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PS 58/18 Referatsaker



Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 30.10.2018 18:38:13
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; Line van Gemert; Olaug Bergset; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild
Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel
Vollstad Johnsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Ronald Jenssen; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Jens Kristian Nilsen;
Silja Karlsen; Tonny Mathiassen; Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Ludvig Rognli; Cissel Samuelsen; Einar
Pedersen; Frank Pedersen; Stig Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen; Bjørn Ellefsæter

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.10.18 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 30.10.18.docx
 
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i regionrådet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 10-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. oktober 2018 kl 0830 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen 

 
Merknad til innkalling: endelig saksliste og dokumenter var ikke mottatt pr epost, 
dette skyldes IT-feil hos sekretæren. Saksliste og dokumenter var tilgjengelig i 
outlook-kalender, men ikke alle var oppmerksomme på dette 
 
Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende tilleggssaker: 

 Refsak: Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og 
Nord-Troms 

 Drøftingssaker: 
o Forlengelse av havneprosjektet? 
o Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- 

lærlingeløft? 
o Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – 

tema for møtet? 

Til møte i november: 
 Samerettsutvalget II settes på agendaen – Knut Jentoft forbereder sak til 

regionrådet 
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REFERATSAKER: 
 Fra Nord-Troms Ungdomsråd - RUST: uttalelse vedr bok- og kulturbussen i 

Nord-Troms  
 Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og Nord-

Troms 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 53/18  Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 25.09.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25. 
september 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 54/18 Årshjul 2019 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av 
eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste 
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av 
regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et 
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike 
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene. 
 
Fra 2017 har både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk verktøyet 
«skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er 
ressursbesparende på flere måter.  
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Rådmannsutvalget utarbeider eget års-hjul. Det er tidligere bestemt at det skal 
avholdes to fysiske fellesmøter pr år mellom regionråd og rådmannsutvalg. 
Rådmannsutvalget har også vedtatt to temamøter pr år, ett med helse- og ett med 
oppvekstsektoren.  
 
Vurdering: 
Vi erfarer at det er behov for møte ca 1 gang pr mnd i regionrådet, med unntak av 
sommerferie og desember. Vi utarbeidet års-hjul for 2018, det samme planlegges 
for 2019 da dette er en god måte å visualisere aktiviteten gjennom året.  
 
Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet 
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å 
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og 
synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha 
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.  
 
Som utgangspunkt for års-hjulet er det listet opp noen innspill som grunnlag for 
drøfting av regionrådets aktivitet 2019: 
 
Eksterne møteplasser og interne møter 2019: 
Interne møter med kursiv/gul markering; drøftes 
Januar:  

 NORDISØR, Oslo 08.01. 
 Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 29.01. evt koble til KS 

Strategikonferanse 31.01.-01.02. 
Februar: 

 Fylkesmannens møte (Troms og Finnmark) i Tromsø 20.-22.02./kobles med 
møte Tromsø-områdets regionråd? 

 Skype-møte regionråd tirsdag 26.02. eller avholdes ifm FM-møte 
Mars: 

 Kommunalpolitisk toppmøte, Oslo – aktuelt å møte Tromsbenken? Evt 
sammen med Arena Nord-Troms? Infrastrukturprosjektet: resultater – møte 
med Transport- og kommunikasjonskomiteen? Andre? 

 Vinterferie/skoleruta: 04.-08.03. 
 Fylkesting: 11.-15.03. 
 Skype-møte regionrådet (behandle regnskap og årsrapport) tirsdag 26.03. 

April: 
 Påskeferie/skoleruta: 15.-22.04 
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 Puls Lyngen påska/regionrådet deltar/markerer seg? 
 Representantskapsmøte – aktuelt tema? 30.04. 

Mai: 
 Regionrådet – studietur Sogndal/Distriktssenteret første uken i mai 
 KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø medio mai 
 Regionrådet - fellesmøte RUST 28.05. 

Juni: 
 Fylkesting: 17.-21.06 
 Skype-møte regionrådet 25.06. 

August:  
 ingen møter (valgkamp) 

September: 
 Kommune- og fylkestingsvalg: 08.-09.09. 
 Nord-Troms konferansen/regionrådsmøte? – fellesmøte Arena Nord-Troms 

og NUNT? Fellesmøte RU? 
 Uke 39 forskningsdagene/felles deltakelse på Landsbyspelet? 

Oktober: 
 KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 10.-11.10. 
 RUST-konferanse 25.10. 
 Konstituering kommunestyrer 

November: 
 Agenda Nord-Norge 
 Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT? 
 Tur ungdom-ordførere 25.11. 
 Konstituerende møte regionrådet 26.11. (dersom det ikke kobles til 

Tromskonferansen) 
Desember: 

 Fylkesting: 09.-13.12 
 
Forslag til vedtak: 
Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av  
drøftinger og innspill i dagens møte. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag 
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30. 

januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og 
fredag samme uken. 
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3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets 
regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med 
Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også skype-møte i regionrådet 
tirsdag 26. februar. 

