krav til leverandørene og til ytelsen 

• Digitalisering 

• Bruk av lærlinger 



Advokatfirmaet Schjødt AS 
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Advokatfirmaet Schjødt AS 

ENKLERE REGLER – BEDRE ANSKAFFELSER 

• NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser 

 

 «Enklere regler har vært en målsetting for revisjonen av 
reglene. I tillegg har man ønsket å gi økte muligheter til å 

ivareta andre samfunnshensyn, slik som miljø, sosiale 
hensyn, innovasjon og lettere tilgang til offentlige 

kontrakter for små og mellomstore bedrifter.» 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

FORMÅLET MED REGELVERKET 

• Bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser 
basert på forretningsmessighet og likebehandling 

 

• Også bidra til at det offentlige opptrer med stor 
integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte 



Advokatfirmaet Schjødt AS DET NORSKE 
ANSKAFFELSESREGELVERKET  

• Lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016  
nr. 73 («LOA») 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 

• Forskrift om innkjøpsregler i 
forsyningssektorene  (vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester) 
(Forsyningsforskriften) 

• Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser 

• Forskrift om konsesjonskontrakter 
(konsesjonskontraktforskriften) 

• Forskrift om klagenemnd for offentlige 
anskaffelser (Klagenemndsforskriften ) 

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



Advokatfirmaet Schjødt AS 

KORT OM FOA 
 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 
• Del I: Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften (verdi over 

100 000) 

• Del II: Anskaffelser over 1,1 MNOK  og opp til EØS-
terskelverdiene  

• Del III: Anskaffelser over EØS-terskelverdiene 

• Del IV: Regler for blant annet for plan- og designkonkurranser 
 

• EØS-terskelverdiene 
• Bygge- og anleggsarbeider: 44 mill. kroner 

• Statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp: 1,1 mill. kroner 

• Andre myndigheters vare- og tjenestekjøp: 1,75 mill. kroner 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

MILJØ, MENNESKERETTIGHETER 
OG INNOVASJON– LOA § 5 
• Statlige, fylkeskommunale og kommunale 

myndigheter og offentligrettslige organer skal: 
• Innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å 

redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige 
løsninger 

• Ha egnede rutiner for å fremme hensynet til 
grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige 
anskaffelser 

• Oppdragsgiver kan: 
• Stille egnede krav og kriterier på ulike trinn som 

fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold 
og sosiale forhold 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON - DIALOG MED 
MARKEDET FØR KONKURRANSEN (1) 
• Gjensidig informasjonsbehov  

• Særlig anbefalt ved ønske om innovative anskaffelser  

 

• Ny bestemmelse om forberedende markedsundersøkelser 
over EØS-terskelverdiene :  
• For å forberede anskaffelsen og gi informasjon til leverandøren om planer 

og behov (FOA § 12-1) 

• Oppdragsgiver kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, 
myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører           kan brukes i 
planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. 

• Eksempler: Leverandørkonferanser, dialogkonferanser, dialogbefaringer, 
en-til-en møter og kravspek på høring 

• Må ikke føre til at konkurransen vris eller brudd på prinsippene om 
likebehandling og gjennomsiktighet 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON - DIALOG MED 
MARKEDET FØR KONKURRANSEN (2) 
• Behov for hjelp til utforming av kravspesifikasjon/ 

konkurransegrunnlag  

 
   

• Ny bestemmelse om dialog med leverandør (FOA § 12-2) 
• Oppdragsgiver skal treffe egnede tiltak for å utjevne ev. 

konkurransefordeler 

• F.eks. ved å gjøre alle relevante opplysninger tilgengelige og 
fastsette tilstrekkelig lang tilbudsfrist 

• Siste utvei: Avvisning av leverandøren – bare når 
konkurransefordelen ikke kan utjevnes  

 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON – VED OPPDELING AV 
ANSKAFFELSER 
• Mindre kontrakter – flere SMB som kan delta!? 

• bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, 
fagområde eller geografiske plassering 

• økt konkurranse  

• Over EØS-terskelverdiene: Oppdragsgiver plikter å 
vurdere om en anskaffelse skal deles opp 

• Skal gi en kort begrunnelse dersom oppdragsgiveren 
ikke deler opp anskaffelsen i delkontrakter 

• Begrunnelsen kan ikke overprøves 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON – VALG OG GJENNOM- 
FØRING AV ANSKAFFELSESPROSEDYRER (I) 

• FOA del III – over EØS-terskelverdiene: 
• Hovedregelen er åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse  

• Forhandlingsforbud 

• Utvidet adgang til konkurranse med 
forhandling og konkurransepreget dialog 
(FOA § 13-2) 

• konkurranse om innovasjonspartnerskap 
for å utvikle og anskaffe innovative varer, 
tjenester eller bygge- og anleggsarbeider 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

SEPARATE PROSESSER – INNOVASJON? 

