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Oversikt over nye regler

Regelverk som omfattes:
Lov om offentlige anskaffelser (endres)

Forskrift om offentlige anskaffelser (endres)

Forsyningsforskriften (endres)
Tjenestekonsesjoner (ny forskrift)
Håndhevelsesreglene (endringer i flere forskrifter)

Nye forskrifter ble vedtatt 18. august 2016 og trådte i kraft 1. 
januar 2017. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsyningssektoren, de som driver aktiviteter innenfor gass, elektrisitet, vann, transport, postStat/kommune, offentlig foretak, men også private som driver på grunnlag av enerett/særrett. EØS terskelverdier 3,5 (varer/tjenester), 44 (BAE)Har del I og ellers kun regler for anskaffelser over EØS-terskelverdieneKonsesjoner – gjelder der leverandørene får en rett til å utnytte en tjeneste, har driftsrisiko. Drift av parkeringsplass, bysykler, visse transporttjenesterTerskelverdi 44 millionerHåndhevelse – kofa får tilbake myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr



Revisjonen av regelverket

Arbeidet med nytt regelverk har vært todelt: 
Gjennomføring av nye EU direktiver
Gjennomgang av nasjonalt regelverk

Mål med revisjonen:
Forenkle regelverket –særlig de nasjonale reglene
Legge til rette for SMB’er og bedre kunne bruke offentlige anskaffelser for å fremme andre 
samfunnsmål som miljø, innovasjon mv



Økt fleksibilitet

Terskelverdien for plikt til å kunngjøre konkurranse er hevet fra 
500 000 kroner til 1.1 millioner kroner
Muligheten til dialog med leverandørene før konkurransen er 
tydeligere i nytt regelverk
Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse

Ny prosedyre for anskaffelser under EØS-terskelverdi
Oppdragsgiver kan velge om han vil ha dialog med en eller flere av  leverandørene 
Dialogen kan omfatte både avklaringer og forhandlinger
Oppdragsgiver skal i anskaffelsesdokumentene opplyse om han planlegger dialog, hva 
dialogen gjelder og så vidt mulig hvordan dialogen skal gjennomføres

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan utsette beslutningen til etter at tilbudene har kommet inn.  Bør være nøye med hvordan man ordlegger seg  for å ikke avskrive muligheten.



Elektronisk kommunikasjon

Krav til elektronisk 
kommunikasjon for i 
anskaffelsesprosessen
Krav til elektronisk innlevering 
av tilbud



Prosedyrer over EØS-
terskelverdiene

Åpen og begrenset 
anbudskonkurranse
Konkurranse med forhandling
Konkurransepreget dialog
Innovasjonspartnerskap



Kompetanse og erfaring kan 
tillegges vekt

Anskaffelser etter del III:
Objektive kriterier som angis i 
prioritert rekkefølge 
Kan bruke samme 
vurderingstema som 
kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterium, for eksempel 
leverandørens kompetanse
Må ha tilknytning til leveransen
Oppdragsgiver må angi krav til 
dokumentasjon for kriteriene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan være relevant å blande kvalfikasjonskrav og tildeling ved noen tjenestekjøp – erfaring og kompetanse for utførende bemanningMå ha betydning for den konkrete leveransen som etterspørres.



Tildelingskriterier forts. 

Organisering, kvalifikasjoner og erfaring hos bemanning kan 
tillegges vekt hvis dette har stor betydning for utførelsen for 
kontrakten
Kriteriene skal ha tilknytning til leveransen og ikke være så 
skjønnspregede at de gir oppdragsgiver ubegrenset valgfrihet



Veiledning på anskaffelser.no



Forbedre offentlige tjenester
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