4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid 
med Arena Nord-Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte. 
Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers 
møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan 
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning 
vurderes senere. 

5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november. 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 55/18 Nord-Troms konferansen 2019 
Saksdokumenter:   

 Rapport fra Nord-Troms konferansen 2017  
Saksbehandler: saksordfører Eirik L. Mevik  
 
Saksopplysninger:  
Nord-Tromskonferansen ble for første gang arrangert i september 2017. 
Den kom i stand som en del av prosjektene i Nærings- og utviklingsplan for Nord-
Troms 2016-2018; Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige 
entreprenørskaps-satsingen HoppIDÈ. Flere av prosjektene har seminar og 
arenabygging som en del av sine målsettinger.  
 
Målsettinga var: 
Konferansen skal være en arena for å vise frem satsingen på nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms, en midtveismarkering i alle prosjektene 
(prosjektperiode 2016-2018). Satsingen skjer i samarbeid med Troms 
fylkeskommune. 
 
Konferansen var organisert gjennom ved at Nord-Troms Regionråd var prosjekteier, 
det var ei valgt styringsgruppe og Halti næringshage og Nord-Troms studiesenter 
utgjorde prosjektledelsen. Det var i tillegg en rekke lokale og regionale 
samarbeidspartnere. 
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Ble målene nådd? 
Konferansen ble gjennomført med fullsatt sal, og et deltakerantall i henhold til 
intensjonene. Det har aldri vært gjennomført et næringslivs og utviklingsopplegg 
tidligere som har samlet så mange deltakere. Det ønsket arrangørene å få til med 
dette arrangementet. 
 
I tillegg tiltrakk konferansen seg 20 lokale bedrifter som hadde stand rundt om i 
Halti-bygget. Tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok på den måten var positive, 
og har lagt grunnlag for at dette bør være ett innslag også på kommende nærings- 
og utviklingsarrangementer. 
 
I kroner gikk konferansen med overskudd, men en del av bidragsyterne brukte 
svært mange timer som ikke ble regnskapsført på dette arrangementet, men på 
andre prosjekter i nærings- og utviklingssatsingen. 
 
I forbindelse med regionrådets prosjekt «drivkraft Nord Troms» er det i søknaden til 
fylkeskommunen satt av midler til en konferanse i 2019. 
 
Vurdering 
Konferansen i 2017 ble en suksess. Det var godt oppmøte av lokalt næringsliv. Det 
er viktig at vi som region bygger vår historie. Samhandling mellom næringsliv, det 
offentlige og akademia utgjør i så måte en viktig rolle. En næringskonferanse vil 
være med å synliggjøre og bygge stolthet i regionen. 
 
Antakelig kan vi se for oss at kostnadene blir noe lavere neste gang vi arrangerer 
konferansen fordi man kan bruke erfaringene man gjorde seg i første omgang.  
 
Innstilling til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd arrangerer en næringskonferanse i 2019. 
2. Det settes ned en styringsgruppe ledet av: 
3. Det utarbeides et budsjett og en overordnet prosjektplan som godkjennes av 

regionrådet første kvartal 2019. 
 
Forslag til tillegg i vedtak fremmet i møte: 
Til pkt 2 i innstillingen: styringsgruppen ledes av: Eirik L. Mevik og Dan Håvard 
Johnsen.  
Til pkt 3 i innstillingen: hovedtema for konferansen: reiseliv. 

 
Vedtak: innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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Sak 56/18  Prosjektlederstilling Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-
2019 

 Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune 

 Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan (PP vedlagt) 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for 
2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom 
ordningen «strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT»: 
 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv 
og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019 

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i 
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-Troms 
satsingen».  

Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en 
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 
samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 
satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 

o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 
samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar. 
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o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 
Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  

Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. 

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som 
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 

Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020 
 
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte. 
 
Vurderinger: 
Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar- 
september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I 
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og 
administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har 
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for 
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken). 
 
Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å 
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring 
tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye 
koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka 
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.  
 
Stillingen som utviklingsleder Drivkraft Nord-Troms bør lyses ut så snart som mulig, 
slik at man kommer i gang med arbeidet i henholdt til tidsplanen. Det bør også 
oppnevnes et ansettelsesutvalg for stillingen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd lyser ut stillingen som utviklingsleder for prosjekt 
Drivkraft Nord-Troms i 2 år, under forutsetning av finansiering. 

