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Om forholdet til anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyr til flyktninger 

En rekke offentlige aktører må i disse dager på kort varsel skaffe bl.a. innkvartering og  

diverse varer og tjenester til et stort antall flyktninger. Departementet redegjør her for hvordan 

offentlige aktører kan forholde seg til anskaffelsesregelverket i denne situasjonen for raskt å 

kunne skaffe flyktningene det de trenger.  

 

Anskaffelser omfattet av forskriftens del III (varer og prioriterte tjenester over EØS-

terskelverdiene) 

Det er mulig for oppdragsgiver å forhandle direkte med potensielle leverandører og tildele en 

kontrakt uten forutgående kunngjøring, se forskrift om offentlige anskaffelser § 14-4 bokstav 

d. Dette er tilfellet dersom det på grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver, 

og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene i forskriften. 

Departementet mener at en plutselig og uventet økt flyktningestrøm utgjør et slikt særlig 

forhold, og unntaket kan således benyttes til å kjøpe livsnødvendige varer  og prioriterte 

tjenester til flyktningene som for eksempel, medisiner, mat, klær og lignende.  

 

Dersom det er tid til å gjennomføre en konkurranse, men ikke tid til å overholde de 

alminnelige fristene, kan oppdragsgiver gjennomføre en hasteanskaffelse etter forskriften § 

19-5. Oppdragsgiver kan da bruke en kortere frist på 10 dager for mottak av forespørsler om å 

delta i konkurransen og etterfølgende mottak av tilbud. Dette gir mulighet for rask tildeling av 

kontrakter.  

 



Side 2 

 

Det vises for øvrig til departementets veileder til anskaffelsesregelverket, se særlig kap. 7.4.5. 

 

For anskaffelser omfattet av forskriftens del III  viser vi også til at EU-kommisjonen i en 

meddelelse har slått fast at det er mulig å benytte unntakene i regelverket i den akutte 

flyktningsituasjonen Europa nå står overfor, se http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&qid=1445344172252&from=DA 

 

Anskaffelser omfattet av forskriftens del II (varer og prioriterte tjenester under EØS-

terskelverdiene, men over 500.000 kroner, samt uprioriterte tjenester) 

For anskaffelser som omfattes av forskriftens del II, for eksempel en kontrakt om drift av et 

asylmottak eller kjøp av diverse helsetjenester, fremgår det av § 2-1 (2) bokstav c at 

anskaffelsen kan gjennomføres etter del I når anskaffelsen ikke kan utsettes i den tiden det tar 

å gjennomføre en konkurranse. Det betyr bl.a. at det ikke stilles krav om kunngjøring. De 

grunnleggende kravene, herunder kravet til konkurranse, gjelder. Kravet til konkurranse 

innebærer at oppdragsgiver skal kontakte flere leverandører med mindre det vil forsinke 

prosessen slik at behovene ikke kan oppfylles på en god måte og i rimelig tid. 

 

For øvrig gjelder det ingen absolutte frister for mottak av forespørsler om å delta i 

konkurransen og for mottak av tilbud for anskaffelser som omfattes av forskriftens del II. Det 

kan derfor gjennomføres en kunngjort konkurranse innen rimelig kort tid.  

 

Anskaffelser omfattet av forskriftens del I (anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 kroner) 

For anskaffelser som kun omfattes av forskriftens del I, gjelder bare de grunnleggende 

kravene i kapittel 3, herunder kravet til konkurranse så langt det er mulig.  

 

Anskaffelser under 100.000 kroner 

Anskaffelser under 100.000 kroner omfattes ikke av anskaffelsesregelverket, se § 1-3 (2) 

bokstav l. 

 

Kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom 

Departementet gjør oppmerksom på at forskriften heller ikke gjelder for kontrakter om erverv 

eller leie av eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, se § 1-3 (2) bokstav b. For slike 

kontrakter gjelder kun de grunnleggende kravene i loven, blant annet kravet til konkurranse så 

langt det er mulig.  

 

Oppdragsgivers vurdering 

Departementet understreker at det er opp til oppdragsgiver å vurdere i hvert enkelt tilfelle om 

vilkårene for å benytte ovennevnte unntak er til stede. Hvis det er behov for diverse utstyr 

over en lengre tidsperiode bør oppdragsgiver innen rimelig tid avholde en konkurranse etter 

de alminnelige reglene i forskriften. Tilsvarende bør for eksempel en kontrakt om drift av et 

asylmottak som inngås etter unntaksbestemmelsen også bare gjelde i en overgangsperiode.  

 

Med hilsen  
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