Kjøpskontrakt 

Behov for 
innovativ 
løsning 

Utvikling av 
innovativ 
løsning 

Anskaffelse av 
innovativ 
løsning 

Pre-kommersielt innkjøp 

FoU-kontrakt 

Konkurranse i.h.t. lov og 
forskrift 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

INNOVASJONSPARTNERSKAP 

Behov for 
innovativ 
løsning 

Utvikling av 
innovativ 
løsning 

Anskaffelse av 
innovativ 
løsning 

Konkurranse om 
innovasjonspartnerskap 

Én kontrakt 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON – VALG OG GJENNOM- 
FØRING AV ANSKAFFELSESPROSEDYRER (II) 

• FOA del II – nasjonale regler:  

• Ny prosedyre Åpen og begrenset              
tilbudskonkurranse 
 

• Forhandlingsforbudet oppheves 

• Alltid adgang til «dialog» om alle sider ved 
tilbudet 

• Adgang til å forhandle om tilbud med 
vesentlige avvik 

• Beslutningen tas etter tilbudsfristens utløp, 
men noen opplysninger skal gis i 
konkurransegrunnlaget 

• Krav til likebehandling 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON VED KRAV TIL 
LEVERANDØRENE OG TIL YTELSEN (1) 

Krav til leverandørene 
• Ikke en plikt til å stille krav 

• Men regler om hvordan det eventuelt skal gjøres 

• Kravene skal være forholdsmessige 

• Krav til leverandørene har konsekvenser for oppdragsgivers plikt 
og rett til avvisning 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON VED KRAV TIL 
LEVERANDØRENE OG TIL YTELSEN (2) 

Krav til ytelsen 
• Absolutte krav. Minstekrav 

• Tekniske beskrivelser 

• Funksjonsbeskrivelser 

• Oppdragsgiver bør tenke nøye gjennom dette som del av 
anskaffelsesstrategien 

• Absolutte krav fører til avvisningsplikt. Er det lurt? 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON VED KRAV TIL 
LEVERANDØRENE OG TIL YTELSEN (3) 

Tildelingskriterier 
• Laveste pris 

• Laveste kostnad 

• Beste forhold mellom pris og kvalitet 

Vekting 



Advokatfirmaet Schjødt AS INNOVASJON VED ELEKTRONISK  
KOMMUNIKASJON  

• All kommunikasjon og informasjonsutveksling skal som 
hovedregel skje ved bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmidler  
• Bl.a. innlevering av forespørsler om å delta/tilbud 

• Løsninger i markedet basert på felles standarder 

• Kravet vil bli innført i etapper: 
• Innkjøpssentraler: 18. april 2017 

• Statlige myndigheter: 1. januar 2018 

• Andre oppdragsgivere: 1. juli 2018 

• NB! Oppdragsgivere kan stille krav om e-innlevering 
allerede nå! 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

 
INNOVASJON VED 
DIGITALISERING 

Egenerklæringsskjema 
• Leverandører skal fremover levere det 

europeiske egenerklæringsskjema (ESPD) 
som foreløpig dokumentasjon for at:  
• leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene 

• det ikke foreligger grunn til avvisning 

• leverandøren oppfyller ev. utvelgelseskriterier 

• Oppdragsgiver kan når som helst – og 
senest før tildeling av kontrakt – be om 
underliggende dokumentasjon 

• https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=en 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

INNOVASJON – BRUK AV LÆRLINGER 

• I bransjer der det er særlig behov for lærlinger; offentlige 
oppdragsgivere lovpålagt å stille krav om bruk av 
lærlinger i offentlige kontrakter. 

• Egen forskrift om krav til bruk av lærlinger 

 

«Forskriftens formål er å bidra til et tilstrekkelig antall 
læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et 

tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller 
svennebrev, samt å motvirke økonomisk kriminalitet» 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

MÅLET OM EFFEKTIVISERING… 

• Regelverket er forenklet og modernisert 

• Rettslig klarhet 
• Juridiske avklaringer : skillet mellom u/prioriterte 

tjenester avvikles 

• Lovfesting av rettspraksis: egenregi-unntaket og 
læren om vesentlige endringer  

• Mer fleksible og effektive prosedyrer 
• Lempelige rekkefølgekrav, egenerklæringsskjema, 

utvidet adgang for bruk av forhandlinger, forkortede 
tidsfrister 

• Økt konkurranse – lette tilgang for «SME’s» 
• Tak for krav om finansiell kapasitet, økt bruk av 

delkontrakter, elektronisk kommunikasjon,  

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

UNNGÅ DETTE! 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

Adm.dir/Advokat 
irm@schjodt.no  
m: +47 928 81 388  
t: +47 23 01 15 13 

Inger Roll-Matthiesen 

TAKK FOR MEG 