2. Nord-Troms Regionråd oppnevner et ansettelsesutvalg som får mandat til å 
gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Utvalget består av: leder Svein o. 
Leiros, Cissel Samuelsen og Berit Fjellberg.  
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 57/18 Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019 
Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter 
 
Forslag til 
UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER  
Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av 
Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært 
likebehandla da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne 
perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.  
 
Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har 
demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i 
dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk Det er mange positive 
trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv, 
havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse. 
Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og 
NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Nord-
Troms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om å 
utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling, 
undertegnet i 2012.  
 
Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med 
om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til 
regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er 
avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg 
mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.  
 
I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra 
og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig 
medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at: 
 «Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering 
og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei 
årlege budsjettforslaga.»  
 
I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og 
moderniserings- departementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:  
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«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som 
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over 
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler». 
 
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra 
til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse og oversender dette til  
komiteen på Stortinget.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER 
 
Orientering fra rådsordfører – oppfølgingsaker: 
 
Prosjekt Lyngshest – status 

 Følgende kommuner har gjort positiv behandling: Karlsøy, Balsfjord og 
Tromsø kommune 

 Troms fylkeskommune har også innvilget søknaden 
 Skjervøy kommune har gitt avslag 
 Status/strategi: Enighet i møte om felles saksframlegg og innstilling for 

behandling i Nord-Troms kommunene. Skjervøy behandler saken på nytt.  

Distriktssenteret – studietur mai 2019 - forslag til program 
 Saken utsettes til neste møte 

Samarbeidsavtale Sametinget – status i saken 
 Besøk av Sametingets kultur- og næringskomite 21.-22. august i Nord-

Troms – mulig samarbeidsavtale drøftes. Begge parter positive. 
 Komiteleder Arild Inga fremmer forslag i Sametingets plenum 25.09.18 hvor 

følgende blir vedtatt:»Sametingsrådet anmodes til å ta kontakt med Nord-
Troms Regionråd for å følge opp det muntlige initiativet fra møtet mellom 
Nærings- og Kulturkomiteen og Nord-Troms Regionråd» 
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Orientering fra daglig leder: 
 
Saker i arbeid pr tiden: 

 Infrastrukturprosjektet  
o gjennomført innspillmøter politikere og næringsaktører 
o 1. utkast til plan skal drøftes 5. november 
o Seminar/presentasjon av resultater 1. kvartal 2019 – forankring i 

Nord-Troms 
o Politisk jobbing mot statlig og regionalt nivå 

 Havneprosjektet (adm kommune Skjervøy) 
o Gjennomført studietur 
o I sluttfasen av prosjektet 
o Behov for forlengelse bør drøftes 

 Kompetanseløft Nord-Troms 
o 3 satsingsområder; kommunestrategier, næringsstrategier og MMM-

strategier 
o I sluttfasen av det 5-årige prosjektet 
o Avslutningsseminar kombineres med kick-off for Campus Nord-Troms 

 HoppIdè – delprosjekter 
o Grunnskole – skal presenteres og drøftes på fellesmøte mellom RU og 

Oppvekstledere 
o Vgs – satsing på UB – kan koble videreføring til RUST-satsing 
o Unge gründere – evt videreføring ikke avklart 

Omsøkte prosjekt: 
 Drivkraft Nord-Troms, søknad er under behandling i fylkeskommunen. En 

omfattende satsing som involverer mange ulike aktører i regionen 

 
DRØFTINGSSAKER: 
 
Forlengelse av havneprosjektet? 

 Behov for videreføring av prosjektet i en fase 2. Aktuelle aktiviteter; 
o Felles info/markedsføring – egen hjemmeside «Nord-Troms havner» 
o Felles regulativ 
o Felles opplæring 
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 Mulig å søke midler etter samme modell som fase 1, søknadsfrist 30. 
november 

 Ordførerne er positive til videreføring. Prosjektet må forankres i kommunene 
ved behandling i formannskapene 

 Oppfølging: Skjervøy kommune ved ordfører og maritim næringsutvikler lager 
felles saksframlegg til behandling i kommunene. Skjervøy søker om 
videreføring innen fristen 

Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- lærlingeløft? 
 Kollisjon med formannskapsmøter i Storfjord og Skjervøy 
 Øyvind og Svein deltar på møtet 

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – tema for møtet? 
 Følgende deltar fra regionrådet på møte som starter kl 14 på Halti og middag 

kl 18 på Bios; Øyvind, Svein og Ørjan. Berit avklarer med Eirik.  
 Hovedtema for regionrådets møte: Studiesenteret – Campus Nord-Troms. I 

tillegg satsing på kvenkultur (Oppgavemelding), dette blir også berørt i eget 
møte med Halti Kvenkultursenter. Svein og Berit lager et forslag til opplegg 
som sendes ut for innspill/godkjenning 

Regionreformen – hvordan skal vi jobbe i Nord-Troms?  
Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner (presentert av statsråd Mæland 19.10.18) 
Oppfølging: saken utsettes til neste møte 
 
Meldinger som kommer vedr skatt – hvordan skal vi følge opp? 

 Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag; 
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to) 

 Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og 
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019 

 Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 2019 
Oppfølging: saken utsettes til neste møte. 
 
 
Møtet hevet kl 0950 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Evaluering Brann Galsomelen juli 2018  

 

Dato: 24.09.2018, kl 12-14:30 

Sted: Formannskapssalen, rådhus Nordreisa 

 

Tilstede:  

 Nordreisa kommune: Ordfører Øyvind Evanger, Rådmann Anne-Marie Gaino, 
Beredskapskoordinator Christin Andersen, Kommuneoverlege Øyvind Roarsen, Sektorleder 
drift og utvikling Dag Funderud, Nordreisa brannvesen/innstasleder brann Olaf Nilsen,  

             Virksomhetsleder anleggsdrift Hilde Henriksen  
 Nord-Troms Brannvesen brannsjef Nils Arnold Nilsen 
 Sivilforsvaret, Per Ivar Gamst, Odd Hugo Bjerk 
 Politiet: Morten Hammervoll 
 Fylkesmannen i Troms: Hans Kristian Rønningen, Lisa Helgason 
 Avfallservice AS: Daglig leder Sigleif Pedersen  

 

Hendelsesforløp 

Søndag 01.07.2018 startet brannen på Galsomelen avfallsanlegg. Brann, politi og ambulanse var på 
stedet. Brannen utviklet røykutvikling. Aktiv slukking av brannen fra søndag ettermiddag.  

Det ble rekvirert privat helikopter (Helitrans) fra søndag kveld. Aktiv slukking hele natten.  

Nordreisa kommune henstilte innbyggerne om å lukke igjen dører og vinduer ved ubehagelig røyk.  

Mandag 02.07.2018. Bistand fra nabokommuner til slukking. Bistand fra Avinor med personell og 
utstyr. 3 flyvninger stoppet. KL 10:30 besluttet politi at barnehage måtte stenge. Kl 1300 besluttet 
rådmann å sette kriseledelse. Tiltak ovenfor befolkningen vurderes fortløpende. Kl 1415 evakuering av 
innbyggere Snemyr og deler av Krakenes. Politimesteren i Troms har besluttet evakuering av 
innbyggere innenfor 1 km radius fra Galsomelen, dvs deler av Krakenes og Snemyr. Kriseledelse 
organiserer evakueringssenter på idrettshallen. Klokken 18:00 var evakuering gjennomført. Denne ble 
avviklet kl 19:30.  

Forsvaret, ved 339 Skvadronen fra Bardufoss satt inn i slukkingsarbeidet på Galsomelen, kl 22:00, 
etter anmodning fra 110 sentralen. Arbeidet vil pågikk hele natta.   

Tirsdag 3. juli bistand fra Tromsø brannvesen. Kl 14:45 opphevet politiet evakueringen. Ca 60 
innbyggere returnerer hjemmene sine. Kl 15:00 besluttet rådmann å avvikle kriseledelse.  

Onsdag 4. juli, kl 07:45 melder brannvesenet at brannen er slukket.  

 

Rådmann Nordreisa kommune: 

Telefon fra politiets operasjonssentral søndag kveld om kommunens ansvar for rekvirering av privat 
helikopter for slukkearbeidet. Helikopter ble rekvirert.  

Etablering av kriseledelse. Kriseledelsen hadde god samhandling og dialog med brann, politi og helse. 
Godt samarbeid med operasjonssentralen når kommunens kriseledelse var operativ.  
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Godt samarbeid med Avinor vedr utlån av personell og brannbil. 3 flyvninger ble stoppet. 

Brann innsatsleder Olaf Nilsen:  

God samhandling og god dialog med politi, sivilforsvaret, Avinor på stedet. God samhandling med lån 
av personell og utstyr fra nabokommuner og Tromsø kommune.  

Politiets operasjonssentral formidlet ikke muligheten for andre statlige tilgjengelige ressurser søndag 
kveld (forsvarets helikopter). 

Kommunen (brann) opprettet kontakt til privat selskap, Helitrans, som ble rekvirert søndag kveld. 

Helt avhengig av Avinors ressurser (personell, brannbil) ved slik stor hendelse.   

 

Sektorleder Drift og utvikling Dag Funderud:  

Opplevde ikke at politiets operasjonssentral var lydhør for lokale innspill vedr evakuering. Da 
fjellformasjoner, vindretning gjorde at innbyggere lengere oppi dalen ble eksponert, utenfor 1 km 
radius.  

Kostnad for hendelsen fra kommunens side er kr 1.2 mill.  

