
Oslo 31. oktober 2014 

 
 

Høringsuttalelse 

NOU 2014: 4 Enklere regler – 
bedre anskaffelser 

 
 

Professor dr juris Lasse Simonsen



1 GENERELT 
 
NOU 2014: 4 «Enklere regler – bedre anskaffelser» er et viktig bidrag i 
prosessen med å utvikle et godt og velfungerende regelverk for offentlige 
anskaffelser. Denne type arbeid er meget nyttig fordi man blir utfordret 
til å vurdere eksisterende reglers funksjon og praktiske verdi. 
 
Målsetningen om å forenkle gjeldende regelverk er høyst betimelig, og en 
rekke av de forslagene som utvalget kommer med gir anvisning på god 
forenklinger. Særlig kan framheves reglene om kvalifikasjonskrav og 
dokumentasjon, jf § 5-9. På dette området kan man trolig oppnå ikke 
ubetydelige besparelser gjennom bruk av egenerklæringer og rett til 
ettersendelse av dokumenter. 
 
På ett punkt har imidlertid utvalgsflertallet etter min mening trådt feil. 
Det gjelder forslaget om å oppheve de gjeldende anskaffelsesprosedyrene 
og erstatte dem med én felles prosedyre – tilbudskonkurranse, jf § 5-3. 
Forslaget representerer en formidabel regeloppløsning hvor man står på 
grensen til å krenke grunnprinsippene om forutberegnelighet og 
gjennomsiktighet. Faren med forslaget er at fraværet av mer presise 
handleregler kan åpne veien for en rekke samfunnsskadelige foreteelser, 
så som korrupsjon, nepotisme, kameraderi og ulike typer irrelevante 
politiske motiver. 
 
Det offentlige kan i dag fritt velge mellom anbudsprosedyren og 
forhandlet konkurranse. Innhentet tallmateriale viser at i ca 80 % av 
tilfellene velger oppdragsgiverne anbudskonkurransen, og nesten alltid 
den åpne varianten. Anbudskonkurransen er designet som en enkel og 
ressursbesparende anskaffelsesprosedyre, som skal inngi stor tillit i 
markedet. Nevnte statistikk viser at offentlige oppdragsgivere også 
oppfatter konkurranseformen på denne måte. Dersom utvalgsflertallets 
forslag leder til større bruk av forhandlet prosedyre (i en eller annen 
form), er det grunn til å tro at det offentlige vil øke ressursbruken ved 
offentlige anskaffelser. 
 
Utvalget har fortjenestefullt påpekt svakheter ved dagens håndtering av 
anbudskonkurranser. Oppdragsgivers mulighet for en dialog med 
leverandørene er for snever. Særlig gjelder dette ved de såkalte irregulære 
tilbudene, tilbud som inneholder uklarheter, feil eller ufullstendigheter. 
De fleste som er involvert i offentlige anskaffelser deler utvalgets syn om 
at noe må gjøres på dette punktet. Den nærliggende løsningen er 
imidlertid ikke å innføre regelløshet, men å utvide adgangen til å 
kommunisere med leverandørene om tilbudets innhold. Mitt forslag er i 
tråd med dette, og jeg har tillatt meg å fremme et helt konkret forslag om 
oppdragsgivers dialog med leverandørene i anbudskonkurranser, se 
forslag til § 5-28. 
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En side ved forenklingsarbeidet er å gjøre regelverket lett tilgjengelig. 
Utvalgets redigering av sitt forslag har fått en noe rotete og tilfeldig 
oppbygging. Jeg har derfor lagt ved forslag til en noe annen oppbygging 
hvor jeg har beholdt kapittelinndelingen fra dagens regelverk. 
 
Bestrebelsene på forenkling av regelverket må ses i sammenheng med 
moderniseringen av offentlige anskaffelser i form av en heldigital prosess. 
Innføringen av DOFFIN-databasen representerte i sin tid en betydelig 
utvikling og forbedring av anskaffelsesprosessen. Det som nå står igjen, 
er innføring av digitale tilbud og kvalifikasjonsregistre. Man må trygt 
kunne si at tiden er (over)moden for innføring av slike systemer, og det er 
svært gledelig at moderniseringsminister Jan Tore Sanner bebuder 
heldigitaliserte løsninger innen 2016, se Dagens Næringsliv 4. oktober 
2014. Denne typen løsninger vil helt sikkert både gjøre prosessene enklere 
og bedre, og en del av de problemer som dagens regelverk skaper kan 
avhjelpes ved digitale systemer. 
 
Departementets behandling av forenklingsutvalgets forslag faller sammen 
med implementeringen av de nye EU-direktivene i norsk rett. Det er 
viktig at disse to arbeidene harmoniseres slik at det ikke bygges inn 
unødvendige forskjeller i regelverket over og under EØS-terskelverdiene. 
 
I Norge – og Norden – har vi en lang tradisjon med utdypende og 
forklarende kommentarer i forarbeider til vedtatte lover. Denne praksisen 
har vist seg svært formålstjenlig og gitt opphav til en nyttig 
funksjonsdeling mellom lovtekst og forarbeider. Man har kunnet holde 
seg med relativt korte og konsise lovtekster, og overlatt vanskelige 
grensedragninger og eksemplifiseringer til uttalelser i forarbeidene. 
Uansett hvilken løsning man faller ned på når det gjelder regelverket 
under EØS-terskelverdiene, vil det være et klart behov for bruk av 
forarbeider. Etterfølgende uttalelser i en veileder har ikke samme 
rettskildestatus som lovgivers egne kommentarer til en lov- eller 
forskriftstekst. 
 
 
2 MERKNADER TIL HOVEDPUNKTER I FORENKLINGS-

UTVALGETS FORSLAG 
2.1 DEN NYE ANSKAFFELSESPROSEDYREN 
2.1.1 Utvalgets forslag 
 
Det utvilsomt viktigste endringsforslaget til utvalget er opphevelse av de 
tradisjonelle anskaffelsesprosedyrene og innføring av én ny felles 
prosedyreform – tilbudskonkurransen. Forslaget er inntatt i forskriftens § 
5-3 «Anskaffelsesprosedyrer» som kort lyder: 
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«Oppdragsgiver skal bruke åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.» 
 
Innholdet av denne nye prosedyreformen framgår av § 5-20 om 
forhandlinger. Grunnkonseptet er en anskaffelse med forhandlingsrett, se 
første ledd. Dermed har man både gitt på båten det forbudet mot 
forhandlinger som man forbinder med en anbudskonkurranse, og det 
påbudet om reelle forhandlinger som er innfortolket i dagens regler om 
forhandlet konkurranse. 
 
Når man sammenholder § 5-20 med de utdypende forklaringene som 
framgår av utredningen, kan man konstatere følgende om det nye 
forhandlingsinstituttet: 
 

- Hvorvidt oppdragsgiver ønsker å forhandle, er en frivillig sak. 
Konkurransen kan gjennomføres som en ren anbudskonkurranse 
hvis dette anses opportunt. 

