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EU-rettslig bakteppe

Norge er underlagt EUs anskaffelsesregelverk 
gjennom EØS-avtalen

• Anskaffelsesdirektivet 

• Forsyningsdirektivet 

• Konsesjonskontraktdirektivet

• Håndhevelsesdirektivet

• Direktiv om forsvars og 
sikkerhetsanskaffelser



Norske kilder

• EU-reglene er implementert i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og tilhørende forskrifter* 

• Anskaffelsesforskriften (FOA)

• Forsyningsforskriften (FORSY)

• Konsesjonsforskriften

• Forskrift om forvars- og sikkerhetsanskaffelser

*Det norske regelverket inneholder også enkelte særnorske (ikke EU-rettslige) reguleringer

• Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

• Regjeringens veileder til reglene om offentlige anskaffelser

• Regjeringens veileder til virkeområdet for forsyningsforskriften



Lov om offentlige anskaffelser  

 Alle offentlige anskaffelser med verdi over kr. 100 000,- ekskl. mva.

 Forskriftsbestemmelsene skal tolkes i lys av lovbestemmelsene, blant annet

• Formålsbestemmelsen, LOA § 1

• Grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper, LOA § 4

• Miljø, menneskerettigheter og samfunnshensyn i anskaffelsene, LOA § 5

• Krav om bruk av lærlinger i visse kontrakter, LOA § 7

• Erstatningsregler, LOA § 10

• Tvisteløsningsregler, LOA §§ 8,9,11-5



«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»

Formålsbestemmelsen – LOA § 1



«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med 
grunnleggende prinsipper om konkurranse, 
likebehandling, forutberegnelighet og 
forholdsmessighet»

De grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene – LOA § 4
- Gjelder både ved tolkning av de konkrete forskriftsreglene og når forskriften er taus/ikke har løsning
- Må f.eks. brukes aktivt ved gjennomføring av anskaffelser etter FOA og FORSY del I



Prinsippet om konkurranse

 Departementets veileder:

«Oppdragsgiver skal sørge for at det er konkurranse om kontrakten. Kravet innebærer at 
oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig antall leverandører.»

 Krever særskilt hjemmel/begrunnelse for å tildele kontrakt uten konkurranse, også når 
anskaffelse ikke er kunngjøringspliktig

 Frivillig kunngjøring, aviser, egne nettsider

 Må rullere på hvilke leverandører som inviteres til direkte anskaffelser
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Prinsippet om forholdsmessighet

 Kravene til oppdragsgiverens gjennomføring av konkurransen øker med anskaffelsens 
verdi

 Innvirkning om anskaffelse til 150 000 eller 1,2 millioner

 Kravet innebærer også at oppdragsgiver ikke kan stille strengere krav enn nødvendig

 Eks. «erfaring med fra fem relevante oppdrag med verdi over 30 millioner» for å utføre et 
oppdrag til 10 millioner

 Eks. fastsettelse av frister
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Prinsippet om likebehandling

 Skal sikre at alle potensielle leverandører gis like muligheter

 Skal forhindre ulovlig forskjellsbehandling

 Avvisning av ett tilbud der flere har det samme forbeholdet

 Saklig forskjellsbehandling er lov 

 Likebehandlingsprinsippet har særlig betydning ved:

 Vurderingen av eventuelle kvalifikasjonskrav

 Evalueringen av tilbudene

 Gjennomføringen av eventuelle forhandlinger

 Konkurranseutjevning? 
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Kravet til forutberegnelighet

 Konkurransegrunnlag = spilleregler

 Spillereglene skal følges gjennom hele anskaffelsen

 Oppdragsgiver må opptre i henhold til de beskyttede forventninger han selv har skapt

 Oppdragsgiver kan ikke utsette valget om et krav skal stilles eller ei

 Krav til klarhet

 Forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud
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«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer 
skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal 
blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse 
oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike 
rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av 
bestemmelsen.

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i 
anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som 
fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at 
kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen»

Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn – LOA § 5



Miljøforpliktelser i anskaffelsesprosessen

 I tillegg til LOA § 5, stiller også både FOA og FORSY del I overordnede krav om vektlegging av miljø. FORSY § 7-
9:

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 
anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet 
til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.»

 Utslag av forpliktelsene. Oppdragsgiver må:

 Identifisere hvilke anskaffelser som utgjør miljøbelastning

 Utforme oppfølgingsrutiner/anskaffelsesstrategi for å ivareta miljø og følge strategien i anskaffelsene

 KOFA-sak 2019/90 (forsyningsforskriften) 

 Gulvleggingsarbeider til Bane Nor. Klager anførte at miljøaspekter skulle vært vektlagt i evaluering av 
kvalitet (tilbydernes løsningsforslag)

 KOFA: Ikke plikt til å hensynta miljø i tildelingsevalueringen (med mindre oppstilt som tildelingskriterium)

 KOFA: Oppdragsgiver må ha en ankaffelsesstrategi for miljø, og denne må reflekteres i den enkelte 
anskaffelse. Hvordan man velger å la miljøhensyn komme til uttrykk, er underlagt innkjøpsfaglig skjønn
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Terskelverdier 

• Beløpsgrenser ekskl. mva. som bestemmer hvilke 
anskaffelsesregler som gjelder

• EØS-terskelverdier 

• Nedre beløpsgrense for anskaffelser som skal 
kunngjøres i hele EU/EØS-området (Doffin+TED)

• Prosedyreregler basert på EUs anskaffelsesdirektiver

• Terskelverdi fastsettes av Europakommisjonen

• Justeres annethvert år

• Nasjonal terskelverdi

• Kun i anskaffelsesforskriften

• Nedre beløpsgrense for anskaffelser som skal 
kunngjøres nasjonalt (Doffin)

• Nasjonale prosedyreregler (FOA del II)

• Terskelverdi bestemmes av Nærings- og 
fiskeridepartementet



Oversikt regelverk | Vanlig sektor (Anskaffelsesforskriften) 

FOA del III (EU-regler)
Kunngjøringsplikt EØS

Gjennomgående strengere krav. Vilkår for bruk av forhandling

Kr 56 millioner bygge og anleggskontrakter til alle
Kr 2,2 varer og tjenester til andre

Kr 1,4 millioner varer og tjenester til stat

FOA del I 
Dokumentasjonsplikt, skatteattest, habilitet, taushetsplikt, 

miljøhensyn 

Kr. 100 000,-

Ingen anskaffelsesregler

LOA
Formål

Grunnleggende prinsipper
Miljø- og samfunnshensyn

FOA del II (Norske regler)
Kunngjøringsplikt nasjonalt 

Prosedyrekrav, mer fleksible regler enn del III

Kr 1,3 millioner alle kontraktstyper og oppdragsgivere



Oversikt regelverk | Forsyningssektoren 

FORSY del II (EU-regler)
Kunngjøringsplikt EØS

Gjennomgående strengere krav. Vilkår for bruk av forhandling

Kr 56 millioner bygge og anleggskontrakter til alle
Kr 4,5 millioner varer og tjenester til alle

Ingen nasjonale regler som i FOA del II

FORSY del I 
Direkte anskaffelser. Dokumentasjonsplikt, skatteattest, 

habilitet, taushetsplikt, miljøhensyn 

Kr. 100 000,-

Ingen anskaffelsesregler

LOA
Formål

Grunnleggende prinsipper
Miljø- og samfunnshensyn



2. Når gjelder
forsyningsforskriften?



Egne innkjøpsregler for forsyningsaktiviteter

 Forsyningsforskriften bygger på EUs forsyningsdirektiv

 Begrunnet i behov for fleksibilitet ved anskaffelse av samfunnsviktige forsyningsaktiviteter 
til allmennheten

 Skape trygghet for forsyningen - Unngå uforholdsmessig strenge krav som kan hindre 
effektive anskaffelsesprosesser

 Rettspraksis og KOFA-praksis om FOA er ofte relevant for tolkning av FORSY, men må 
vurderes fra sak til sak 

 FOA-praksis kan ha mindre overføringsverdi hvis regelen i FORSY er utformet annerledes enn i 
FOA

 Formålet om større fleksibilitet i FORSY kan i konkrete tilfeller tilsi at praksisen bør være noe 
lempeligere i FORSY enn i FOA (forholdsmessighet)



Virkeområdet beror på type oppdragsgiver og type 
forsyningsaktivitet

Figur fra Regjeringens veileder til virkeområdet for 
forsyningsforskriften



Oppdragsgivere som er omfattet av 
forsyningsforskriften, FORSY § 1-2 (1)

A. Statlige myndigheter

B. Fylkeskommunale og kommunale myndigheter

• Eksempelvis VA-etat i kommune

C. Offentligrettslige organer

• Selvstendig rettssubjekt (f.eks. AS), det offentlige har tilknytning (eierskap, kontroll eller ledelse) og tjener allmennhetens 
behov 

D. Sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i a) til c)

E. Offentlige foretak

• Det offentlige har avgjørende innflytelse. Ikke krav om å tjene allmennhetenes behov sml. offentligrettslig organ. 