 

Kommuneoverlege:  

God dialog brann, politi, ambulanse og kommunelege. Vakthavende lege tilstede på brannstedet fra 
start søndag, mandag. Foretok helsefaglige vurderinger undervegs. Vurderinger og anbefalinger ble 
lagt ut på kommunens nettsted og facebook kontinuerlig.   

Var tilstede under etablering av evakueringssenter. Intervju av NRK Tv.  

 

Nord-Troms brannvesen:  

Opplevde stor pågang fra media. Hjelp fra nabokommuner og øvrige må til ved store hendelser. Det er 
god nok bedreskap i Nordreisa kommune ved slike hendelser. 

 

Politi:  

Stedlig innsatsleder for politi, samt stedlig lege gjorde vurderinger om helsefarlig røykeksponering for 
innbyggerne. Pga vindretning konkluderte med at det ikke var farlig eksponering.  

Søndag 01.07 ble det gjort vurderinger av politi og lege sør for brannstedet, for å sjekke røykforhold. 
Denne dagen ble det vurdert at brannen/røyken ikke var slik at innbyggerne ble eksponert for røyken. 
Det ble gitt anbefalinger fra lege om at man holdt vinduer, dører og ventiler lukket der man så eller 
kjente røyk. 

Politiets operasjonssentral oppretter tidlig kommunikasjon mot HRS. HRS konkluderte med at 
hendelsen ikke var SAR-sak.  

Stab i Tromsø ble satt 02.07, med representanter fra 110 sentralen som rådgivere. De mottok jevnlige 
situasjonsrapporter fra innsatsleder og fagleder brann på brannstedet. Det var ikke fare for spredning, 
men det var usikkerhet i hvilke gasser som produsertes i forbindelse med brannen. Jevnlige 
situasjonsrapporter fra stedlig innsatsleder politi og brann.  
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Mandag 2 juli snur vindretning og barnehage på Snemyr stenges kl 10:30. Klokken 14.08 mandag 2. 
juli ble det besluttet av Staben at et område i radius 1 kilometer skulle evakueres. Dette på grunn av at 
vindretningen hadde snudd. 

Det ble opprettet innsatsleders kommandoplass med politi, brann, sivilforsvar og helse. Dette 
samarbeidet fungerte meget godt på stedet. Politiet har god erfaring med innsatsen til sivilforsvaret.  

 
Fylkesmannen: 

Viktig å se på erfaringer fra tidligere branner på Galsomelen.  

Fylkesmannen får inn rapport fra kommunen, og rapporterer videre til DSB. Korte og raske 
informasjonslinjer på slike hendelser. Fylkesmannen har ressurser og fullmakter som kan benyttes ved 
slike hendelser. Viktig at fylkesmannen får rapporter raskt.  

Viktig at kommunen benytter fmtrberedskap@fylkesmannen.no til fylkesmannen. Da vil hele 
ledergruppen få melding og iverksette involvering ettersom hvilken hendelse som er oppstått. I denne 
hendelsen ble helse, miljø, landbruk, samfunnssikkerhet og ledelse koblet på saken.  

Burde vært opprettet SAR nr (HRS sentralen) på hendelsen. (Lokalt politi benyttet begrepet "stor 
hendelse"). 

110 sentralen har påvisningsutstyr for farlig røyk/gass, men mangler utstyr for denne typen gass.   

Eierne av selskapet, Avfallservice, må ta eierskapet for hendelsen for å forebygge at ting ikke skjer på 
nytt. Har selskapets risiko og sårbarhetsanalyse på mulig hendelse sendt politi, men vurdering av gass 
eksponering?   

Fylkesmannen kan rekvirere helikopter fra forsvaret om politiet ikke benytter sine kanaler. 

  

Sivilforsvaret: 

Sivilforsvaret kom raskt inn på stedet. Benyttet 3 avdelinger, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. 24 
timers vakt helt til brannen var avsluttet.  

Utstyr som slange for vanntilførsel, vakthold og telt for forpleining av personell ble tilført. Samband 
fungerte godt.  

Samarbeidet med innsatsleder brann og politi fungerte godt. Samarbeidet med Nordreisa kommune 
fungerte godt.  

 

Avfallservice: 

Under hendelsen hadde selskapet mannskap, maskiner og bidro til slukningsarbeidet helt til onsdag. 
Etter at slukningen var avsluttet fra brannmannskapene hadde selskapet døgnvakt med 2 mann tom 
tirsdag uken etter. Så var det gjennomført tilsyn med nattevakt som møtte en gang pr natt ei uke ekstra. 
   
Når det gjelder forurenset sigevann, holdt deponi lenge på vannet. Deretter håndtert med pumpebiler 
og deretter sig gjennom store mengder grus. Tatt prøver og det er pt ikke fare for forurensing etter 
sigevann.  