- Beslutningen om å forhandle tas først etter at tilbudsfristen er 
utløpt, normalt etter at oppdragsgiver har gjennomgått tilbudene.  

- Det er helt opp til oppdragsgiver å bestemme antallet leverandører 
som det innledes forhandlinger med. Oppdragsgiver kan velge å 
forhandle med én, flere eller alle leverandørene. Forskriften angir 
ikke hvorledes utvelgelsen i tilfelle skal skje, men i utredningen 
går det fram at valg av forhandlingsmotparter må skje på grunnlag 
av tildelingskriteriene. 

- Det tillegger oppdragsgiver å bestemme omfanget av 
forhandlingene. Dialogen med leverandørene kan dermed varier 
alt fra rene avklaringer, suppleringer, drøftelser og forhandlinger 
av forbehold og avvik til åpne forhandlinger om alle sider ved 
tilbudene. 

- Det er ikke inntatt noen særskilt regel om taushetsplikt med 
hensyn til innholdet av tilbudene. Dermed gjelder bare § 3-6 under 
de generelle reglene. 

 
Det som oppdragsgiver er pålagt å gjøre er: 

- Å informere leverandørene om at forhandlinger iverksettes. 
- Å gi nødvendige opplysninger om hvordan forhandlingene skal 

gjennomføres. 
- Å begrunne kort hvorfor en leverandør ikke får lov til å delta i 

forhandlingene. 
 
Dessuten gjelder de alminnelige prinsippene som er inntatt i § 3-1, blant 
annet prinsippet om likebehandling av leverandørene. 
 
Man kan etter dette trygt fastslå at utvalgets flertall har ønsket å gi 
oppdragsgiver meget fri tøyler med hensyn til gjennomføringen av den 
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enkelte anskaffelse. De aller fleste mer presise prosedyreregler foreslås 
opphevet. I stedet må man falle tilbake på de generelle prinsippene om 
likebehandling mv. 
 
Bakgrunnen for den radikale omleggingen av prosedyrereglene synes å 
ligge på to hold. 
 
For det første har flertallet i utvalget trukket fram uheldige sider ved det 
strenge forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser. Særlig framheves 
at det ofte kan være behov for en dialog med leverandørene om innholdet 
av tilbudet, og at det rigide forhandlingsforbudet fører til unødvendig 
mange avvisninger og klager. Dermed vil forhandlingsforbudet 
«representere et ressurssluk for partene», se side 150 høyre spalte. 
 
For det andre pekes på at forhandlet prosedyre etter dagens regler kan 
være «omfattende, kostbare og kompliserte prosesser», se side 150 høyre 
spalte. Selv om dette kommer noe dårligere fram i utredningen, har 
flertallet derfor også ønsket å fjerne mange av de normene som i dag 
styrer forhandlingsprosessen. 
 
2.1.2 Kommentarer til forslaget 
a) Innledning 
 
I dagens regelverk kan oppdragsgiver under EØS-terskelverdiene fritt 
velge om det skal benyttes anbuds- eller forhandlet konkurranse. Ved 
begge anskaffelsesformene er det imidlertid bygget inn sentrale regler for 
likebehandling, rettssikkerhet og effektivitet. Ved anbudskonkurransen 
står forhandlingsforbudet sentralt. Når det gjelder forhandlet prosedyre, 
opereres det med tre grunnprinsipper: 
 

- Det skal kunngjøres på forhånd at forhandlinger vil bli 
gjennomført 

- Forhandlingene skal skje med et tilstrekkelig antall leverandører 
slik at det sikres reell konkurranse 

- Det foreligger en forhandlingsplikt ved at oppdragsgiver skal 
gjennomføre reelle forhandlinger 

 
Det er viktig å se at utvalgsflertallets forslag ikke bare river ned 
forhandlingsforbudet, men også grunnprinsippene for en forhandlet 
prosedyre slik vi kjenner den i dag. Man erstatter mer presise regler med 
et helt vagt prinsipp om likebehandling. 
 
Nedenfor skal ses nærmere på ulike sider ved den regelløsheten som 
dermed oppstår. 
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b) Virkelighetsbeskrivelsen 
 
Når det foreslås radikale reformer, er det maktpåliggende at den 
virkelighetsbeskrivelse som forslaget er tuftet på er korrekt. Her svikter 
det i utvalgets arbeider. 
 
I mandatet til utvalget heter det at det har «vært en vekst i klage- og 
rettssaker». For så vidt gjelder klager til KOFA, var dette feil allerede da 
mandatet ble utformet i desember 2012. Ved en enkel sjekk av 
klagestatistikken til KOFA, kan man finne fram til følgende tall for 
innkomne saker: 
 
2010 407 
2011 336 
2012 244 
2013 144 
2014 (så langt) 107 
 
Man kan med andre ord konstatere et dramatisk fall i klagemengden for 
KOFA. (Først og fremst skyldes nok dette at klagegebyret er økt kraftig, 
men også andre forhold har trolig spilt inn.) Siden ressursbruken ved 
klager anføres som et bærende argument for å oppheve 
forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser, er det kritikkverdig at 
man ikke har korrigert mandatet på dette punktet. Per i dag er det ikke 
grunnlag for å si at det foreligger en urovekkende høy klagefrekvens hos 
KOFA. 
 
Et hovedpoeng for utvalgets flertall er å redusere transaksjonskostnadene 
ved offentlige anskaffelser ved å innføre den nye prosedyren. På side 287 
venstre spalte i utredningen framholdes det at «Forenklingen av 
prosedyren gjør at det i mange tilfeller vil være lavere kostander hos 
oppdragsgiver for administrasjon av anskaffelsesprosessen …». Hvordan 
stemmer så dette med de rapportene som utvalget har lagt til grunn for 
sitt arbeide? 
 
I Asplan Viaks rapport av 2008 anslås merkostnadene ved å kunngjøre en 
anskaffelse til ca 20 timers arbeid. Det antas at denne merkostnaden er 
ganske konstant, det vil si uavhengig av anskaffelsens størrelse. De 
merkostnadene man snakker om i denne forbindelsen, knytter seg 
imidlertid til å kunngjøre anskaffelsen og gir ikke noe grunnlag for å 
trekke slutninger om forskjeller mellom ulike prosedyretyper som alle 
baseres på kunngjøring. 
 