• Ikke omfattet av FOA

F. Andre virksomheter som utøver forsyningsaktivitet på grunnlag av enerett

• Rettslig monopol

• Ikke omfattet av FOA



Forsyningsaktiviteter som er omfattet

FORSY § 1-1: Aktiviteter «knyttet til utøvelsen av»….

• Gass og varme

• Elektrisitet

• Drikkevann

• Transport

• Havner og lufthavner

• Post

• Olje, gall, kull og andre typer fast brensel



Når er en aktivitet “knyttet til utøvelsen” av forsyningsaktiviteten, jf. § 1-1?

 I §§ 1-3 til § 1-9 brukes uttrykket «ha til formål å stille til rådighet» eller drifte den den aktuelle forsyningsaktiviteten

 Eksempel: Anlegge rør som skal frakte drikkevann = Opplagt omfattet. Hva med levering av møbler til kontor i et 
renseanlegg?

 Rettspraksis og KOFA-praksis tilsier at forbindelsen til forsyningsaktiviteten ikke må være sterk 

 EU-domstolen i C-247/89 Kommisjonen mot Portugal: Forsyningsreglene gjelder også kontrakter som ikke direkte 
omhandler utøvelsen av forsyningsaktivitet, og som har en annen karakter enn forsyningsaktiviteten, så lenge 
kontrakten «tjener til utøvelse av aktiviteten»

 EU-domstolen I C-521/15 Pegaso (2020): Kontrakt om portvakt og overvåkning av inngang til postkontor var underlagt 
forsyningsforskriften (knyttet til utøvelse av posttjeneste)

 KOFA-2020/731: Kontrakt om grunnarbeider på område brukt som parkeringsplass hadde tilstrekkelig tilknytning til drift 
av havn i området. 

 KOFA-2021/1415: Kontrakt om skogdrift/hogst hadde nødvendig tilknytning til lufthavn. Området var ekspropriert til å 
bygge flyplass. Ikke betydning at oppdragsgiver for skogdrift (kommune) var en annen enn oppdragsgiver for å bygge 
flyplass (Avinor)



Kan man velge å bruke anskaffelsesforskriften?

 Bruke FOA selv om anskaffelsen er underlagt 
FORSY?

 Ingen uttrykkelige regler om dette. Ikke hjemmel i 
FORSY for å velge dette.

 OK å velge FOA ifølge regjeringens veileder til 
forsyningsforskriftens virkeområde. Må følge FOA i 
hele prosessen hvis man velger å benytte denne.

 Strengere regler i FOA, og man vil derfor som 
hovedregel også overholde forsyingsforskriften ved 
bruk av FOA

 FORSY kan ikke brukes hvis anskaffelsen er 
underlagt FOA, ettersom FORSY har mildere regler



§ 1-5 Drikkevann

«(1) Forskriften gjelder for aktiviteter som har til formål

a. å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på å yte tjenester til offentligheten i forbindelse 
med produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann

b. å forsyne slike nettverk med drikkevann.

(2) Forskriften gjelder også når en oppdragsgiver som utøver en aktivitet som nevnt i første ledd, inngår kontrakter 
knyttet til

a. vannbyggingsprosjekter, irrigasjon eller drenering, forutsatt at vannmengden som er beregnet på 
forsyning av drikkevann, utgjør mer enn 20 prosent av den totale vannmengden som stilles til rådighet, eller

b. å lede bort eller rense avløpsvann.»

(…)

 Hvis oppdragsgiver driver med avløpsvann, men ikke med drikkevann Anskaffelsesforskriften



Blandede anskaffelser - En fot i både FOA og FORSY

 Eksempel: Opparbeide fortau og legge VA-ledninger i bakken samtidig

 Reguleres av FOA § 6-3:

 Oppdragsgiver kan velge å anskaffe:

 separate kontrakter etter reglene som gjelder for den enkelte kontrakten, eller

 en blandet kontrakt etter reglene som gjelder for aktiviteten som anskaffelsen 
i hovedsak er beregnet for. 

 Dersom det er objektivt umulig å avgjøre hvilken aktivitet som anskaffelsen i hovedsak er beregnet for, skal kontrakten 
inngås etter reglene i FOA. 

 Forsyningsforskriften gjelder likevel når forsyningsytelsen overstiger EØS-terskelverdiene i forsyningsforskriften § 5-2, 
mens ytelsen som er omfattet av FOA, ikke overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3.



3. Anskaffelsesprosessen



Et nærmere blikk på

1. Planlegging og utforme 
konkurransegrunnlaget

2. Invitasjoner – Kunngjøring?

3. Avvisning av leverandører og 
tilbud

4. Evaluering

5. Forhandlinger

6. Begrunnelse og innsyn

*Forskjeller mellom FORSY del I 
og II kommenteres underveis



Planlegge og utforme 
konkurransegrunnlaget



Anskaffelsesprosessen overordnet

Fra Stortingsmelding nr. 22 (2018–2019) – Smartere innkjøpFra Stortingsmelding nr. 22 (2018–2019) – Smartere innkjøp



Plan for anskaffelsesprosessen

• Avgjørende å komme godt ut fra «hoppkanten»

• Konkurransedokumentene må sees i sammenheng

• Kravspesifikasjonen betydning for valg av for eksempel tildelingskriterier og kontraktsvilkår

• Behov for tverrfaglig koordinering – brukere, tekniske fag byggherrefunksjon, drift og vedlikehold, juss

• Konsekvens ved manglende koordinering  - uklart konkurransegrunnlag, endringer under utførelse

• Beslutt hvem som har ansvaret for hva og fremdriftsplan

• Planlegg evalueringen av tilbudene samtidig som tildelingskriteriene velges

• Hvordan skal kriteriet evalueres, hvilke egenskaper ved tilbudet er oppdragsgiver villig til å betale for, mv

• Må leve med de valg som tas i hele kontraktsgjenstandens levetid

• Tvist under utførelse, 

• Kontraktsgjenstand som ikke er optimal



Markedsdialog

 Praktisk og lurt ved mange anskaffelser - både del I og II. Del II har konkrete reguleringer i kapittel 8

 Formål
- Hva, hvordan, når
- Bedre behovsforståelse / -dekning
- Treffende krav, klausuler og kriterier

 Form
- Markedsundersøkelser
- Veiledende kunngjøring
- Én-til-én dialogmøter
- Spørreundersøkelser
- Dialog med relevante fagmiljøer / bransjeorganisasjoner
- Konkurransegrunnlag på åpen høring
- Innspill fra eksisterende / forrige leverandør



Markedsdialog

 Lovgivers bekymring  likebehandling

 Kun favoritten får gi innspill

 Kopi av ekskluderende 
produktspesifikasjoner

 Ingen dokumentasjon

 Store informasjonsfortrinn til 
deltakerne

Rettede henvendelser

Noe ukritisk bruk av 
innspillene

 Åpne prosesser

 Bevisst holdning til interesser 
og innspill

Dokumenterte prosesser



Plikt til å avvise leverandører 

 som har  oppnådd en urimelig fordel ved å forberede konkurransen

 Del II § 20-1 (1) c). Likebehandlingsprinsippet kan også tilsi avvisning etter del I  

Når en leverandør eller en virksomhet tilknyttet 
leverandøren har gitt råd til oppdragsgiveren 
forut for konkurransen, 

 skal oppdragsgiveren treffe egnede tiltak

 for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig 
konkurransefordel

 Egnede tiltak; informasjonsutjevning eller utvidet 
tilbudsfrist



Rådgiverhabilitet

 Kontrollspørsmål som også vektlegges ved rettslig overprøving

 Hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjoner som er valgt?

 Er de valgte spesifikasjoner naturlige ut fra oppdragsgivers behov?

 Får rådgiveren en stor tidsmessig fordel ved utarbeidelse av sitt tilbud?