Hatt 2 møter med brann etter hendelsen. Kommet frem til ulike tiltak. Det er også gjennomført tilsyn 
av Nord-Troms Brannvesen.  
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Disse tiltakene er gjennomført etter brannen:  

- Vannprøver fra rensedam og grunnvann 
- Innkjøp nytt brannmateriell tilsvarende det som var lagt ut av brannvesenet og sivilforsvaret 
- Flytting av brannhydrant 
- Tar ned lager med brennbart avfall 
- Ombygging deponi (større areal, endret drift, innkjøring, ekstra nett) 
- Engasjement i andre selskap (flis, plast) 

 
Planlagte tiltak: 

- Ny 160 mm vannledning opp til anlegget 
- IR kamera 
- Opplæring ansatte 
- Bruk av vaktselskap 
- Nye nedstrømsløsninger for plastrør mm 
- Asfaltere gammelt deponi + båser av betongstein 
- Lengere avstand mellom brennbare fraksjoner 

 

 

  
 

 

 
26/9-18 
 
 
Christin Andersen  
Referent

20



Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Kommunehuset, Formannskapssalen. (2.etg.) 
Tid 24.oktober 2018 kl. 15:30 – 17:00. 

 
Tilstede:  Hermod Bakken 

Hedda J. Bjerkli 
Ramona S. Thomassen 
Oda K. Fossvoll 
Isak B. Lund 
Alf Sindre Einevoll 
Vilma Johansson 

 

Frafall: Anna Elisa L. Henriksen 
Scott Nordstrøm 
(Ingen vara innkalt pga. for kort varsel.  

 

 

Sakskart 

 

27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet 

28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen 

29/18 Halloweenfest 

30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet 

31/18 Eventuelt: Info fra utvalgsmøtene 
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27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet 

Nestleder av ungdomsrådet, Hermod Bakken, informerer rådet og særlig da til de to nye 
hvem som er medlemmer av ungdomsrådet og hvilke klasser de går i. Forteller også om hva 
som er oppgaven til et ungdomsråd og hva vi gjør.  

Vi har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding fra Reisa Montessoriskole om det er noen derfra 
som ønsker å være med i ungdomsrådet. Ungdomskontakten har vært på visitt hos 
ungdomstrinnet på skolen og bl.a. informert om ungdomsrådet, men ingen har meldt seg.  

I tillegg venter vi på tilbakemelding fra Storslett ungdomsskole og særlig 8.klasse og det er 
noen derfra som kan tenke seg å være med som vara-medlemmer.  

Per dags dato mangler vi 3 varamedlemmer, og vi hadde et ønske om å få med noen fra 
Reisa Montessoriskole og 8.klassetrinn på Storslett slik at alle er representert.  

Det vi kan jobbe videre med er en plan for rekruttering til ungdomsrådet, noe som vi burde 
gjøre på våren 2019 da det skal være valg høsten 2019.  

 

28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen 

Det ble i juni 2018 vedtatt i kommunestyre etter forslag fra RUST og Regionrådet at alle 
ungdomsråd skal ha en egen politisk rådgiver, og vi har Øyvind Evanger som vår rådgiver. 
Nordreisa ungdomsråd har i tillegg en kontaktperson i hvert av utvalgene. Vi snakker om 
hvordan vi skal bruke vår politiske rådgiver mest hensiktsmessig. I vedtaket står flere 
punkter om hvordan dette kan gjøres, og det er viktig at ungdomsrådet er bevisst på det.  

Poenget med rådgiveren er at det er ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og 
medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.  

Rust-konferansen arrangeres denne uken, hvor det skal være opplæring av ungdomsråd den ene 
dage. Vi blir enige om at denne saken kan tas opp her for å prate om hvordan vi kan løse dette i 
praksis.  

 

29/18 Halloweenfest:  

 

Rusfri Halloweenfest arrangeres i samarbeid med XLoad 2.november på Storslett 
samfunnshus. Ramona, Isak og Oda informerer om møte vi hadde med XLoad i forrige uke, 
og hvor langt vi har kommet.  

Vi blir enige om at de som har mulighet møter opp på samfunnshuset fredag 2.november kl 
10. Da setter vi i gang og rigger til. Bekreftet at kommer da er: Ramona, Oda, Isak, Alf Sindre 
og Hedda. Silje sender ut melding for å spørre vara-medlemmer om de kan stille. I tillegg 
møtes vi kl. 18 på kvelden for å gjøre klart til siste finish før dørene åpnes kl. 19.  Det er 
mulig vi skal møtes før dette for å ordne dekorasjonene ferdig, men Silje skal snakke med 
XLoad først.  
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Vi blir også enige om at det er gøy om vi også kler oss ut litt. Ramona, Oda og Isak skal 
forberede en lek dersom det blir behov for det i løpet av kvelden og tar regi av denne.  