I en langt nyere rapport, KS-rapport av februar 2014, har man derimot 
gjort enkelte interessante funn, av forfatterne selv kalt «Et viktig funn», se 
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side 41. Det påpekes her at «kommunesektoren vurderer det som like 
kostnadskrevende å gjennomføre anskaffelser under og over nasjonal 
terskelverdi opp til EØS-terskelverdi», se side 5, samt sidene 7 og 33. 
Observasjonen forklares i rapporten på noe ulikt vis. Det sentrale her er 
imidlertid at rapportens egne data vanskelig gir støtte for å anta at det er 
mye å hente i sparte transaksjonskostnader ved en forenklet prosedyre 
når kommunene faktisk bruker like mye tid på anskaffelser hvor det ikke 
en gang foreligger en kunngjøringsplikt. Trolig er det andre årsaker til 
ressursbruken som spiller inn, så som manglende kompetanse og 
tungvint anvendelsen av reglene. Dette er en viktig erkjennelse. For å 
kunne foreskrive riktig medisin må man som kjent vite hvilen sykdom 
som skal kureres.  
 
Det rigide forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser har riktig nok 
klare svakheter, noe som skal kommenteres nærmere nedenfor med 
forslag til forbedringer. Høye transaksjonskostnader er trolig ikke en av 
disse. Den rådende oppfatningen blant oppdragsgivere synes å være at 
anbudskonkurransen er en enkel og kostnadseffektiv måte å anskaffe 
varer og tjenester på, særlig når det gjelder mer standardiserte ytelser. 
Statistikken viser da også at det offentlige, til tross for at man under EØS-
terskelverdiene står fritt til å velge forhandlet prosedyre, benytter 
anbudskonkurransen i fire av fem tilfeller. Innhentet tallmateriale i 
forbindelse med KS-rapporten viser i denne sammenhengen at tidsbruken 
ved anbudskonkurranser er klart lavere enn ved forhandlet prosedyre, se 
side 7. (De absurde påstandene som har framkommet i deler av 
dagspressen om kostnadssløseriet ved offentlige anskaffelser, dessverre 
godt hjulpet fram av sentrale skikkelser i utvalget, skal ikke engang 
kommenteres.) 
 
Det derimot utvalget har rett i, er at det rigide forhandlingsforbudet med 
svært snevre muligheter for å avklare uklarheter, trolig leder til et 
unødvendig stort antall avvisninger av tilbud. Dette kan indirekte fører 
til kostnader for det offentlige, dels ved at man taper muligheten til å 
inngå gunstige avtaler og dels ved at kontrakter som sluttes ikke blir så 
gode og klare som ønskelig. Denne erkjennelsen synes i dag de fleste 
aktører innen offentlige anskaffelser å være enig i, og her er det utvilsomt 
behov for forbedringer. 
 
c) Hensynene bak gjeldene regelverk 
 
Jeg har ved enkelte anledninger tillatt meg å karakterisere 
utvalgsflertallets forslag til opphevelse av dagens anskaffelsesprosedyrer 
som naivt og historieløst. Bakgrunn for dette er at man knapt nok 
reflekterer over de uheldige effekter som en regeloppløsning kan ha, se 
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de korte bemerkningene om korrupsjon og nepotisme på side 282 høyre 
spalte. 
 
Regelverket for offentlige anskaffelser er utformet for å sikre en effektiv 
bruk av samfunnets ressurser. En viktig oppgave for å oppnå dette målet 
er å hindre at bestemte typer uheldige foreteelser får innflytelse på 
anskaffelsen. Det er særlig tre årsaker til ineffektiv offentlig ressursbruk 
som prosedyrereglene er ment å hindre: 
 
Den første er regulær korrupsjon, et stort problem globalt, men som også 
er velkjent i Norge. I en nylig publisert undersøkelse fra EU-kommisjonen 
konkluderes det med at korrupsjon i offentlig sektor kan medføre store 
økonomiske tap, se omtalen av undersøkelsen i KS-rapporten side 57. 
 
Den andre ineffektivitetskilden er alle former og nyanser for det man kan 
kalle «nepotisme». Det kan spenne over alt fra begunstigelse av slekt og 
venner (nettverkskorrupsjon eller kameraderi) til at man begunstiger 
leverandører fra bestemte grupper av befolkningen ut fra generelle 
sympatier (lokale leverandører mv). 
 
Den tredje gruppen er ulike typer irrelevante politiske hensyn ved valg 
av leverandører, så som skatteinntekt til lokalsamfunnet, etablering i 
distriktet, med videre. Dette er hensyn som i og for seg er gode 
samfunnshensyn, men som man i dag er enige om ikke skal tilgodeses 
gjennom de offentliges anskaffelser. 
 
Det er særlig anbudsprosedyren med sitt forhandlingsforbud som har 
virket som et bolverk mot denne type ineffektivitetskilder, men også 
grunnprinsippene ved forhandlet konkurranse har en side mot slike 
forhold. Den regelløsheten som preger flertallets forslag, demmer ikke på 
samme måte opp mot de nevnte ineffektivitetskildene. 
 
I utredningens side 288 er det inntatt en figur som skal illustrere den 
samfunnsøkonomiske effekten av flertallets forslag til forenkling av 
regelverket, se figur 31.4. På den foregående siden forklares at det ikke er 
«forventet noen endringer i kurven for konkurranseeffekt». 
Utvalgsflertallet har dermed uten videre lagt til grunn at de ovennevnte 
forholdene ikke vil ha noen som helts økonomisk betydning; noe jeg som 
allerede nevnt har karakterisert som naivt. (For øvrig skal nevnes at den 
såkalte kostnadskurven bare gir uttrykk for merkostnadene ved å følge 
regelverket, ikke de samlede kostnadene ved en transaksjon.) 
 
d) Faren ved det nye forslaget 
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Den store faren ved forslaget til utvalgsflertallet er at anskaffelser under 
EØS-terskelverdiene skal oppfattes som en anskaffelsesrettslig frisone 
uten faste normer og uten effektive sanksjoner mot overtramp. Da vil de 
kildene til sløsing med samfunnsressurser som er påpekt ovenfor, kunne 
øve større innflytelse på offentlige anskaffelser enn ved dagens regler. Jeg 
er redd for at fromme formaninger om etterlevelse av alminnelige 
prinsipper om likebehandling med videre ikke er tilstrekkelig til å 
demme opp for en slik utvikling. 
 
Særlig nærliggende er denne faren fordi oppdragsgivere også i framtiden 
må følge meget detaljerte og rigide regler for offentlige anskaffelser over 
EØS-terskelverdiene. Dermed vil regelkontrasten over og under EØS-
terskelverdiene bli meget iøynefallende. I dagens regelverk har man hatt 
som et overordnet mål ikke å gjøre forskjellene mellom de ulike delene av 
regelverket større enn nødvendig. 
 