 Har rådgiveren mottatt informasjon som ikke er gjort tilgjengelig for andre tilbydere?

 Hvordan påvirker informasjonen rådgiverens mulighet til å vinne konkurransen?

 Spesielle problemstillinger

 Nisjemarkeder med få eksperter og tette bindinger

 Prosjekteringsoppdrag – hvordan kan rådgiveren bli med videre? (transparens)



Hovedelementene i konkurransegrunnlaget



Minimumskrav til konkurransegrunnlagets innhold

 FORSY DEL I:

• Ingen spesifikke krav til innholdet

• Må følge prinsipper i LOA § 4 

(forutberegnelighet, konkurranse, 

likebehandling, forholdsmessighet)

• Kravene til innhold i del II kan være nyttig å 

følge/huskeliste. Vurdere relevans og 

forholdsmessighet i forhold til anskaffelsens 

verdi og fremdriftsbehov

• FORSY DEL II: § 10-1

• Hva som skal anskaffes, evt. kravspesifikasjon 
og absolutte krav

• Kontraktsvilkårene

• Informasjon om evt. rammeavtale

• Anskaffelsesprosedyre

• Frister

• Evt. kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

• Tildelingskriterier

• Krav til kommunikasjon

• Krav til innhold i søknad/tilbud

• Andre opplysninger av betydning for tilbudte

Felles for del I og II = Klarhetskrav til konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver bærer risiko for uklarheter.



Kravspesifikasjonen

 Ytelses- eller funksjonskrav

 Tekniske spesifikasjoner (for eksempel NS 3420)

 Rammetillatelser, detaljreguleringsplan m.m.

 Tegninger, romprogram, skisser m.m.

 Reguleringer i FORSY del II § 11-1, bl.a.
- Kravene skal ha tilknytning til leveransen, være forholdsmessige
- Ikke vise til merker
- LOA § 4 – Grunnleggende prinsipper – Vil gi lignende føringer for kravspesifikasjoner etter del I

 Ofte ulike personer som utformer kravspesifikasjon og selve 
konkurransegrunnlaget/konkurransereglene
- Passe på at det ikke er motstrid mellom dokumentene
- Passe på at kravspek ikke innfører utilsiktede absolutte krav – Fare for at det oppstår plikt til å 

avvise tilbud



Kvalifikasjonskravene

 Minstekrav til leverandørene for å delta. Knyttet til leverandørenes egnethet.

 Både del I og del II: Ikke plikt til å bruke kvalifikasjonskrav. Bør stilles hvis risiko for tilbud fra uegnede leverandører, og
eventuelt i kombinasjon med utvelgelseskriterier hvis risiko for uforholdsmessig mange tilbud

 Del II har regler om hvilke kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav som kan brukes. Sammenfaller med FOA. Aktuelle 
kategorier:

 Registrering og autorisasjoner

 Økonomisk og finansiell stilling

 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

 Føringer for utformingen av kvalifikasjonskravene:

 Relevante

 Forholdsmessige / sikre konkurranse

 Klare 



Test ved utforming av kvalifikasjonskrav

 Kan leverandørene svare JA/NEI på om de oppfyller kravet? (Klarhetskravet)

 Hvem er aktuelle leverandører for denne anskaffelsen? Vil de oppfylle kravet? 
(Forholdsmessighet)



Eksempler
1

2.

3



Eksempel fra rettspraksis | LE-2021-130025

 Konkurranse om totalentreprise for nye Stange ungdomsskole

 «erfaring fra entreprise av tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet.
Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 5 årene. Referansene 
må synliggjøre erfaring fra totalentreprise av sammenlignbar størrelse, verdi og kompleksitet til offentlig byggherre.»

 Kvalifikasjonskrav om tre referanseoppdrag, eller kan det oppfylles med færre?

 Kreves det at hvert av referanseoppdragene var av «tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet», eller at de samlet ga en 
slik erfaring?



Eksempel fra rettspraksis | LE-2021-130025

 Konkurranse om totalentreprise for nye Stange ungdomsskole

 «erfaring fra entreprise av tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet.
Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 5 årene. Referansene 
må synliggjøre erfaring fra totalentreprise av sammenlignbar størrelse, verdi og kompleksitet til offentlig byggherre.»

 Lagmannsretten

 Krav om tre referanseprosjekter

 Hvert prosjekt måtte vise tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet. 

 «Hvis kommunen mente det ikke var nødvendig med erfaring knyttet til de tre nevnte elementer, og ønsket å stå friere i vurderingen, 
var det ikke nødvendig å nevne verken verdi, størrelse eller kompleksitet i kvalifikasjonskravet».

 «ikke rom for en vurdering av om leverandørene «samlet sett har dokumentert tilstrekkelig erfaring», slik kommunen gjør 
gjeldende.»



Utvelgelseskriterier

 Aktuelt i konkurranser med prekvalifisering

 Bruke utvelgelseskriterier?

 Eksempler

- «Meroppfyllelse» av kvalifikasjonskrav: eks. grad av relevant erfaring

- Erfaring med spesifikke forhold som angår anskaffelsen, eks. modellbasert prosjektering, 
innovasjon, ivaretakelse av miljø

- Kriterier som sikrer konkurransedynamikk, eks. deltakelse fra SMB-er, nyoppstartede



Tildelingskriterier - Funksjon

 «Konkurransekriteriene»

 Bestilling / signaleffekt til tilbyderne

 Evalueringsforpliktelse for oppdragsgiver

 Ikke verktøy for å gi fritt valg av leverandør



Tildelingskriterier – Krav til utforming

 Del II: Detaljert regulering av utforming i § 14-1. Viktig:

- Tilknytningskrav

- Sterke og svake sider ved det som er tilbudt/kontraktsytelsen

- (ikke ved leverandøren)

- (Ikke ved tilbudet i seg selv)

- Krav til klarhet

- Hvordan vil «rimelig opplyste og normalt aktsomme leverandører» forstå kriteriene?

- Dokumentasjonskrav

 Del I: Grunnleggende prinsipper. Større fleksibilitet, men oppdragsgiver bør basere seg på 
tilsvarende utgangspunkter som i del II



- KOFA 2021/60. Stavanger kommune oppstilte etiske tildelingskriterier ved kjøp av datautstyr

- Med grunnlag i tilknytningskravet uttalte KOFA:
«Et tildelingskriterium som gjelder etiske krav, må (…) knytte seg til hvordan produktene 
leveransen omfatter, blir produsert, omsatt og/eller levert.
Slike tildelingskriterier er mer krevende enn andre tildelingskriterier som relaterer seg til mer 
konkrete krav til produktene, bl.a. fordi arbeidet med å sikre etisk handel i større grad fokuserer 
generelt på forsyningskjedene»

- KOFA underkjente tildelingskriteriet som blant annet omhandlet leverandørens 
(leverandørkjedens) samarbeid med ideelle organisasjoner og leverandørens sikring av sosiale 
rettigheter til arbeidere i utlandet. Kriteriet hadde ikke tilstrekkelig tilknytning til produktene som 
skulle leveres.

! Husk at krav til etiske forhold, miljø, sosiale forhold etc. også kan sikres i andre deler av 
konkurransegrunnlaget – eks. kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav, kontraktsvilkår

Tildelingskriterier – Tilknytning til leveransen



Tildelingskriterier 
- Dokumentasjon / vurderingsgrunnlag
 Høyesterett i Fosen-Linjen-saken

«Et tildelingskriterium som ikke inneholder et dokumentasjonskrav som gjør det mulig å foreta en 
effektiv kontroll av tilbudene, er i strid med EØS-retten»

 Utglidning i praksis

- Intervjuer

- Referanser / referansebesøk

- Muntlige innspill i forhandlingsmøte

- Uforpliktende forhold



 Stavanger kommune (KOFA-sak 2015/149)

Skille mellom kvalifikasjoner og tilbud

Firmaets 
gjennomførings-
og 
samarbeidsevne 

Stavanger eiendoms og 
andre byggherrers erfaring 
fra tidligere utførte oppdrag. 
Legg ved liste over 
referanser på tidligere 
oppdrag.



 Stavanger kommune: 

- Behov for å vurdere hvordan leverandørene løser rollen som koordinator 
(hovedbedriftansvar), hvordan de samarbeider med entreprenører med felles grensesnitt, 
og evnen til å planlegge slik at fremdriftsplanen følges.

 KOFA 

- Kriteriet legger ikke opp til en vurdering av hvordan disse forholdene ville løses i dette 
oppdraget, men til en helt generell vurdering av tidligere oppdragsgiveres oppfatninger av 
leverandørene. 