Om noen har gamle laken så må de ta de med.  

 

 

30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet 

Vi har fortsatt noen penger igjen på konto, og ideen om hettegensere til ungdomsrådets 
medlemmer luftes. Vi blir enige om at Silje sjekker opp pris før vi stemmer om det.  

 

 

31/18 Eventuelt 

- Info fra utvalgsmøtene: Oda informerer om at hun har snakket med Ellinor på 
Servicetorget om at ipadene er kommet. De må gjøres klar hos IT før ungdomsrådet 
mottar de. I tillegg må alle under 18 ha underskrift fra foresatte før de kan få ipad. 
Hermod sjekker opp skjemaene.  

- Silje informerer om at det nå er sendt søknad om økonomisk støtte til 
ungdomsklubben fra Sparebanken 1 Nord-Norge.  
 
 
 
 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
Postboks 8010 DEP 
0030  OSLO 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/217-4 11052/2018 033 30.10.2018 

 

Regularitet ved Sørkjosen Lufthavn 

Nordreisa kommune er vertskommune for Sørkjosen lufthavn. Sørkjosen er eneste 
kortbaneflyplass i Troms fylke og har kun FOT-ruter. 
 
Etter ny anbudsperiode trådde i kraft 1.april 2017 opplever vi en nedgang i antall reisende, dette 
kan skyldes flere forhold der ett er at det generelle rutetilbudet er blitt dårligere. Sørkjosen mistet 
blant annet en daglig avgang til Tromsø. Dette gjør at rutetilbudet i dag er et kompromiss som i 
mindre grad er tilpasset reisemønsteret til og fra vår region, spesielt på ettermiddag og kveld. 
 
Kombinert med dette, opplever vi at Widerøe har svært store problemer med regularitet på 
kortbanenettet. Når flytilbudet er så begrenset som det er hos oss, gir det store utfordringer for de 
reisende. Det er ikke holdbart å sette passasjerene 4 timer i buss for å komme frem, da er alle 
muligheter for korresponderende fly borte. 
Det er forståelse for at det av og til kan være værutfordringer som hindrer flytrafikk. Men 
uforholdsmessig mange av de kanselleringene vi opplever skyldes tekniske og operative 
utfordringer. Og til alt overmål opplever vi at hvis dette skjer på ruter med større trafikkgrunnlag 
og flere landinger, blir flyet til Sørkjosen brukt på andre ruter. Altså vår flyplass blir nedprioritert 
til fordel for andre. 
 
Befolkningen og bedriftene i regionen utrykker allerede at en ikke tør benytte fly på grunn av 
usikkerheten rundt regularitet. Dette kan ikke Nord-Troms som region godta. Det gir fart i en 
negativ prosess som på sikt kan ende med et så dårlig trafikkgrunnlag at en begynner å reise 
spørsmål om flyplassens eksistensgrunnlag. Det finnes ikke noe fullgått alternativ til fly i vår 
region. Derfor arbeides det med å foreslå et rutetilbud som er bedre tilpasset de reisendes behov.  
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 Side 2 av 2

En har tidligere sett at en med god rutetilpasning og regularitet kan øke passasjerantallet 
betraktelig. Dette vises også ved andre lufthavner som for eksempel Hasvik. 
Vi mener det er et forholdsvis stort uforløst potensiale for økt trafikk over Sørkjosen Lufthavn, 
men det vil kreve både bedre regularitet og endret rutetilbud. 
 
Nordreisa kommune ber derfor samferdselsministeren i første omgang om å stille de krav en som 
oppdragsgiver kan overfor Widerøe slik at en oppnår høyest mulig regularitet på vår 
kortbaneflyplass. 
Vi ønsker også å arrangere et åpent møte i Nordreisa, der en inviterer både Widerøe som operatør 
og samferdselsdepartementet som oppdragsgiver slik at en kan møte næringslivet og 
befolkningen for å diskutere utfordringene. Det vil være av stor betydning for å gjenskape tilliten 
til flyet som kommunikasjonsmiddel i Nord-Troms. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 02 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
TROMS FYLKESKOMMUNE 
SAMFERDSELS- OG MILJØETATEN 

Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

STIFTELSEN RO RESSURSSENTER FOR 
OMSTILLING I KOMMUNENE MED 
UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM 
SPESIALOMRÅDE 
Værnesgata 17 
7503  STJØRDAL 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg rådmann - nr. 202/18 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/916-12 10822/2018 031 22.10.2018 

 

Svar på tilbud organisasjonsutviklingsprosjekt helse- og omsorg 

 
Saksopplysninger:  
 
Nordreisa formannskap og Nordreisa administrasjonsutvalg har i møte vedtatt følgende:   
 

 Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og 
omsorg, inkl DMS tjenestene.  