Hvis det først utvikles en uheldig praksis under EØS-terskelverdiene, vil 
en svært skadelig langtidseffekt kunne bli at leverandørene mister tilliten 
til systemet. Dermed vil den gunstige konkurranseeffekten som man 
etterstreber, kunne svekkes. En av de helt sentrale funksjonene til 
anbudsprosedyren med forhandlingsforbud er nettopp å styrke 
leverandørene tillit til systemet og dermed øke konkurranseeffekten. 
 
e) Særlig om entreprisekontraktene 
 
Det er lettere å forsvare fravær av mer detaljerte handlenormer ved 
småanskaffelser enn ved anskaffelser av større verdier. Siden nivåene på 
terskelverdiene er så forskjellige, er dette et problem. Mens anskaffelser 
av varer og tjenester under EØS-terskelverdiene i en viss utstrekning kan 
betraktes som småanskaffelser (skjønt det kan diskuteres), er ikke dette 
mulig for entreprisekontrakter hvor terskelverdien er på 39 millioner 
kroner. Det er ikke gitt at anskaffelser opp til dette nivået skal følge det 
samme regelløse regimet som anskaffelser opp til 1 million kroner. Vi vet 
dessuten at nettopp denne bransjen har et visst rykte for «urent trav». 
 
f) Alternativt utkast til endringer av gjeldene anbudsprosedyre 
 
Som påpekt ovenfor framhever utvalget (både flertallet og mindretallet) 
med rette at dagens anbudsregler trekker opp for trange rammer rundt 
oppdragsgivers muligheter til å føre en dialog med leverandørene om 
innholdet av tilbudene. En nærliggende konsekvens av denne 
erkjennelsen er å utvide oppdragsgivers adgang til å samtale med 
leverandørene der tilbudenes utforming gir grunnlag for dette. Et slikt 
botemiddel er også anbefalt i KS-rapporten av februar 2014, se side 58, 
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hvor det påpekes at «Når det gjelder rigiditet kan dette innebære utvidet 
adgang til å rette opp feil og mangler ved tilbud.» 
 
Det som særlig skaper problemer ved oppdragsgivers sammenligning av 
tilbud, er de såkalte irregulære eller urene tilbudene. Dette er tilbud som 
inneholder feil, uklarheter eller ufullstendigheter. For disse tilbudene vil 
det kunne være et behov for å gå i en dialog med leverandørene. I 
vedlagte forslag til § 5-28 har jeg utformet regler som tar utgangspunkt i 
det tradisjonelle forhandlingsforbudet, men som samtidig åpner for en 
videre dialog enn det dagens regler tillater. 
 
Tilbud som inneholder tekniske eller rettslige avvik fra 
konkurransegrunnlaget (avvikende tilbud), kan også volde besvær. Man 
kan stille spørsmålet om ikke oppdragsgiver bør gis en regulær 
forhandlingsfrihet så langt tilbudet er av nevnte type, men ikke lenger. 
Det vil si at det er adgang til å forhandle bort forbehold med videre, men 
at forhandlingsretten er begrenset til det avvikende elementet i tilbudet. 
Jeg har ikke anbefalt en slik løsning da det generelle 
forhandlingsforbudet lett vil bli uthulet.  
 
En klar fordel med den begrensede liberaliseringen som jeg foreslår, er at 
den (trolig) også vil kunne gjennomføres over EØS-terskelverdiene. 
Dermed får vi et anbudsinstitutt som er grunnleggende likt over og under 
terskelverdiene.  
 
Ved innføring av elektroniske tilbud basert på standardiserte 
tilbudsformater vil for øvrig en del av problemene med irregulære tilbud 
kunne bli avhjulpet, se mer om dette senere. 
 
2.2 KVALIFIKASJONSPROSEDYREN 
2.2.1 Forslaget 
 
Reglene om kvalifikasjonskrav og dokumentasjon finner vi i utvalgets § 5-
9. I utgangspunktet videreføres gjeldende regler, men det foreslås to 
viktige regelendringer med hensyn til dokumentasjon. 
 
Den ene er bruk av såkalt egenerklæringer, jf andre ledd. Den andre 
endringen er en adgang for oppdragsgiver til å be om ettersending av alle 
typer manglende dokumenter. 
 
2.2.2 Kommentarer 
 
Endringsforslagene er høyst betimelige og vil gjøre 
dokumentasjonsprosessen både bedre og enklere, og støttes derfor fullt 
ut. Spørsmålet er om forslaget går langt nok. Man kunne tenke seg en 
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ennå videre bruk av egenerklæringer, men i denne omgang skal jeg la 
dette ligge. 
 
Når det gjelder dokumentasjon, må reglene i framtiden ses i sammenheng 
med digitaliserte løsninger i form av kvalifikasjonsregistre. Så snart som 
mulig må det utvikles digitale kvalifikasjonsregistre hvor offentlige 
oppdragsgivere kan gå direkte inn i og hente ut opplysninger om 
leverandørene. Svært mye av det som skal dokumenteres i dag, vil kunne 
hentes ut på denne måten, for eksempel opplysninger om skatt og avgift, 
registreringer i Brønnøysundregistret, opplysninger om firmaets 
regnskap og grunnleggende informasjon om firmaets kompetanse og 
kapasitet. Innføring av slike registre vil utvilsomt gjøre hele 
dokumentasjonsprosessen enklere og bedre. 
 
2.3 AVVISNINGSREGLENE 
2.3.1 Forslaget 
 
Utvalget foreslår flere endringer i avvisningsreglene. 
 
I § 5-21 er avvisning på grunn av formalfeil løftet ut som en egen 
avvisningskategori. 
 
Når det gjelder avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, se § 5-23, er 
det foretatt flere mindre endringer. Den mest iøynefallende er at 
avvisning som følge av relativ bedømmelsestvil er tatt ut. 
 
Det kan for øvrig nevnes at utvalget har tatt inn en særskilt regel om 
avvisning som følge av at et tilbud er uakseptabelt. 
 
2.3.2 Kommentarer 
 
Å skille ut avvisning på grunn av formalfeil synes lite vellykket. Både det 
som er tatt inn i § 5-21 andre og tredje ledd knytter seg direkte til 
avvisning på grunn av forholdet ved tilbudet. Avvisning som følge av 
forsinket innlevering av tilbudet, lar det seg naturlig nok forsvare å skille 
ut, men kan like gjerne tas med i § 5-23 i samsvar med dagens system. 
 
Som følge av utvalgsflertallets forslag om en fri forhandlingsrett, vil 
behovet for en egen regel om relativ bedømmelsestvil bli langt mindre 
enn etter dagens regler. Dette er nok bakgrunnen for at regelen – men 
ikke fenomenet – er foreslått strøket. Beholdes forhandlingsforbudet ved 
anbudskonkurranser, må derimot bestemmelsen opprettholdes selv om 
det også etter mitt forslag vil bli mindre behov for å ta regelen i bruk. 
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Når det gjelder avvisning som følge av uakseptable tilbud, har vel den 
tradisjonelle oppfatning så langt vært at dette ikke er et 
avvisningsspørsmål, men et spørsmål om forkastelse av tilbud. 
 