- Dette innebærer at forhold uten betydning for leveransen vil være relevante i evalueringen, 
og at konkurransen avgjøres basert på forhold som ikke reflekterer sterke og svake sider 
ved leverandørenes tilbud.

Skille mellom kvalifikasjoner og tilbud



Vurderinger ved valg av tildelingskriterier

 Pris-/kostnad
- Unngå taktisk prising
- Unngå prisdumping med tilhørende kvalitet
- Be om priser som er dekkende for leveransen
- Låse pris for enkeltelementer eller hele prisen

 Kvalitet
- Oppnå ønsket kvalitet gjennom krav, kriterier eller begge?
- Ønskeliste for kontraktsforpliktelser

 Oppgaveforståelse / gjennomføringsstrategi / etc.
- Hva skal egentlig måles? 
- Meroppfyllelse eller risiko for mindreoppfyllelse? 



 Mange variabler

- Vekting av pris mot nøkkelpersonell

- 30 % vekt er noe annet i en kontrakt på 5 MNOK enn i en på 500 MNOK

- Hvem skal vurderes

- Bare prosjektleder eller et større team

- På hvilket grunnlag vurderes kvaliteten

- CV, intervjuer, referanser, oppgaveforståelse, personlige egenskaper

- Definere rollen(e) som skal bekles

- Opp til tilbyder å bestemme organisasjon, eller krever like vilkår at like personer 
evalueres

 Oppdragsgivers ansvar å ha en gjennomtenkt tilnærming, og å følge opp med en reell og 
rettferdig evaluering

Valg som må tas av oppdragsgiver



 "Kvalifikasjoner og erfaring av de sentrale ledere og deres rolle i organisasjonen" 

 vil bli vurdert ved å intervjue sentrale nøkkelpersoner utpekt av tilbyder og eventuelt byggherre. 

 Totalentreprenøren skal spesifisere i prosjektorganisasjonen hvilke nøkkelpersoner som 
totalentreprenøren mener skal til intervjuene. Disse må ha en betydelig rolle i gjennomføringen 
av prosjektet. 

 Separate intervjuer på inntil 60 minutter gjennomføres med hver av de utpekte 
nøkkelpersonene. 

 Lydopptak av intervjuene. Utsagnene blir en integrert del av tilbudet

BVP – eksempel fra Nye Veier



Tildelingskriterier - Praktiske råd

 Kvalitative kriterier som er kvantitative – relevante målbare størrelser under kontrakten

 Simulere tilbud og evaluering

 Tydeligere kriterier og forklarende tekst

 Forbehold skjønnsutøvelse med omhu

 Unngå skrivekonkurranse

 Ønskeliste kontraktsforpliktelser

 Tilbudsskjema



Kontraktsvilkår

 Plikten til å opplyse om kontraktsvilkårene i konkurransegrunnlaget gjelder både generelle og 
spesielle kontraktsvilkår

 I anbudskonkurranser må kontraktsvilkårene være utfyllende og detaljert fastsatt i 
konkurransegrunnlaget for å få sammenlignbare tilbud

 Men; kan la tilbyderne konkurrere på deler av kontrakten, for eksempel leveringstider

 Ved konkurranse med forhandling kan det forhandles om detaljering av kontraktsvilkårene



Sammenhengen mellom tildelingskriterier og 
kontraktsvilkår
 Utgangspunkt: Hele konkurransegrunnlaget og tilbudet inngår i den endelige kontrakten/ blir 

en del av kontraktsvilkårene

 Tildelingskriterier = konkurranseelementer = viktige forhold for oppdragsgiver

o Sørge for korresponderende effektive misligholdsbeføyelser i kontraktsvilkårene

o Misligholdssanksjoner kan stimulere til å oppgi riktige opplysninger i tilbudene

o Eksempel – tildelingskriteriet «Nøkkelpersonell»

Tildelingskriterium: «Kompetanse nøkkelpersonell 20%»

Kontraktssanksjon dersom nøkkelpersonell byttes ut: Bot kr 150 000,- pr hode

 Håndhevelse av kontraktsvilkår under kontraktsgjennomføringen er viktig - læren om 
vesentlige endringer av kontrakter



Pålagte kontraktskrav

• Begrensning på ledd i leverandørkjeden

• FORSY del I § 7-8

• Bygg- og anleggskontrakter og renholdstjenester over kr. 4,1 MNOK eks. mva.

• Kan unntas hvis til hinder for konkurranse

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

• Egen forskrift

• Anskaffelser som overstiger 1,3 MNOK for statlige oppdragsgiver

• Anskaffelser som overstiger 2,05 MNOK for andre oppdragsgivere

• Lærlingeklausul i visse kontrakter

• Egen forskrift



Endringsklausuler og opsjoner

Hvorfor?

 Begrensninger i adgangen til endring

 Endringsklausuler øker handlingsrommet – reduserer kostnader og risiko

 Praktiske behov - kunngjøring skjer lenge før utførelse

 Unngå plikt til å gjennomføre nye konkurranser i et pågående prosjekt/leveranse



Endringsklausuler

 Regler om lovlige endringsklausuler i del II § 15-1

 Endringsklausulene skal angis i anskaffelsesdokumentene

 Det skal fremgå klart hvilke endringer oppdragsgiveren kan foreta, i hvilket omfang og på 
hvilke vilkår

 Endringsklausulene kan ikke åpne for at anskaffelsens overordnede karakter blir endret

 Eks. endringsklausuler i NS-kontraktene. Oppfylles vilkårene for endringsklausuler?



Opsjoner

 Meget vid adgang

 Skal opplyses om alle opsjoner i kunngjøring/konkurransegrunnlaget

 Eksempler på opsjoner:
- Varighet på kontrakten (2+1+1)
- Tilleggsytelser (Vet vi trenger A, usikker på B eller C – be om pris på begge)
- Tilleggsytelser (Vet vi skal ha fase 1, usikker på om penger til fase 2 og 3)
- Tilleggsytelser (Vet vi skal ha standardleveranse, usikker på om vi har råd til ekstra kvalitet, be om 

pris på tillegg)
- Fradrag (Usikker på om du har råd til alt, be om fradragspris på ting du evt kan trekke ut)
- Serviceavtaler

 Underlagt vilkårene for endringsklausuler

 Veldig praktisk og nyttig - bør være en øvelse ved utforming av de fleste konkurransegrunnlag



Valg av anskaffelsesprosedyre

 FORSY del I 

 Grunnleggende prinsipper LOA § 4

 Beskrive fremgangsmåte og følge denne (forutberegnelighet). Følge samme 
fremgangsmåte overfor alle tilbydere (likebehandling)

 FORSY del II: § 9-1

 Åpen eller begrenset anbudskonkurranse (ett- eller totrinnsprosedyre)

 Konkurranse med forhandlinger

 Konkurransepreget dialog 

 Innovasjonspartnerskap 

 Plan- og designkonkurranser



Anbudskonkurranse eller forhandling?

 Vår erfaringer: Forhandlinger forbedrer anskaffelsen for både oppdragsgiver og leverandør -
hvis brukt på riktig måte

- Mulig for oppdragsgiver å få forbedret kommersielle vilkår (f.eks. Pris og kvalitet)

- Mulig å rette feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget / Redusere risiko

- Anledning til å øke forståelsen for tilbudet – effektivisere evalueringsarbeidet og redusere 
risiko for misforståelser og evalueringsfeil

- Avklare eller rette feil og uklarheter i leverandørens tilbud

- Få synliggjort leverandørers forslag og tanker om løsning / Utnytte markedets kompetanse

- Ikke plikt til å forhandle

 Åpen anbudskonkurranse praktisk hvis hyllevare – Slipper to trinns-prosess (prekvalifisering)



Frister
 DEL I: 

 Grunnleggende prinsipper. Særlig vurdere frister opp mot 
forholdsmessighetsprinsippet

 Kun DEL II som har minstefrister:

 Prekvalifiseringsfrist (begrenset anbud, forhandling)

- 30 dager fra kunngjøring

 Tilbudsfristen

- 30 dager i åpen anbudskonkurranse
- I begrenset anbud og forhandling kan frist settes i 

overenstemmelse mellom oppdragsgiver og inviterte 
leverandører. Minst 10 dager hvis man ikke er enige.

