
HVORFOR MÅ DET
TA SÅ LANG TID?
Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS



SPØRSMÅL

Finner du frem nøkkelen mens du går til bilen, 
eller når du kommer fram til bilen?



TIDSAKSE – HELE PROSESSEN



TIPS I PLANLEGGINGSFASEN

Fokuser på behovet

Start tidlig

Snakk med markedet!

 Fornuftige krav

 Fornuftige frister

 Egnet kontrakt

Se for deg kontrakten du skal ende opp med



TIDSAKSE – KONKURRANSEN



HVA SIER FORSKRIFTEN?

Del III

 30 dagers tilbudsfrist

 11 dagers karensperiode

 25+10+11 dager ved forhandling

Del II

 «Rimelig tid»

Del I

 Ingenting



TIPS I KONKURRANSEFASEN

Ta stilling til spørsmål med en gang

Hva endrer spørsmålet?

Skjønner alle hva du mener?

Skal du utsette fristen?



TIPS I EVALUERINGSFASEN

Involver interessentene / faggruppa

Kvalifiser først

Evaluer tildelingskriteriene

Tenk begrunnelse når du evaluerer



KARENSPERIODE

Begynn på kontrakten med en gang!

Behandle klager og innsyn med en gang!

Inngå kontrakt når karensperioden er over!



ARKIVERING

Lær deg fortløpende arkivering

Opprett saksnummer tidlig

Bruk funksjoner i epost sov

Slå sammen dokumenter

Ta en siste gjennomgang til slutt



DIGITALE VERKTØY

Visma, Mercell eller EU-Supply

Må brukes fra sommeren 2018



PROSJEKTSTYRING

En anskaffelse er et prosjekt

Planlegg tidlig

Evaluering

Forhandlinger

Helligdager, ferier, sykdom

Sjekk datoer før du kunngjør



Del I, Alminnelige bestemmelser (§ 1-7) Se FOA § 2 for unntak og § 7 for grunnleggende krav 

• Spør minst 3. Kan bruke epost (LOA §4: «konkurranse», ingen krav om KGV)

• Dokumentasjonsplikt. Lag anskaffelsesprotokoll (FOA §7-1)

• Skatteattest over 500.000,- (FOA §7-2)

Del II, Anskaffelser under EØS/ 

særlige tjenester (§8-11)

• Kunngjøres på Doffin (§8-17)

• Må bruke KGV fra 2018 (§8-20)

• Kan forhandle (§9-3)

• Begrunnelsesplikt (§10-1)

• Rimelig karenstid (§10-2)

Særlige tjenester: se FOA vedl.2

Del III, Anskaffelser over EØS 

terskelverdiene (§12-29)

• Må bruke KGV fra 2018 (§22)

• Egenerklæring (FOA §17)

• Frist 30/35 dager (§20-2)

• Forhandling må begrunnes særlig 
(FOA §13-2)

• Karensperiode 10 dager

• Kunngjøres også på TED

• Krav om å kunngjøre hvem som 
fikk kontrakt

Særlige tjenester under 6,95 millioner 

og bygge- og anleggsanskaffelser under 

51 millioner følger Del II.

Lov om offentlige anskaffelser: 

LOA §4: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Fra 2 millioner eks mva (FOA § 5-3)

LO
A

 -
lo

ven
FO

A
 –

Fo
rskrift o

m
 o

ffen
tlige an

skaffelser

Loven og forskriften

Fra 100.000,- eks mva

Fra 1.300.000 eks mva (FOA § 5-1(2))



RESSURSER PÅ NETT

Departementets anskaffelsessider

DIFI: anskaffelser.no

Lovdata

Anbud365

Innkjøpskontorets nyhetsbrev/blogg

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/
https://www.anskaffelser.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
http://www.anbud365.no/
http://www.innkjopskontoret.no/kontakt-oss/