2.4 TILDELINGSKRITERIENE 
2.4.1 Forslaget 
 
Utvalget foreslår flere endringer av bestemmelsene om tildeling av 
kontrakten, se § 5-10. 
 
Etter forslaget trenger ikke oppdragsgiver opplyse om 

- det overordnede tildelingsregimet som skal benyttes 
- tildelingskriteriene, men de må være relevante 
- angi prioritering eller vekting selv om dette er bestemt på forhånd 

 
Det presiseres for øvrig i bestemmelsens andre ledd at ulike typer 
leverandørkompetanse kan tillegges vekt. 
 
2.4.2 Kommentarer 
 
Kort sammenfattet stiller forslaget bare opp to krav til oppdragsgivers 
valg av tilbud: Tildelingen må skje på grunnlag av hvilket tilbud som er 
det økonomisk mest fordelaktige, og de anvendte tildelingskriteriene må 
være relevante. For øvrig synes oppdragsgiver å stå fritt. Riktig nok 
mener utvalget at det følger av prinsippet om gjennomsiktighet at 
vektingen må være påregnelig, men hva som nærmere ligger i dette 
kravet, er høyst uvisst. 
 
At utvalget foreslår å droppe den temmelig upraktiske regelen om 
forhåndsangivelse av prioritet og vekting der dette er bestemt på forhånd, 
er bra. For øvrig skaper forslaget og utlegningen av det i utredningen, 
problemer. 
 
I følge utredningen side 190 venstre spalte kan oppdragsgiver «velge å 
gjennomføre en konkurranse uten pris som tildelingskriterium, altså en 
ren kvalitetskonkurranse». Denne uttalelsen er vanskelig å forene med 
plikten til å basere tildelingen på det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet, jf § 5-10 første ledd. Synspunktet strider dessuten med det 
overordnede målet med regelverket – å fremme effektiv bruk av 
samfunnets ressurser, jf loa § 1. 
 
Skal grunnprinsippet om gjennomsiktighet ha noen praktisk verdi ved 
tildelingen, må leverandørene i det minste få opplyst om valget skal 
baseres på ett enkelt kriterium, så som pris alene, eller om det skal foretas 
et bredt innkjøpsfaglig skjønn. I sistnevnte tilfelle vil det leverandørene 
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skal gi tilbud på eller gi opplysninger om være retningsgivende for hvilke 
tildelingskriterier som kan tillegges vekt, og det burde da være 
unødvendig å opplyse om tildelingskriterier. Ett unntak kan tenkes ved 
vektlegging av kompetanse. 
 
For øvrig er det lovteknisk problematisk bare å ta inn et så viktig prinsipp 
som påregnelighet ved vektingen i kommentarene til forskriften og ikke i 
selve forskriftsteksten. 
 
2.5 TILBUDET 
2.5.1 Forslaget 
 
Utvalget foreslår flere endringer av regelverket med tilknytning til 
tilbudet, herunder følgende: 

- Oppdragsgiver kan bestemme at tilbud skal leveres med vanlig e-
post, § 5-7 

- Ikke krav om underskrift, men at tilbudet skal være bindende, § 5-
18 

- Leverandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet, § 5-18 
 
2.5.2 Kommentarer 
 
(1) Forslaget om at tilbud skal kunne leveres ved vanlig e-post, bryter med 
grunnleggende og hevdvunne prinsipper for gjennomføring av 
konkurranser, enten det dreier seg om anbudskonkurranser eller 
forhandlet konkurranse. Kravet om lukket forsendelse skal forhindre at 
oppdragsgiver lekker informasjon om innkomne tilbud til konkurrerende 
leverandører. Et påbud om at oppdragsgiver ikke skal undersøke 
innholdet i tilbud mv før tilbudsfristens utløp, er ikke tilstrekkelig. 
Forslaget må anses som svært uheldig og lite gjennomtenkt. 
 
At et tilbud skal være bindende, er temmelig selvsagt. Når det stilles opp 
krav om undertegnelse, er det vel nettopp for å sikre at tilbudet har denne 
egenskapen. 
 
Hver av partene bærer risikoen for uklarheter ved sine bidrag i 
konkurransen; oppdragsgiver for tvil ved konkurransegrunnlaget og 
leverandørene for uklarheter ved tilbudene. Det er en klar fordel at dette 
tolkningsprinsippet statueres i forskriften for begge parter, og forslaget 
støttes full ut. 
 
(2) Når det gjelder tilbud i konkurranser om offentlige anskaffelser, må 
det kunne fastslås at tiden er overmoden for å iverksette bruk av 
elektroniske tilbud. Det er derfor svært gledelig at 
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moderniseringsministeren signaliserer at dette vil skje i løpet av 2016, se 
punkt 1. 
 
Bruk av elektroniske tilbud har åpenbare praktiske fordeler. Blant annet 
vil slike tilbud kunne avverge en rekke grunner til avvisning som vi i dag 
er vitne til. Avvisning som følge av feilmerking vil ikke lenger være 
aktuelt, heller ikke feilsending av tilbud. Forsinkede tilbud vil for øvrig 
ikke være et problem for oppdragsgiver fordi innsendelse av tilbud ikke 
vil la seg gjøre etter fristens utløp. I tillegg sikrer man seg at tilbudene er 
bindende gjennom ordningen med elektronisk signatur og at tilbudene 
holdes fortrolige fram til tilbudsfristens utløp. 
 
Man vil kunne oppnå ytterligere gevinster dersom elektroniske tilbud 
kombineres med bruk av standardiserte tilbudsblanketter. For det første vil 
sammenlikningen av tilbudene bli enklere fordi samtlige har en felles 
oppbygging. For det andre sikrer man seg at tilbudene er fullstendige 
siden det ikke vil være mulig å sende inn tilbud som ikke er helt fylt ut. I 
tillegg kan mye gjøres for å avklare om leverandøren har tatt forbehold 
eller gjort avvik fra konkurransegrunnlaget. Et av de første spørsmålene 
som en leverandørene bør måtte ta standpunkt til i et standardisert 
format, er om tilbudet er fullt ut i samsvar med konkurransegrunnlaget 
eller ikke. Bare dersom han krysser av for at så ikke er tilfelle, åpnes det 
en rubrikk hvor leverandøren skal fylle ut hvilke forbehold eller avvik 
det er tale om. Dersom han krysser av for at tilbudet er i samsvar med 
konkurransegrunnlaget, vil det ikke være plass for mer løse kommentarer 
og bemerkninger slik man er vant til å lese ved individuelt utformede 
tilbud. 
 
2.6 DIVERSE ANDRE FORSLAG 
 
Forslag til formålsangivelsen i loa § 1 synes noe snau. Selv om effektiv bruk 
av samfunnet ressurser naturlig nok står helt sentralt, vil også andre 
hensyn kunne gjøre seg gjeldende. Jeg vil tro at både arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene har synspunkter her. 
 