 Rimelighetsvurdering av hvor lang frist bør være utover minstefrist

 Unntak for minstefrister ved hasteanskaffelser, veiledende 
kunngjøring og forhåndskunngjøring

 Vedståelsesfristen

- 30 dager om ikke oppdragsgiver bestemmer noe annet i 
konkurransegrunnlaget

- Kan ikke være lenger «enn nødvendig»
- Kan forlenges med samtykke



Når skal konkurransegrunnlaget være ferdig?

DEL II: § 10-1

 Senest ved kunngjøringen

 Ved konkurranser med prekvalifisering (begrenset anbud og forhandling), kan grunnlaget avventes 
til invitasjon til tilbudsfasen. 

 Ulikt fra FOA del III der hele konkurransegrunnlag inkl. for tilbudsfase skal være klart ved 
kunngjøring

 Kan ikke foretas vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter kunngjøring

DEL I:

 Grunnleggende prinsipper

 Tilbydere må få tilgang til de samme opplysningene og likeverdig tid til tilbudsutforming



Kunngjøringsplikt?

 Aldri kunngjøringsplikt i del I. 

 Flere muligheter: Frivillig kunngjøring, invitasjoner til minst tre, publisere på hjemmeside

 Prinsippet om konkurranse: Variere på hvem man inviterer 

 Kunngjøringsplikt i del II

 Anskaffelsens «anslåtte verdi», § 5-3 avgjørende for om del I eller del II skal følges 

 «Forsvarlig» beregning på kunngjøringstidspunktet

 Samlet betaling ekskl. mva. inkludert opsjoner som er fastsatt i konkurransegrunnlaget

 Eks. rammeavtaler. Verdi for alle avtaleår inkl. opsjonsår. 

 Ikke tillatt å dele opp kontrakter med det formål å unnta anskaffelsen fra kunngjøringsplikt

 Konkrete unntak fra kunngjøringsplikt i del II §§ 9-2 og 9-3

 Konkurranse med forhandling uten kunngjøring på nærmere vilkår

 Anskaffelser uten krav om konkurranse (eks. eneleverandør, tilleggsleveranser, usedvanlig fordelaktige tilbud mm).

 Unntaksreglene skal tolkes svært strengt. Snevre unntak.

 Vurdere intensjonskunngjøring



Avvisning av leverandører



DEL I

 Ingen regler om avvisning.

 Mindre behov for regulering hvis inviterer leverandører selv. 

 Kan velge å følge reglene i del II. Kan være praktisk ved frivillig kunngjøring.

 Må følge de reglene om avvisning som er angitt i konkurransegrunnlaget

DEL II - § 20-2

 Regler som gir oppdragsgiver henholdsvis (1) plikt og (2) rett til å avvise leverandøren fra 
konkurransen. Overlapper i stor grad med FOA, noen mindre forskjeller

Oversikt avvisningsreglene



Plikt til å avvise leverandører

 Avvisningsplikt overfor leverandører

 som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene
 når det foreligger inhabilitet 
 ved rådgiverinhabilitet

 Avvisningsplikt kan ikke repareres*

 Kan ettersende dokumentasjon som viser at krav var oppfylt ved fristen
 Kan ikke akseptere at leverandør har blitt kvalifisert i etterkant av fristen

*Mulig å unnlate avvisning pga inhabilitet og rådgiverinhabilitet, hvis «allmenne 
hensyn gjør det nødvendig» å inngå kontrakt med leverandøren, jf. § 20-2 (5)



Plikt til å avvise leverandører

 Som er rettskraftig dømt eller vedtatt forelegg for*

 Deltakelse i kriminell organisasjon

 Korrupsjon

 Bedrageri

 Terrorhandling – Terroraktivitet

 Hvitvasking av penger – Finansiering av terroriske

 Barnearbeid – Andre former for menneskehandel

 Ikke betalt skatter, avgifter og trygdeavgifter

* Gir kun avvisningsrett for offentlige foretak og oppdragsgivere som driver forsyning iht
enerett



Rett til å avvise leverandører

 Oppdragsgiveren kan avvise en leverandør, hvis: 

 Konkurs, gjenstand for insolvensbehandling eller under avvikling

 alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold

 interessekonflikt mellom oppdragsgiveren og leverandøren som kan ha negativ innvirkning på 
kontraktoppfyllelsen;

 klare holdepunkter for at leverandøren har inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen



Rett til å avvise leverandører

 som tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en 
kontrakt med en offentlig oppdragsgiver. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av 
kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner;

 som har gitt grovt uriktige eller misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse 
på oppdragsgiverens beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling, eller som har 
unnlatt å gi slike opplysninger;



Rett til å avvise leverandører

 som har forsøkt å påvirke oppdragsgiverens beslutninger eller få tilgang til 
fortrolige opplysninger som kan gi leverandøren en urettmessig 
konkurransefordel;

 når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren for øvrig har begått 
alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet.



Avvisning av tilbud



Avvisning av tilbud

 DEL II

 Regler om (1) plikt og (2) rett til å avvise tilbud fra konkurransen

 Tilsvarende vilkår som i FOA

 Avvisning på grunn av formalfeil

 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet

 DEL I

 Ikke regler om avvisning

 De grunnleggende prinsippene, særlig likebehandling, kan tilsi avvisning i tilfeller som tilsvarer tilfeller som gir avvisning etter del II



Formalfeil § 20-1

 Del II

 Plikt til å avvise

 når tilbudet ikke er mottatt innen tilbudsfristen

 når deltakelsesforespørselen eller tilbudet er levert i strid med kravene til kommunikasjonsmiddel

 Rett til å avvise

 når deltakelsesforespørselen ikke er mottatt innen tilbudsfristen

 når deltakelsesforespørselen eller tilbudet ikke oppfyller kravene til utforming som oppdragsgiveren har fastsatt



Tilbudsfristen

 Ubønnhørlig frist

 Tilbudet skal vurderes slik det foreligger ved tilbudsfristen

 Kun det skriftlige tilbudet som skal vurderes

 Ingen rett til å få ettersende informasjon hvis tilbud ikke er levert

 Uklarheter og feil går utover tilbyder

 En viss rett for oppdragsgiver til å be om avklaring og supplering



Avvisning pga avvik i tilbudet § 20-8

 Oppdragsgiveren skal avvise et tilbud som

 «inneholder vesentlige avvik fra konkurransedokumentene.»

 Oppdragsgiver kan avvise tilbud som:

 «inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige»



Hva er vesentlige avvik?

 Avvik eller lignende som medfører at et tilbud ikke kan sammenlignes med andre tilbud, vil alltid være vesentlige

 Ingen forpliktelse for oppdragsgiver til av foreta avklaringer eller innlede forhandlinger for å gjøre tilbudene 
sammenlignbare.

Men:

 Oppdragsgiver vil normalt forsøke å prissette avvik, forbehold eller lignende. Hvis prissetting kan skje på forsvarlig vis, 
kan problemet løses på den måte. 



KOFA 2017/124

 Krav:

 «Tilbyder skal tilby en lysbrent og en mørk/mellombrent kaffetype i både malt og hel form. I tillegg skal det tilbys en type 
espressobønner, kakaoingredienser og melketopping». 

 Kravet plassert i kategorien

 «minimumskrav til tjenesten og produktene som skal leveres. Minimumskrav som ikke oppfylles vil føre til avvisning».

 Tvisten:

 Klager og innklagede er uenige i hva som ligger i «en type espressobønner». 



KOFA 2017/124

 Nemndas vurdering:

 synes å være en oppfatning i bransjen om at det er et skille mellom vanlige kaffebønner og espressobønner, der forskjellen ligger i 
brenningstemperatur, brenningstid og smak. 

 Dette vil kunne påvirke hvilke kaffebønner de ulike leverandørene velger når kravet fra oppdragsgiver er «en type espressobønner». 

 Dette vil igjen ha innvirkning på prisen, da det er høyere innkjøpspris på espressobønner enn på alminnelige kaffebønner. 

 Hvis det ikke hadde vært viktig for innklagede at kaffebønnene var «en type espressobønner» hadde det ikke vært nødvendig å 
presisere dette. Det hadde da vært tilstrekkelig å kreve mørkbrente kaffebønner, som kunne brukes til å lage espresso. 



