
Offentlige anskaffelser

Regelverksendringer fra 1. januar 2017

VA-dagene i Midt-Norge

v/ Audun Ø. Thorshaug, juridisk rådgiver Eierskapsenheten Trondheim kommune



Regelverk for anskaffelser
FOA (forskriften) + LOA (loven)
Forsyningsforskriften
(forskrift for konsesjonskontrakter)
(interne innkjøpsreglement)









Hovedtrekk – de viktigste grepene
 Tilbakeføring til forsyningssektoren

 Vannforsyning utført av kommunen er nå innenfor forsyningsforskriften

 Heving av terskelverdier
 Nasjonalt: 1,1 mill gjelder vare- og tjenester og bygge- og anleggskontrakter
 EØS: 1,75 mill for vare- og tjenester, 44 mill for bygge- og anleggskontrakter

 Fokus på samfunnsansvar
 Krav om tilknytning til lærlingeordning
 maks 2 ledd underleverandører

 Opphevelse av forhandlingsforbudet i del II
 Kan ha dialog med en eller flere tilbydere

 Krav til elektronisk kommunikasjon
 FOA kap 22



Hovedtrekk – de viktigste grepene forts.
 Noen nye prosedyrer og økt forhandlingsadgang i del III

 Dialog med markedet
 Generell oppmykning av forhandlingsadgangen

 Opphevelse av skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester 
og utskilling av helse- og sosialtjenester
 Nytt kapittel: kap 30 – anskaffelser av helse- og 

sosialtjenester
 § 2-4, bokstav a

 Erverv/leie av eksisterende bygning mv.
 Ikke lengre nødvendig å følge bestemmelser i lov og forskrift
 Grensen mot hva som er leie og hva som er bygg- og anlegg må 

fortsatt vurderes om bygningen ikke er oppsatt



Hovedtrekk – de viktigste grepene forts.

 Samarbeid i offentlig sektor, FOA kap 3
 § 3-1 - Utvidet egenregi
 Inngår kontrakt med ”eget” rettssubjekt

 Kontroll kriteriet
 Minst 80% av virksomheten rettet mot oppdragsgiver
 Ikke private eiere

 § 3-3 – Samarbeidsavtaler
 Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for kontrakter som inngås 

utelukkende mellom to eller flere oppdragsgivere, og som etablerer eller 
gjennomfører et samarbeid
 a)som har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål,
 b)som blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser og
 c)der mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for 

andre enn oppdragsgiverne.



LOA § 12 - håndhevelse

 KOFA får kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr
 Maks 15% av kontraktsverdien
 Skal ilegges ved forsettelig eller grov uaktsomhet
 Kan ilegges ved vanlig uaktsomhet

Kan unngås ved intensjonskunngjøring (ulovlige direkteansk.)

Domstolenes sanksjonsmuligheter videreføres (spes midl. forf)



2016 Terskelverdi  hvilken del av 
forskriften
 Nasjonal terskelverdi: (utlysningsplikt, FOA del II-krav)

 Kr. 500.000,- eks. mva.

 EØS- terskelverdi: (FOA del III-krav)
 1,75 mill kr eks. mva. – gjelder vare- og 

tjenestekontrakter.
 44 mill kr eks. mva. – for bygge- og anleggskontrakter.

 Nye verdier fra 2017!



2017 Terskelverdi  hvilken del av 
forskriften
 Nasjonal terskelverdi: (utlysningsplikt, FOA del II-krav)

 Kr. 1.100.000,- eks. mva.

 EØS- terskelverdi: (FOA del III-krav)
 3,5 mill kr eks. mva. – gjelder vare- og tjenestekontrakter.
 44 mill kr eks. mva. – for bygge- og anleggskontrakter.

 Men: fortsatt krav fra interne innkjøpsreglement?



Kjøpe for over 20 000 – husk:
Anskaffelsesprotokoll (TK innkjøpsregl.)
Ellers fritt, jf. LOA og FOA
Men; TK innkjøpsregl: innhente 3 tilbud 

(muntlig) eller begrunne i prot. hvorfor.
Retningslinjer i kap. 5 TKIR
ESA



Kjøpe for over 100 000 – husk:
Anskaffelsesprotokoll
Bærende hensyn i FOA del 1 + LOA gjelder
TK innkjøpsregl: innhente 3 tilbud (skriftlig).
TKIR: krav til skatteattester i tilbud, HMS-

erklæring kan etterinnhentes.
ESA – arkivere tilbud, husk 

offentlighetsbegrensning for ev. 
forretningshemmeligheter i tilbud



Kjøpe for over 500 000:
”Full pakke” fra forrige liste, ++
Utarbeide konkurransegrunnlag
Kunngjøre i Doffin



Endringer Trheim kommune gjør!
Revisjon av innkjøpsreglementet

Kjøper KGV januar 2017
Konkurransegjennomføringsverktøy!
 Obligatorisk i organisasjonen for alle anbud fra sept 2017
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