I forslagets § 5-5 er det tatt inn meget viktige regler om rammeavtaler. 
Erfaringene viser at dette instituttet er av stor praktisk betydning. Den 
regelen det knytter seg størst interesse til, finner vi i forslagets § 5-5 andre 
ledd. Her heter det at tildeling av kontrakter i medhold av en 
rammeavtale «kan innebære ny konkurranse mellom partene». Det man 
her har i tankene er såkalte parallelle rammeavtaler, det vil si 
rammeavtaler inngått mellom flere leverandører. Etter gjeldende regler 
kan man i avropskonkurransen (minikonkurransen) bare tevle om 
elementer som ikke var en del av den opprinnelige konkurransen om 
rammeavtalen, jf ordlyden «Hvis ikke alle vilkårene er fastsatt i 
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rammeavtalen». Dette gir anvisning på en temmelig håpløs begrensning 
av minikonkurransens innhold. Når det først besluttes å gjennomføre en 
konkurranse om det enkelte avrop, må det være adgang for 
leverandørene til å forbedre sine opprinnelige avtaler med 
oppdragsgiver, det vil si at det gjennomføres en full konkurranse om alle 
sider ved de etterspurte ytelsene. Muligens burde dette komme klarere til 
uttrykk i bestemmelsen. Alternativt kan man gjøre dette klart i 
kommentarer til regelen. 
 
I § 5-25 foreslår utvalget å benytte «avlysning» som fellesbetegnelse på alle 
tilfeller hvor en konkurranse avsluttes uten kontraktstildeling. Hvorvidt 
dette er en forbedring, kan diskuteres siden avlysning og totalforkastelse 
er betegnelse på to temmelig forskjellige begivenheter. I det ene tilfellet 
(avlysning) er det ytre forhold som gjør at man må avrunde 
konkurransen, ofte midt under selve konkurranseperioden, mens i den 
andre situasjonen (totalforkastelse) er det innholdet i tilbudene som gjør 
at oppdragsgiver ikke inngår noen kontrakt. Velger man utvalgets 
forenklede terminologi, må man også endre overskriften til «Avlysning 
av konkurransen» samtidig som forklaringen kommer i selve 
bestemmelsen. 
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DETALJERTE FORSLAG TIL ENKELTE REGLER 
 
 
 
 
 
§ 5-11 De ordinære anskaffelsesprosedyrene 
Anskaffelser skal foretas ved anbudskonkurranse eller ved konkurranse 
med forhandling. Oppdragsgiver skal angi i kunngjøringen hvilken 
konkurranseform som er valgt. 
 
 
§ 5-25 Avvisning som følge av forhold ved tilbudet 
(1) Et tilbud skal avvises når: 

a) det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen 
b) det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf § 5-22 
c) det er et alternativt tilbud som ikke oppfyller kravene i §§ 
d) det inneholder vesentlige avvik fra konkurransedokumentene 

enten disse er av teknisk, juridisk eller forretningsmessig art 
e) det på grunn av avvik, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller 

lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i 
forhold til de øvrige tilbudene. 

 
(2) I en anbudskonkurranse kan avgjørelsen av om et tilbud skal avvises 
etter første ledd bokstav d og e, utsettes til etter at oppdragsgiver har 
behandlet tilbudene etter reglene i § 5-27. 
 
I en forhandlet prosedyre skal avgjørelsen av om et tilbud skal avvises 
etter første ledd bokstav d og e, utsettes til etter at oppdragsgiver har 
gjennomført forhandlingene med leverandørene etter reglene i § 5-28. 
 
(3) Et tilbud kan avvises når: 

a) det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf §§  
b) det ikke er signert, jf §§ 

 
 
§ 5-28 Oppdragsgivers dialog med leverandørene i en 
anbudskonkurranse 
(1) Ved anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller 
forsøke å endre dem gjennom forhandlinger. 
 
Oppdragsgiver kan likevel foreta justering (evt ikke-vesentlige endringer) 
av ytelsesbeskrivelsen før beslutning om hvem som skal tildeles 
kontrakten er meddelt tilbyderne. Leverandørene skal gis en rimelig frist 
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til å foreta en motsvarende justering av sine tilbud. I disse tilfellene kan 
oppdragsgiver fastsette en forlengelse av tilbudsfristen.  
 
Ved åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt 
hvordan feilen skal rettes. Feil som ikke kan rettes, skal bedømmes etter 
reglene i § 5-25 om avvisning som følge av forhold ved tilbudet. 
 
(2) Hvis det kan reises tvil om forståelsen av et tilbud, herunder tvil om 
tilbudet inneholder feil, har oppdragsgiver adgang til å sende en nøytral 
forespørsel til leverandøren for å avklare innholdet i tilbudet.  
 
Retten til å sende slik forespørsel gjelder også ved tvil om tilbudet 
inneholder vesentlige avvik fra konkurransedokumentene eller ved tvil 
om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbud, jf § 5-
25 (2) første ledd. 
 
Avklaringen av innholdet i tilbudet skal legges til grunn for 
oppdragsgivers videre behandling. Det er ikke tillatt å endre eller forsøke 
å endre tilbudene gjennom forhandlinger som følge av forespørselen.  
 
(3) Oppdragsgiver kan fastsette en tilleggsfrist for ettersendelse av 
dokumenter eller informasjon som mangler i tilbudet. 
 
Når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som 
leverandøren tilbyr, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta 
utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i 
konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt. 
 
Det er ikke adgang til å foreta endringer av tilbudene ved de 
henvendelser til leverandørene som skjer etter de foregående ledd. 
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Merknader til § 5-28 
 
 
 
 
 
1 GENERELT 
 
I anbudsretten har de irregulære tilbud – det vil si tilbud som er uklare, 
inneholder feil eller er ufullstendige – alltid voldt problemer. Tradisjonelt 
har de utfordringer som disse tilbudene representerer vært søkt løst ved 
hjelp av to ulike metoder. Den ene er bruk av uklarhetsregelen i norsk 
tolkningslære (eller kanskje bedre forfatterregelen). Oppdragsgiver kan 
forvente at domstolene vil tolke et tilbud i overensstemmelse med 
konkurransegrunnlaget med mindre noe annet klart framkommer av 
tilbudet. Den andre metoden er avklaringsregelen, jf foa § 12-1 (2) 
bokstav b. Er det tvil om hvorledes tilbudet skal forstås, har 
oppdragsgiver en mulighet til å innhente nærmere opplysninger hos 
leverandøren. Dersom disse framgangsmåtene ikke er aktuelle eller 
suksessfulle, vil i siste instans avvisning komme på tale. 
 