Rettspraksis (LE-2015-102226)

 Kommune dømt til å betale 20 MNOK i erstatning til tilbyder, fordi tilbyderen som ble tildelt kontrakten skulle ha vært 
avvist

 Kravet:

 Bygget skal prosjekteres i samsvar med Detaljreguleringsplan

 Tilbudet :

 Bygget tegnet inn utenfor detaljreguleringsplanens angitte byggegrense 

 (mellom 27 og 36 m² - fikk i ettertid dispensasjon)

 Bygget overstiger reguleringsplanens krav til maksimal byggehøyde 

 (med 10 cm. Men muliggjorde tre fremfor to etasjer og større uteareal)

 Krevde etter kommunens oppfatning ikke dispensasjon

 En bekk lagt i rør under deler av eiendommen

 Krav om at bekken skal «ivaretas i åpent vannløp», med mulighet for bro



Rettspraksis (LE-2015-102226)

 Lagmannsretten 

 Tilbudet fra HENT hadde tre avvik fra konkurransegrunnlaget. 

 Avvikene er, når de vurderes samlet, vesentlige

 Avvikene kan ha hatt betydning for konkurransesituasjonen tilbyderne imellom og selve tildelingen 

 HENTs tilbud kom best ut under tildelingskriteriet «kvalitet og funksjonalitet» bl.a. som følge av at det ble bygd i tre etasjer samt at 
tilbudet fra Hent hadde størst uteareal pr. barn 

 Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at disse fordelene ved HENTs tilbud ble muliggjort som følge av avvikene nevnt ovenfor



Evaluering



Evalueringsmetode

 Må opplyse om tildelingskriter, vekting og dokumentasjonskrav i konkurransegrunnlaget

 Evalueringsmetode for øvrig må som utgangspunkt ikke opplyse om i konkurransegrunnlaget. For eksempel:

 Underkriteriers vekt 

 Poengberegningsmetoden

 Evalueringsmetoden skal i utgangspunktet fastsettes før tilbudsåpning

 Oppdragsgiver kan ikke etter tilbudsåpning velge en vekting, eller en modell som:

 endrer tildelingskriteriet

 gir informasjon som, hvis kjent ved tilbudsutformingen, kunne påvirket tilbudene

 ble bestemt på en måte som kan virke diskriminerende

 KOFA 2021/410 (Romarheim – Bergen kommune)

 Graveentreprise avfallsdeponi

 Bergen kommune fastsatte vekting av underkriterier i etterkant av evaluering og forhandlinger, med særlig høy vekt på et av underkriteriene der 
klagers tilbud allerede var vurdert som ekstra svakt

 KOFA: Ulovlig etterfølgende vekting, risiko for favorisering av de tilbydere som var vurdert best på dette underkriteriet



Evaluering av forholdet mellom pris og kvalitet

 Hvor mye er oppdragsgiver villig til å betale for bedre kvalitet?

 Intuitivt: Sammenligne pris, og vurdere om andre tilbudsegenskaper oppveier prisforskjellen

 Ulike størrelser som må sammenlignes

 Sammenligning i form av poeng eller pris

 Ny veileder fra DFØ anbefaler å velge prissetting av kvalitet

Kvaliteten måles i poeng / karakterer
Pris må omgjøres til poeng

Kvaliteten måles i pris (prispåslag for dårligere 
kvalitet, eller prisfradrag for bedre kvalitet)



Når pris skal bli til poeng – evalueringsmetode 

 I all hovedsak en av to metoder som brukes

- Lineær modell

- Forholdsmessig modell

 Valget av modell bestemmer for hvor stor poengforskjellen for en gitt prisforskjell blir

 Hvor mye «koster» et poeng? Ofte viktig for sammensetningen av tilbudet

 Alternativer som i liten grad brukes

- Definerte ytterpunkter 

- 70 millioner = 10 poeng, 110 millioner = 0 poeng, priser mellom fordeles på skalaen

- Fast pris / låse til flere prisnivåer / intervaller 

- Kan velge mellom 70, 80 og 90 millioner kroner som gir henholdsvis 10, 9 og 8 poeng

- Delvis låsing av pris



Lineær metode

 Stigningstall

 Normalt: 

- laveste pris = 10 poeng 

- dobbel pris = 0 poeng

 Hver krone er verdt like mange poeng

Forholdsmessig metode

 Poengforskjellene blir mindre jo høyere 
prisforskjellen til laveste pris er

 Dobbel pris = 5 poeng

Relative metoder

50 000 prisforskjell = 3,4 poeng

50 000 prisforskjell = 1 poeng



 Opplysninger om metoden i konkurransegrunnlaget er bindende for oppdragsgiver

 Har oppdragsgiver bundet seg til et av alternativene?

 “laveste pris vil oppnå maks poengsum resterende vil oppnå %-vis i forhold til laveste pris”

- KOFA: ikke entydig, og forpliktet ikke til å anvende en bestemt metode for evaluering

 “den eller de tilbyderne som har det beste tilbudet vil få karakter 5. Øvrige tilbud vil få 
et prosentmessig trekk regnet fra det beste tilbudet»

- Borgarting lagmannsrett – ikke entydig. 

- Bruk av forholdsmessig metode ikke i strid med opplysningen

Hvilken modell skal brukes?



 Eksempel fra kompetansevurderinger

Evaluering av kvalitative kriterier



 Totalentreprise, verdi ca. 350 MNOK

- Pris 70%

- Prosjektleders kompetanse 30 %

 «Tilbudte prosjektleders/ oppdragsansvarliges dokumenterte erfaring og kompetanse fra 
tilsvarende roller i sammenlignbare prosjekter»

- Hvordan skal dette forstås?

- Hvilke prosjekter er sammenlignbare, hva er tilsvarende roller?

- Vil antall prosjekter vurderes, kvaliteten på gjennomføringen av dem, antall år i bransjen?

Eksempel 1 fra Bergen kommune



 Tilbyder 1: Høyere pris men 10 poeng for erfaring

 Tilbyder 2: Lavere pris men 8 poeng for erfaring

 Tilbyder 2 ville måtte redusere prisen sin med 23 millioner kroner for å utligne «kvalitetsforskjellen» 
og vinne konkurransen. 

 Hvor er avveiningen mellom pris og kvalitet?

Eksempel 1 fra Bergen kommune



 Pris (30-40 % vekt)

 Kvalitet (40-50 % vekt)

- Team på 5 personer

- CV + 1-3 referanseprosjekter

- Todelt – formell kompetanse og erfaring

- Siv.ingeniør/Master - 2 poeng, osv..

 Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan (20-30 % vekt)

- Inntil 3 siders redegjørelse

Eksempel 2 fra Bergen kommune



 Oppgaveforståelse klart utslagsgivende

- 0,5 poeng på oppgaveforståelse = 35 millioner på priskriteriet

 Forutberegnelig?

Eksempel 2 fra Bergen kommune

Pris pris kvalitet
oppg.
forst. sum

vekt vektet 30% vektet 45% vektet 25%

A kr 186,840,000 2.82 4.50 2.00 9.32

B kr 175,531,970 3.00 3.91 2.00 8.91

C kr 176,304,000 2.99 4.21 2.00 9.20

D - vinner kr 184,090,806 2.86 4.33 2.50 9.69



Forhandlinger



Rammer for forhandlinger
DEL I:

 Kan velge om man vil forhandle eller ikke, og hvordan forhandlingene skal legges opp

 Grunnleggende prinsipper
- Forutberegnelighet: Forhandle dersom dette er opplyst i konkurransegrunnlaget, evt. ta forbehold 

om at det kan unnlates
- Likebehandling: Gjennomføre likeverdige forhandlinger (innhold, tid, informasjon) med tilbyderne

DEL II – Konkurranse med forhandling

 Må forhandle, med mindre har forbeholdt rett til å tildele direkte i konkurransegrunnlaget

 Må forhandle med alle, med mindre har forbeholdt rett til å redusere i konkurransegrunnlaget
- Må være tilstrekkelig antall til reell konkurranse

 Forhandlingene kan skje i flere runder
- Må settes felles frist for revidert tilbud

 Ingen formkrav til forhandlingene (fysisk møte, videomøte, telefon, skriftlige tilbakemeldinger)
- Men må føres skriftlig referat



Rammer for forhandlingene 

 Kan forhandle om alle sider av tilbudene 

 Forhandlinger kan omhandle avklaringer, retting av feil, info fra oppdragsgiver, optimalisering av tilbud

 Viktigste begrensninger:
- Ikke forhandle om vesentlige avvik 
- Ikke endre tildelingskriteriene eller absolutte krav
- Taushetsplikt / ikke dele fortrolig info fra en tilbyder til en annen
- Opplyse alle leverandører om evt. endringer i konkurransegrunnlag som følge av forhandlingene
- Likebehandlingsprinsippet

 Plikt til å påpeke forbedringspotensial? Veiledningsplikt?
- Flere saker etter tidligere regelverk om plikt til reelle forhandlinger / Påpeke forhold som vil tillegges 

vesentlig betydning. Ikke plikt til å påpeke enhver svakhet.
- KOFA 2018/156: Regelverket pålegger ingen alminnelig veiledningsplikt. Likebehandling er det 

avgjørende
- LH-2020-65984: Uklar avgjørelse. Problematisert om veiledningsplikt først utløses ved uklarhet i 

konkurransegrunnlag.



