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Presentasjon av regelverk og

Abakus AS

Hege Løland og 
Svend Hoff Johnstad

Røros 30.08.2018

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeider for om lag 500 milliarder kroner årlig. 

Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at 

innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Reguleringen av offentlige anskaffelser er også en del av de 

frihandelsavtalene som Norge er bundet av (EFTA og GPA).
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Kort introduksjon til regelverket

Anskaffelsesloven - LOV-2016-06-17-73

Anskaffelsesforskriften - FOR-2016-08-12-974
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Grunnleggende krav til alle anskaffelser

Anskaffelsesloven § 4.Grunnleggende prinsipper

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende 

prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Sanksjoner ved å ikke forholde seg til 
regelverket

Anskaffelsesloven 12.Overtredelsesgebyr

Dersom tvisteløsningsorganet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som 
handler på dennes vegne forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en 
ulovlig direkte anskaffelse, skal organet ilegge oppdragsgiveren et 
overtredelsesgebyr. Dersom organet kommer til at oppdragsgiveren eller 
noen som handler på dennes vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte 
anskaffelse, kan organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr.

Terskelverdier

100.000 – 1, 3 
MNOK,- eks. mva.

Uregulert tilbudsfrist, 
norm 21 dager

Over 1,3 – 2 MNOK 
eks. mva.

Uregulert tilbudsfrist, 
norm 21 dager

Over 2 MNOK

(51 MNOK bygg)

Tilbudsfrist 30 dager, evt. 
35+20 ved forhandlet

EØS konkurranse 
Doffin og Ted

Nasjonal konkurranse Doffin

Krav til konkurranse

Abakus AS

• Etablert i 2001

• 6 ansatte kontor i Engerdal, 
http://abakus.as/ansatte.450784.no.html

• Abakus er et aksjeselskap som eies 100% av 11 kommuner, 
siden 2015

• Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, 
Tolga, Trysil, Tynset og Åmot. 

• Nye kommuner som har vedtatt å kjøpe seg inn i Abakus: 
Elverum, Meldal og Frøya.
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Rammeverket for våre tjenester

• Forvaltningsloven og 
offentlighetsloven

• Krav på innsyn i dokumenter

• Krav på innsyn i saksbehandling

• Forvaltes av Abakus etter 
fullmakt

• Lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser

• Krav til konkurranse

• Gjennomsiktighet, 
forutberegnelighet og 
etterrettelighet

• God forretningsskikk

• Forholdsmessighet til 
kontraktens verdi

• Likebehandling av 
leverandører
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Våre tjenester

• Rådgivning innenfor 
innkjøpsfaget

• Konkurransegjennomføring

• Rammeavtaler

• Enkeltkjøp

• Forvaltning av avtaler utenom 
inngåtte rammeavtaler

• Juridisk bistand

• Oppfølging av kontrakter

• Brukerundersøkelser

• Avtalerevisjon og kontroll etter 
kommunens definerte behov

• Beslutningsstøtte, f.eks. 
saksforberedelser til 
kommunestyre 

• Miljøfyrtårn, sertifisør og 
konsulent
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Abakus sin rolle
• Kommunen har behov for å 

kjøpe inn varer og tjenester

• Kommunen er premissgiver for 
hva som skal kjøpes

• Kommunen har fagkunnskapen 
om det som skal kjøpes

• Kommunen er endelig 
besluttningstaker i alle 
anskaffelser

• Abakus er kommunens faglige 
kompetanse og rådgiver i 
innkjøpsfaglige spørsmål

• Abakus tilrettelegger, 
gjennomfører og har ansvaret 
for innkjøpsprosesser på vegne 
av kommunen 

• Abakus tilser at kommunens 
innkjøp som er bestilt via 
Abakus er gjennomført i 
henhold til gjeldende regelverk

• Abakus innstiller til 
leverandørvalg, etter avholdt 
konkurranse

Kommunens rolle
Lokale leverandører

• Anskaffelseslovens §4, stiller krav om likebehandling

• Dette betyr at man hverken kan ekskludere lokale eller ikke-lokale 
leverandører. De må konkurrere på samme vilkår.

• Eneste unntak, anskaffelser under 1,3 mill. Her kan man velge minimum 3 
leverandører som inviteres til begrenset konkurranse. Dersom det finnes 3 
aktuelle lokal aktører i markedet, kan man velge å kun invitere disse. 
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Lokale leverandører

Lokale leverandører vil i mange sammenhenger ha naturlige fordeler ved å være lokale 
i konkurransesammenheng, men dette krever at de må tilegne seg kunnskap om 
offentlige anskaffelser og være konkurranseorienterte. 

Enkelte ganger vil det være konkurranser som er av slik art at det kan være stilt 
kvalifikasjonskrav som kan være krevende eller umulige å tilfredsstille for lokale 
bedrifter. 

I disse tilfellene vil det være anskaffelsens art som vil være avgjørende for hvorfor det 
stilles høye krav for deltakelse. Det er aldri noe mål å stille høye krav for deltakelse i en 
konkurranse. 

Kravene som stilles må stå i forhold til kontrakten som skal inngås og den risiko 
kommunen som oppdragsgiver har i anskaffelsen.  

Takk for oppmerksomheten

www.abakus.as 