Hvor kraftfulle disse metodene var i sin opprinnelige form, kan 
diskuteres. Det man imidlertid kan konstatere er at utlegningen av 
prinsippene over tid har blitt tolket såpass restriktive at de ikke i 
tilstrekkelig grad fyller sin funksjon. Det er ytterst sjeldent man ser at 
uklarhetsregelen tas i bruk av KOFA eller domstolene, og 
avklaringsretten er oppfattet så snevert at oppdragsgivere ofte ikke tør å 
åpne en dialog med leverandørene. Resultatet har blitt at man i dag har et 
større antall avvisninger enn det som er ønskelig og det som var vanlig 
tidligere. 
 
Et nærliggende botemiddel mot disse svakhetene er å revitalisere og 
utvide de teknikker man har for å håndtere irregulære tilbud. Den ene 
metoden, bruk av uklarhets- eller forfatterregelen, er søkt styrket av 
utvalget ved å ta inn i § 5-18 andre ledd en regel om at «Leverandøren 
har risikoen for uklarheten i tilbudet.» Dette er en helt riktig og 
nødvendig vei å gå, og støttes fullt ut. Den andre metoden – 
avklaringsretten – har utvalgsflertallet latt ligge og i stedet opphevet 
forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser. Som forklart tidligere 
åpner dette opp for en rekke andre alvorlige ulemper. Mitt forslag er at 
man beholder det grunnleggende forhandlingsforbudet, men markant 
utvider oppdragsgivers rett til å føre en dialog med de leverandørene 
som har inngitt irregulære tilbud. Nedenfor skal kort gis noen merknader 
til forslaget. 
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Et viktig aspekt ved mitt forslag er at det (trolig) også kan anvendes over 
EØS-terskelverdiene for å gjøre anbudsmekanismen her mer rasjonell og 
robust. Det vil kunne løse et langt større problem enn for anskaffelsene 
under terskelverdiene. Som kjent utgjør anskaffelser over nevnte 
terskelverdier hele 77 % av den samlede kontraktsverdien ved offentlige 
anskaffelser. Dessuten vil man kunne beholde en grunnleggende 
regelenhet over som under EØS-terskelverdiene. 
 
Det er ikke foreslått en forhandlingsadgang overfor avvikende tilbud. 
Som nevnt tidligere ville en slik regel kunne undergrave det generelle 
grunnprinsippet om forhandlingsforbud, og en slik regel ville heller ikke 
kunne anvendes over EØS-terskelverdiene. 
 
 
2 FORHANDLINGSFORBUDET – FØRSTE LEDD 
 
Det grunnleggende forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser som i 
dag er inntatt i foa § 12-1 første ledd, er forslått videreført. Fra denne 
grunnregelen er det gjort to unntak: 
 
For det første kan det være behov for å korrigere eller supplere 
konkurransegrunnlaget i løpet av konkurransen. Oppdragsgiver bør få 
anledning til dette så lenge det dreier seg om mindre forandringer, 
eventuelt ikke-vesentlige endringer. Her er mitt forslag på linje på 
utvalgets forslag i § 5-8 fjerde ledd. 
 
For det andre videreføres regelen om åpenbare feil i foa § 12-1 tredje 
ledd. I praksis fungerer dette som en ikke upraktisk kontraktsregel. (Er 
denne regelen uteglemt i utvalgets forslag?) 
 
 
3 AVKLARINGSREGELEN – ANDRE LEDD 
 
I andre ledd er avklaringsregelen tatt inn. Denne er ment å gi 
oppdragsgiver en klart videre dialogadgang med leverandørene enn det 
som følger av dagens regelverk, men uten å krenke det grunnleggende 
forhandlingsforbudet. 
 
For det første kommer regelen til anvendelse der det kan reises tvil om 
forståelsen av tilbudet. Det er med andre ord ikke bare den absolutte tvil 
– den objektive tvil – som utløser avklaringsretten. De situasjonene som 
faller utenfor avklaringsretten, er de hvor tilbudet er klart, det vil si hvor 
det ikke med rimelighet kan reises spørsmål om forståelsen av tilbudet. 
Er oppdragsgiver i tvil, skal han kunne rette en forespørsel til 
vedkommende leverandør uten å måtte frykte for at han bryter 
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regelverket. Rettssosiologisk er det viktig at oppdragsgiver har en slik 
trygghet. Hvis ikke, vil han ofte falle tilbake på avvisning som den 
tryggeste veien å gå. 
 
For det andre presiseres det at adgangen til å henvende seg til 
leverandørene også gjelder ved tvil om tilbudet inneholder vesentlige 
avvik fra konkurransedokumentene eller ved tvil om hvordan tilbudet 
skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbud. I dag er avklaringsretten 
tolket snevrere. Dette er en praktisk viktig utvidelse av avklaringsretten. 
Med denne utvidelsen kan oppdragsgiver avklare tilbudets innhold med 
leverandørene før han tar beslutningen om avvisning som følge av nevnte 
forhold. Dette er også presisert i mitt forslag til avvisningsregler, jf § 5-25 
andre ledd. 
 
Det er for øvrig gjort klart i bestemmelsen at oppdragsgiver skal legge 
svaret til leverandøren til grunn for sin videre behandling av tilbudet, 
men likevel med den begrensning at dialogen ikke skal føre til en endring 
av tilbudet. Denne grensen er naturlig nok ikke alltid like lett å fastlegge. 
I en kommentar til bestemmelsen – i form av forarbeider eller 
etterfølgende veiledning – bør man derfor gi eksempler på hva som er 
tillatt og hva som er forbudt å gjøre. Det bør også være mulig å utarbeide 
standardiserte forespørselsblanketter hvor det gjøres oppmerksom på 
begrensningene for å minimere faren for utglidninger. 
 
Sistnevnte regel kan tenkes utformet på ulike måter. Et alternativ er 
følgende: 
 

«Avklaringen av innholdet i tilbudet skal legges til grunn for 
oppdragsgivers videre behandling med mindre svaret fra leverandøren 
ligger klart utenfor en rimelig forståelse av tilbudet.» 

 
Eller: 
 

«Avklaringen av innholdet i tilbudet skal legges til grunn for 
oppdragsgivers videre behandling med mindre svaret fra leverandøren 
ligger utenfor hvorledes tilbudet kan forstås.» 

 
 
4 SUPPLERINGSREGELEN – TREDJE LEDD 
 
I siste ledd er det tatt inn to forskjellige regler om suppleringer. 
 
Den første regelen gjelder supplering av dokumenter eller informasjon 
som mangler i tilbudet. Størst praktisk betydning har nok den tilsvarende 
regelen for dokumentasjon av kvalifikasjonskravene, se utvalgets forslag 
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§ 5-9 fjerde ledd. Det kan diskuteres om regelen skal stå begge steder, 
eller om det er tilstrekkelig at den plasseres slik som foreslått her. 
 