Forberedelser til forhandlinger

1) Velge form på møtet - hva passer best her? (kan være ulikt i ulike faser)
- Telefonmøter med forhandling på pris med de 3 som ligger best an
- Melding i KGV med anmodning om avklaring av uklarhet og åpning for revidert tilbud skriftlig.
- Teams/Skype møte med gjennomgang av tilbud
- Fysiske møter i flere faser med reviderte tilbud mellom hver runde

2) Agenda – vær bevisst - vær tydelig 

3) Velg agenda som harmonerer med det du vil oppnå

4) Sett sammen rett team (rett kompetanse og rett antall) - forbered teamet så de skjønner de rettslige rammene for møtet og strategien

5) Sørg for å ha tilstrekkelig forberedelser (hva som er nødvendig beror på møtets formål), men ikke innkall til forhandlinger før du har 
evaluert!

6) Har tilbudene avdekket uklarheter/feil i konkurransegrunnlaget?

8) Er tilbudet uklart?

9) Har tilbudet forbehold/avvik? = Er det lovlig å forhandle dem bort?

10) Hvordan kan dette tilbudet forbedres?

11) Hvor langt bør jeg gå i å veilede? "reelle forhandlinger" vs å gi tilbyderne fasiten

12) Agenda = referat = likebehandling og etterprøvbarhet



Forhandlingsmøtet 

 Sørg for egnede rammer for møtet

 Etabler en god tone og skap trygghet

 Vær tydelig

 Gjør det du har sagt i invitasjonen - følg agendaen

 Inviter til å stille spørsmål

 Vær bevisst på hvilke opplysninger du deler med tilbyderen, men aldri lyv (eks antall 
deltagere)

 Innenfor regelverkets rammer – gi så mye opplysninger du kan og vær konkret på hva som 
kan forbedres. Gode innspill = gode forutsetninger for forbedring = bedre tilbud

 Vær særlig bevisst på ordvalg ved evaluering av personer

 Ikke forvent eller be om svar over bordet – gi tilbyder tid til å revidere tilbudet

 Før referat og send ut kort tid etter møtet 



Tildeling, begrunnelse og innsyn



 Tildeling -> karensperiode -> kontraktsinngåelse

 I karensperioden kan tildelingen angripes rettslig (klage eller søksmål for domstolen)

 FOA del II  § 21-1:

- Ved tildeling skal det gis en begrunnelse, med redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper 
og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene.

- Unnta forretningshemmeligheter

 FOA del I:

- Formålet bak anskaffelsesregelverket (LOA § 1), grunnleggende prinsipper (LOA § 4) og 
dokumentasjonsplikt (FORSY § 7-) tilsier at evalueringen må dokumenteres og at begrunnelse 
gis til leverandørene

- Leverandørenes tillitt til prosessen, etterprøvbarhet

- Begrunnelsen må ikke være utfyllende, vurdere forholdsmessighet

Tildeling og begrunnelse



 Innhold i begrunnelsesplikten

- Kravene til begrunnelsen vil avhenge av forholdene i den enkelte sak

- Ikke tilstrekkelig å opplyse antall poeng ved de ulike kriteriene

- Kan ikke generelt kreves at oppdragsgivere oppgir tilbudt pris som en del av begrunnelsen

- Hvilke forhold det er som har gjort at oppdragsgiver har bedømt valgte leverandørs tilbud  som  
best  ut  fra  de  fastsatte  tildelingskriteriene

- Anskaffelser av høy verdi, og med kostnadskrevende tilbudsprosesser -> Oppdragsgiver bør 
bruker ressurser på å gi mer utfyllende begrunnelser. Kan dempe klagerisiko.

Nærmere om begrunnelsesplikten



Innsyn - Rettslig utgangspunkt

 Offentleglova § 3  - Hovedregelen om innsyn i dokumenter fra offentlig saksbehandling

 Allmennheten – herunder tilbydere – har rett til innsyn i tilbud og annen dokumentasjon fra 
anskaffelsesprosessene i henhold til offentleglova og forvaltningsloven
- Vil f.eks. omfatte dokumenter fra forberedelse av konkurranse, tilbudene, evalueringsdokumenter, 

referater fra forhandlingsmøter, korrespondanse mellom oppdragsgiver og tilbydere i KGV 

 Relevante bestemmelser som begrunner utgangspunktet:
- LOA § 1: allmennhetens tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte
- LOA § 4: grunnprinsippet om etterprøvbarhet
- FORSY § 7-2 og § 7-3: Spesifiserer forholdet til offentleglova og forvaltningslovens

 Innsyn skal gis «uten ugrunna opphold», jf. offentleglova § 29.
- Maksimalt 2-3 virkedager, jf. veilederen
- For sent svar anses som avslag, og kan medføre at sak skal sendes til klageorgan

 Klage – overordnet organ, statsforvalter. 

 Hvis klageorgan omgjør innsynsvedtaket – Kan oppstå ansvar for sakskostnader 



Innsyn – Unntak fra innsynsrett må ha lovhjemmel

 Offentleglova § 2 – Skal gis innsyn dersom ikke finnes unntak i lov eller lovhjemlet forskrift.

 Praktisk viktige unntak:
- Rett til å unnta anskaffelsesprotokoll og tilbud frem til tildeling, jf. offentleglova § 23
- Rett til å unnta organinterne dokumenter (saksforberedelse, utkast, inneholder ikke avgjørelsen), 

jf. offentlige lova § 14
- Eks. matriser/dokumenter brukt i evalueringsprosessen som ikke inneholder den endelige 

beslutningen
- Oppdragsgiver må være bevisst på utforming av dokumenter i evalueringsprosessen 

- Taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13
- Forretningshemmeligheter: 

«tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det 
vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår»
- Ofte uklart hvor grensen går, men i praksis er det vanlig med «oversladding»

- Personlige forhold – Hva er det? CVer på nøkkelpersonell?
- Taushetsplikten gjelder «opplysninger» - Ikke hele dokumenter



Utvalgte tema - Rammeavtaler



 Definisjon – FORSY § 4-1 i):

- «avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår med en eller flere 
leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de 
kontrakter som oppdragsgiveren skal inngå i løpet av en bestemt periode, 
særlig om pris og mengde»

 Hovedelementer:

- Gir normalt ikke selv konkrete ytelsesforpliktelser

- Skal fastsette rammene for fremtidige enkeltkontrakter

- Trenger ikke angi uttømmende alle vilkår for enkeltkontrakter

- Kan brukes uten hensyn til terskelverdi

 Fleksibelt verktøy:

- Forenkler senere anskaffelser av konkrete ytelser

- Én eller flere oppdragsgivere

- Én eller flere leverandører

 Må anskaffes på vanlig vis (kunngjøring hvis del II, tildelingskriterier, 
kvalifikasjonskrav)

- Må fremgå av konkurransegrunnlaget – bør fremgå av kunngjøringen

- Tildeling av enkeltkontrakter er ikke kunngjøringspliktig 

- Ingen krav til karensperiode ved tildeling av enkeltkontrakter

 Begrensninger

- Maksimal varighet: 8 år (lenger hvis «særlige forhold» tilsier det)

- Omfang (verdi)

Rammeavtaler –
generelt



 To «hovedtyper» av rammeavtaler, del II

- Rammeavtaler med én leverandør

- Rammeavtaler med flere leverandører 
(Parallelle rammeavtaler)

 Én leverandør:

- Praktisk ved løpende kjøp av likeartede 
varer/tjenester

 Flere leverandører:

- Mulighet for mer konkurranse

- Forenkler fremtidige kjøp

- Hvordan fordele avrop?

