
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Konkurransepolitisk avdeling Saksbehandler 
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Telefaks 
N-0030 OSLO  Org no. 22 24 27 23 

Bente Hagelien 
22 24 47 63 

  972 417 785   
 

Leverandører og offentlige oppdragsgivere 
i henhold til vedlagte liste 
  

 
 
 
 

Deres referanse Vår referanse Dato 
 200501325-/BHA  
 

Informasjon om endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og ny veileder i 
konkurranseeksponering 

Departementet viser til tidligere høringsbrev1 med forslag til ny forskrift om offentlige 
anskaffelser og med forslag til nye innkjøpsregler for forsyningssektoren (vann- og 
energiforsyning, transport og posttjenester av. Hoveddelen av forskriftsendringene er planlagt 
å tre i kraft fra 1. januar 2006. Regjeringen har i statsråd 9. september 2005 imidlertid vedtatt2 
enkelte endringer som vil tre i kraft tidligere. Departementet vil på denne bakgrunn informere 
offentlige oppdragstakere og leverandører om endringer i regelverket om offentlige 
anskaffelser.  
 
Heving av nasjonal terskelverdi i forskrift om offentlige anskaffelser  
Etter gjeldende forskrift må alle anskaffelser som anslås å ha en verdi på over 200 000 kroner 
eks. mva. kunngjøres og følge bestemte prosedyreregler. Nå heves denne terskelverdien til 
500 000 kroner eks. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien skal skje i tråd med de 
grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser § 5. Hevingen av terskelverdien 
innebærer også at grensen for å innkreve skatteattest og HMS-attest heves til 500 000 
eks.mva.  
 
Endringen trer i kraft straks. 
 
Overføring av oppdragsgivere fra forsyningsforskriften til forskrift om offentlige anskaffelser  
Forsyningsforskriften gjelder i dag for virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og telekommunikasjon, som drives av offentlige myndigheter, offentligrettslige 
organer, offentlige foretak og private foretak som opererer på en særrett/konsesjon fra 

                                                 
1 Brev av 6. april 2005 med forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser og høringsbrev av 8. juni 2005 med 
forslag til nye innkjøpsregler for forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). 
2 Forskrift fastsatt ved kgl.res. 9. september 2005) om endring i forskrift 15. juni 2005 nr. 616 om offentlige 
anskaffelser og forskrift 5.desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og 
energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).  
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offentlige myndigheter. Denne forskriften har vesentlig høyere terskelverdier enn forskrift om 
offentlige anskaffelser (fra 3,05 mill. til 3,65 mill. kroner avhengig av hvilken sektor man 
opererer i). For anskaffelser under disse terskelverdien gjelder ikke kunngjøringsplikten og 
prosedyrereglene. 
 
For å sikre konkurranse, en mer effektiv ressursbruk og gjennomsiktighet om disse 
anskaffelsene, er det bestemt at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, og 
sammenslutninger av disse, for fremtiden skal følge forskrift om offentlige anskaffelser i stedet 
for forsyningsforskriften. Dette vil være en forenkling fordi alle deler av en kommune vil følge 
samme regelverk og medføre en likere innkjøpspraksis. 
 
Oppdragsgivere som omfattes av denne endringen, gis adgang til å kunngjøre anskaffelser 
gjennom bruk av kvalifikasjonssystem i tråd med reglene i forsyningsforskriften, og de kan 
benytte prosedyren konkurranse med forhandling uten at vilkårene i forskrift om offentlige 
anskaffelser er oppfylt.  
 
For at oppdragsgiverne skal få tid til å tilpasse seg nytt regelverk, trer endringen i kraft 20. 
oktober 2005. Endringen vil ikke gjelde for innkjøpsprosesser som er påbegynt før dette 
tidspunktet. 
 
Krav til kunngjøring under nasjonal terskelverdi 
I høringsnotatet om ny forskrift om offentlige anskaffelser drøftet departementet om det er 
hensiktsmessig å innføre prosedyreregler for gjennomføring av anskaffelser under nasjonal 
terskelverdi, blant annet om det burde innføres en kunngjøringsplikt.  I høringsnotatet 
konkluderte departementet med at kunngjøringsplikt ikke burde innføres fordi det ville kunne 
redusere forenklingseffekten ved hevingen av den nasjonale terskelverdien.  
 
En rekke av høringsinstansene har kommentert spørsmålet om kunngjøringsplikt under 
nasjonal terskelverdi.  På bakgrunn av høringsinnspill har departementet vurdert spørsmålet 
om kunngjøringsplikt under nasjonal terskelverdi på nytt. For å sikre konkurranse og 
gjennomsiktighet også om mindre anskaffelser, har regjeringen besluttet at det skal innføres 
en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Plikten til 
forenklet kunngjøring innføres for anskaffelser med en verdi over 100 000 kroner. Før 
iverksettelse vil det bli gjennomført en egen høring av den nærmere utforming av 
kunngjøringsplikten.  Høringen vil bli sendt ut i løpet av kort tid. 
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Ny veileder i konkurranseeksponering 
Departementet ønsker også å informere om at det er utarbeidet en ny veileder i 
konkurranseutsetting og brukervalg. Veilederen er utarbeidet av en interdepartemental 
arbeidsgruppe under ledelse av Moderniseringsdepartementet.  
 
Veilederen tar for seg fordeler og ulemper ved ulike former for konkurranseeksponering, råd 
om hvordan slike prosesser bør gjennomføres, samt konkrete eksempler både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Målet med veilederen er å sikre bedre tjenester for innbyggerne. Veilederen er lagt ut på 
departementets internettside : http://odin.dep.no/filarkiv/255800/Veileder.pdf 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan A. Halvorsen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 Bente Hagelien 
 rådgiver 
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