For det andre bør man ta med seg dagens regel i foa § 12-1 andre ledd 
bokstav b om utdypninger av løsninger med videre fra leverandørene. 
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FORSLAG TIL OMDISPONERING AV REGELVERKET: 
DEL II ANSKAFFELSER UNDER EØS-TERSKELVERDIENE OG 

UPRIORITERTE TJENESTER 
 
Forklaring: 
For å lette oversikten over utkastet til redigering, er utvalgets forslag til 
bestemmelser tatt inn i hakeparentes, f eks [§ 5-1], mens der utvalget ikke 
har foreslått regler er det vist til dagens forskrifter ved hjelp av ordinær 
parentes, f ekse (§ 3-2). Enkelte steder er det både vist til forslaget og 
gjeldende regler. 
 
 
 
KAP 1 INNLEDNING 
 
§ 5-1 Virkeområdet – terskelverdiene [§ 5-1] 
 
§ 5-2 Unntak [§ 5-2] 
 
§ 5-3 Kommunikasjon [§ 5-7] 
 
§ 5-4 Protokoll (§ 3-2) 
 
KAP 3 KUNNGJØRINGSREGLER OG FRISTER 
 
§ 5-5 Kunngjøringer av konkurranse [§ 5-11] 
 
§ 5-6 Kunngjøring av konkurranseresultatet [§ 5-12] 
 
§ 5-7 Intensjonskunngjøring [§ 5-13] 
 
§ 5-8 Friste for levering av tilbud og forespørsel om å delta [§ 5-14] 
 
§ 5-9 Vedståelsesfrist [§ 5-15] 
 
§ 5-10 Fristberegning [§ 5-17] 
 
KAP 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRER OG AVTALETYPER 
 
§ 5-11 De ordinære anskaffelsesprosedyrene (§ 5-1) 
(1) Anbudskonkurranse 
(2) Forhandlet prosedyre 
 
§ 5-12 Dynamiske innkjøpsordninger (§ 6-4) 
(Bør utgå!) 
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§ 5-13 Elektronisk auksjon (§ 13-4) 
(Bør trolig beholdes.) 
 
§ 5-14 Rammeavtaler [§ 5-5 og § 5-6] 
(Regler om selve inngåelsen av rammeavtalen. Reglene om kontrahering 
på grunnlag av rammeavtalen er tatt inn kapittel 7 Særlige 
anskaffelsesprosedyrer.) 
(1) Ordinære rammeavtaler 
(2) Rammeavtaler i helse- og sosialsektoren 
 
KAP 3 BEGRENSNING AV DELTAKELSEN I KONKURRANSEN 
 
§ 5-15 Adgangen til å begrense deltakelsen (§ 5-1) 
 
§ 5-16 Kvalifikasjonskrav [§ 5-8 (1)]/(§ 8-4 og § 8-5) 
(1) Hvilke krav 
(2) Kunngjøring av kravene 
(3) Utarbeidelse av et særskilt kvalifikasjonsgrunnlag 
 
§ 5-17 Forespørsel og dokumentasjon [§ 5-8 (2) og (3)]/(§ 8-5) 
(1) Forespørsel 
(2) Innsendelse av dokumentasjon 
(3) Egenerklæring 
(4) Elektronisk kvalifikasjonsregistre 
 
§ 5-18 Utvelgelse av deltakere (§ 8-6) 
(1) Henvisning til avvisningsreglene 
(2) Utvelgelse av overtallig kvalifiserte leverandører 
 
KAP 4 GRUNNLAGET FOR KONKURRANSEN 
 
§ 5-19 Konkurransegrunnlaget [§ 5-8] 
 
§ 5-20 Ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner (§ 8-3) 
 
§ 5-21 Rettelser mv (§ 8-2) 
 
§ 5-22 Obligatoriske dokumentasjonskrav (§ 8-7 og § 8-8) 
(1) Skatteattester 
(2) HMS-egenerklæring 
 
KAP 5 GJENNOMFØRING AV DE ORDINÆRE KONKURRANSEPROSEDYRENE 
 
§ 5-23 Tilbudet [§ 5-7, § 5-18 og § 5-19] 
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(1) Utforming: 
 Skriftlig i lukket og merket forsendelse 
 Elektroniske tilbud 
(2) Forfatterregelen (uklarhetsregelen) 
(3) Forbehold 
(4) Avvik og alternative tilbud 
(5) Åpne poster anses innkalkulert osv. Flyttet fra dagens § 12-2. Angår 
tolkningen av tilbudet. 
(6) Tilbakekall og endring av tilbud 
 
§ 5-24 Registrering og åpning av tilbud (§ 11-6 og § 11-7) 
(Trolig bør det bare opereres med en lukket åpning.) 
 
§ 5-25 Avvisning som følge av forhold ved tilbudet [§ 5-21 og § 5-23] 
 
§ 5-26 Avvisning som følge av forhold ved leverandøren [§ 5-22] 
 
§ 5-27 Framgangsmåten ved avvisning (§ 11-13) 
(1) Hvordan 
(2) Begrunnelsesplikt 
 
§ 5-28 Oppdragsgivers dialog med leverandørene i anbudskonkurranser 
(kapittel 12) 
(1) Forhandlingsforbudet: 

- Hovedregelen 
- Justering av ytelsesbeskrivelsen 
- Åpenbare feil 

(2) Avklaringsretten 
(3) Ettersendelse av dokumenter og informasjon 
 
§ 5-29 Gjennomføring av konkurranse med forhandlinger [§ 5-20] 
 
KAP 6 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN 
 
§ 5-30 Avlysning og totalforkastelse [§ 5-25]/(§ 13-1) 
 
§ 5-31 Valg av tilbud [§ 5-10] 
 
§ 5-32 Meddelelse om valg [§ 5-24] 
(Herunder begrunnelsesplikt og opplysning om karensperiode) 
 
§ 5-33 Kontraktsinngåelsen (§ 3-13 nr 5) 
 
KAP 7 SÆRLIGE ANSKAFFELSESPROSEDYRER 
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§ 5-34 Kontrahering på bakgrunn av rammeavtaler [§ 5-5]/(§ 6-1, § 6-2 og § 
6-3) 
(1) Generelt 
(2) Single rammeavtaler 
(3) Parallelle rammeavtaler 
 
§ 5-35 Gjennomføring av elektronisk auksjon (§ 13-4) 
 
§ 5-36 Gjennomføring av dynamisk innkjøpsordning (§ 6-4) 
(Bør utgå!) 
 
KAP 8 KLAGE, SØKSMÅL OG BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING 
(Må avklares nærmere hva som bør med her, og hva som skal sies i loven. 
En dobbeltbehandling er lite hensiktsmessig.) 
 
§ 5-37 Klage (?) 
 
§ 5-38 Frister for søksmål [§ 5-28] 
 
§ 5-38 Frister for begjæring om midlertidig forføyning 
 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 
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