Rammeavtaler med én 
eller flere leverandører



 Alle vilkårene kan være fastsatt i 
rammeavtalen

 I så fall – avrop skjer etter fastsatt 
fordelingsnøkkel eller fossefallsmetoden

 Alle vilkår trenger ikke være fastsatt i 
rammeavtalen

 I så fall – minikonkurranse

Nærmere om avrop ved
parallelle rammeavtaler



 Kan brukes i kombinasjon med 
fossefall/fordelingsnøkkel, trenger ikke enten 
eller

 Praktisk dersom man ser behov for oppdrag  
både basert på løpende timeføring og 
fastprisoppdrag

 Tildelingskriteriene for minikonkurranser må 
være fastsatt i konkurransegrunnlaget

 Trenger ikke være de samme som i 
hovedkonkurransen

 Alle rammeavtaleleverandører skal ha 
mulighet for å delta

 Vilkår kan presiseres i minikonkurransen
(f.eks kravspesifikasjon)

Minikonkurranse



 Beror på en tolkning av avtalen

 Bør særskilt ta stilling til dette

 Tips til oppdragsgiver; regulere  

muligheten for å gjøre innkjøp 

utenfor rammeavtalen.

Er rammeavtalen eksklusiv?



 Oppdragsgiver må ta stilling til:

- Rammeavtalens verdi og omfang

- Rettslige krav

- Betydning for terskelverdier

- Betydning for leverandørene

- Rammeavtalens varighet

- Rettslige krav

- Med og uten opsjoner

- Vilkår for kontrakter som skal inngås under rammeavtalen

- Antall leverandører som kan være del av avtalen

- Metode og kriterier for avrop (ved flere leverandører)

Rammeavtalens verdi og omfang



 Rammeavtalens verdi og omfang skal 
forsvarlig beregnes (FORSY § 5-3)

- Maksimal verdi av alle kontrakter som 
forventes inngått, 

- Omfatter opsjoner

- Betydning for hvilken del av regelverket 
som kommer til anvendelse

- Betydning for leverandørene å få 
informasjon om kontraktens omfang

 Del II: verdi må fremgå av kunngjøringen

 Praksis fra EU-domstolen og KOFA

Rammeavtalens verdi -
innledning



 Sentralt spørsmål: Plikter oppdragsgiver å oppgi verdi- eller mengdeangivelser?

- Premiss 60:

- «it is nevertheless imperative that that authority state the total quantity which the
subsequent contracts may comprise»

- Premiss 61:

- «once that limit has been reached the agreement will no longer have any effect»

SAK C-216/17 (ASST)



 Rammeavtale om kjøp av varer

- Ikke oppgitt maksimal mengde eller verdi

 EU-domstolens avklaringer:

1) Oppdragsgiver plikter å oppgi anslått mengde/verdi (premiss 59)

2) Oppdragsgiver plikter å oppgi maksimal mengde/verdi (premiss 74)

3) Når de maksimale grensene er nådd, har rammeavtalen uttømt sin virkning (premiss 68)

- MEN: kan utvides innenfor endringsadgangen (premiss 70) – FOA kap. 28

- MEN: manglende angivelse av anslått verdi/maksimal verdi gir ikke grunnlag for å 
kjenne kontrakten uten virkning.

 Avrop etter at maksgrensen er nådd = (mulig) ulovlig direkte anskaffelser.

SAK C-23/20 SIMONSEN & WEEL)



KOFA 2020/1 – Skjerping av forpliktelser rundt estimater

 Sauda kommune anskaffelse av entreprenørtjenester etter FOA

 Estimert totalverdi ved kunngjøring 500 000 – 10 MNOK. Tatt forbehold om usikre tall.

 1+1+1 år. Oppstart i 2017. Allerede brukt 10 MNOK i 2018.

 Konklusjon: Ulovlig direkte anskaffelse.

«Slik klagenemnda leser anskaffelsesdokumentene, fremgår det klart at estimert verdi for hele rammeavtalen er

mellom 500 000 og 10 millioner kroner (…) Dette endres ikke av at konkurransegrunnlaget oppgir at «[d]ette beløpet

skal ikkje medføre nokon forpliktelsar for oppdragsgjevar eller rettigheter for tilbydar. Årleg omsetning vil kunna

variera betydeleg». Klagenemnda forstår denne opplysningen slik at den primært knytter seg til situasjoner med

lavere volum enn anslått. (…) Denne estimerte verdien skulle angis som informasjon for potensielle leverandører.

Innklagede kunne ikke fri seg fra denne plikten ved å angi estimatene som uforpliktende i anskaffelsesdokumentene.»

 Ilagt overtredelsesgebyr på litt over 2 MNOK



 Planleggingsfasen
- Oppdragsgivers anskaffelsesbehov

- En eller flere leverandører?
- En eller flere kontraktstyper?
- Utvikling i markedet?
- Eksklusivitet?

- Verdi og omfang
- Forventet omfang: Hva oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering antar blir omfanget
- Maksimalt omfang: Hva som oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering mener vil være maksimalt omfang
- Kan angis for rammeavtalen som sådan, og/eller fordeles pr. delområde eller pr. oppdragsgiver
- Bør innta erstatningsfri oppsigelsesrett når grensen er nådd

 Avtaleperioden
- Løpende oversikt over avrop (verdi/mengder)
- Ved flere oppdragsgivere: «budsjett» for hver oppdragsgiver?
- Utpeke en rammeavtaleansvarlig?

Oppsummering/tips



Utvalgte tema – Håndtering av 
ekstreme prissvingninger 



Endringsadgangen varierer etter kontraktens 
størrelse

• Bakgrunnen for 
avtalerevisjonen

• Det konkrete innholdet i 
avtalerevisjonen



Lovlig 1 | endringer basert på 
endringsklausuler
 Endringer i tråd med endringsklausuler i avtalen er tillatte

 For prisreguleringsklausuler: prisendringen må kunne fastsettes 
objektivt på grunn av prisutviklingen



Lovlig 2 | mindre prisøkninger

 vare- og tjenestekontrakter 
 < 4,5 MNOK og < 10 prosent av den opprinnelige verdien 

 bygge- og anleggskontrakter 
 < 56 MNOK og < 15 prosent av den opprinnelige verdien

 uten at kontraktens «overordnede karakter» blir endret 
 Uklart, men nokså høy terskel | vern mot omgåelse
 Behovet må være oppstått etter kontraktsinngåelse
 Krever som utgangspunkt motytelse 

 Hvordan beregne prisøkningens verdi?
 Hva inngår i «den opprinnelige verdien»? 
 Avtalt / estimert vederlag? Faktisk betalt vederlag? Opsjoner / endringer etc.?

 Endringer «spiser» av endringspotten



Lovlig 3 | uforutsette nødvendige endringer

 endringer som er «nødvendige» som følge av omstendigheter 
som en «aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse»
 Anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret 
 Prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien 

 «ikke kunne forutse»
 Klart at en «aktsom oppdragsgiver [før 24. februar] ikke kunne forutse» konsekvensene som krigen har 

medført, eller kan medføre, i form av uforholdsmessig store prisstigninger, varemangel, 
leveringsproblemer mv. 

 Tidspunktet for kontraktsinngåelse
 Tilknytning / årsakssammenheng med krigsutbruddet



Lovlig 3 | uforutsette nødvendige endringer

 «nødvendige» endringer | Bestemmelsen gjelder oppdragsgivers
behov
 Som utgangspunkt ikke prisjustering begrunnet i leverandørens behov 
 Annerledes dersom opprettholdelse av prisene vil vanskeliggjøre levering, f.eks. pga. konkurs? 

 «nødvendige» endringer | Nødvendige for å …
 oppfylle kontraktens opprinnelige formål? 
 unngå økonomiske tap/ulemper? 
 unngå tap av liv og helse?

 Godt begrunnet / saklig / relevant / legitimt behov
 Avgrensning mot ønskelig / unødvendig

 Begrensninger for innholdet i endringen
 midlertidig karakter | ikke større endringer enn nødvendig
 Dokumentasjon for behovet | både oppdragsgiver og leverandør
 Løpende vurderinger av om endringen skal tilbakestilles



Reforhandling – prosess og risiko

 Forhandling med intensjonskunngjøring 

 Risikovurderinger 
 Lav risiko å øke prisene til under 10 / 15 % av kontraktsverdien 
 Høyere risiko dersom endringen overskrider denne grensen, men ikke automatisk ulovlig

 Ressursbruk 
 Økning til under 10 % av kontraktsverdien krever mindre administrative ressurser 
 Økning over dette krever løpende oppfølging og dokumentasjon

 Dokumentasjon