 Det innhentes tilbud fra flere leverandører.   
 Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse 

 
 
Nordreisa kommune har bedt om 3 pristilbud på organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor Helse- 
og omsorg, jfr kommunens innkjøpsreglement for anskaffelser mellom kr 100.000,- - kr 
500.000,-. Innen fristen var 2 tilbud kommet inn fra RO og KS konsulent.  
 
Nordreisa kommune bad om pris på: 
• Prosessledelse med involvering  
• Analyse av tjenesteområder  
• Styringsverktøy 
• Tjenestedesing og fremtidige metoder å løse fremtidens oppgaver på.   
• Evnt 
 
Formålet er å se på utvikling av tjenestene med status i dag, behovet fremover i tid til beste for 
innbyggerne i kommunen. Det er også et formål å se hvor godt ressursene blir brukt i forhold til 
de økonomiske rammer.   
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 Side 2 av 2

 
 
 
Vurderinger: 
 
Saksbehandler og rådmann har vurdert begge to tilbud i hht etterspørselen.   
Begge tilbydere har holdt fristen som ble satt.  
Begge tilbydere tilfredsstiller innholdet i tilbudsetterspørselen.    
Begge tilbydere har kommet med pris på det kommunen etterspør. 
 
Det var ikke lagt inn tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Tilbudene ble deretter vurdert i hht 
tilbudet som ble gitt, og valget er basert på det økonomiske mest fordelaktige tilbudet.  
 
RO hadde et tilbud på kr 308.265,- eks reise 
KS konsulent har et tilbud på kr 294.500,- eks reise.  
 
 
Vedtak: 
 
KS konsulent tilbys organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS 
tjenestene i Nordreisa kommune.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 15 dager regnet fra den dagen da eposten kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen 
Service- og personalsjef 
christin.andersen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 04 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
STIFTELSEN RO RESSURSSENTER FOR 
OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING 
AV OMSORGSTJENESTEN SOM 
SPESIALOMRÅDE 

Værnesgata 17  STJØRDAL 
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 Side 3 av 3

KS-KONSULENT AS Haakon VII's gate 9  OSLO 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
Bodil Alida Mikkelsen Sektor for helse- og omsorg 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Marianne Winther Riise 77 64 20 42 18.10.2018 2017/4213    331.2 
   Deres dato Deres ref. 
  25.09.2018  

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156  Storslett 
 
 
 
Tildeling av kriseskjønnsmidler 2018 - Nordreisa kommune 
 
Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 25. september 2018 med 
søknad om kr. 1 190 065,-  i kriseskjønnsmidler. Søknaden er begrunnet med ekstraordinære 
utgifter i forbindelse med brannen på Galsomælen avfallsdeponi.  
 
Fylkesmannens tilbakeholdte kriseskjønnsmidler skal ivareta uforutsette og akutte forhold i 
kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling skal være høy, og midlene fordeles 
etter søknad. Fylkesmannen har innen fristen mottatt 8 søknader med samlet søknadsbeløp på 
ca. 21,1 mill. kr. Ramme til fordeling var 5,140 mill. kr. Fylkesmannen har foretatt en streng 
prioritering av hvilke saker som skal tildeles støtte, og hvor mye det enkelte tiltak eventuelt 
kan tilgodeses. 
 
Nordreisa kommune tildeles med dette kr. 1 000 000,- i kriseskjønnsmidler. Midlene vil 
utbetales over kommunens rammetilskudd for november 2018. 
 
 
Med hilsen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver 

 
 
Kopi til: 
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 18.10.2018 09:54:24
Til: 
Kopi: Salman Khalil

Emne: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering
Vedlegg: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018.pdf

                                                                                                                                                                            

                    
 
 
Til landets kommuner,
 
Se vedlagt brev med orientering om forslag til gjeldende kriterier for 2019 for tilskuddsordningen "Særlig
ressurskrevende helse‐ og omsorgstjenester".
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling tilskudd 
Salman Khalil, tlf.: +4746908957 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Verden 29902658 
 
 
 

 

 
 
 
Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering 

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere 
kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet 
forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60. 
 
I budsjettforslaget for 2019 er det foreslått en totalbevilgning på 9 897,1 mill. kroner, jf. Prop 1 
S (2018-2019) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helsedirektoratet vil sende ut 
rundskriv om neste års tilskudd i januar 2019, med søknadsfrist primo april. 
 
De viktigste foreslåtte kriteriene for 2019 er: 

 Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter i 2018 

 Innslagspunktet økes til 1 320 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av 
anslått lønnsvekst for 2018 på 50 000 kroner. 

 Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 

 Fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og 
over er beregnet til 677 000 kroner 

 Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes 
barn født i 2000 eller tidligere som over 16 år. 

 Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes om refusjon for 
utgifter til personer født 1951 eller senere. 

 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til forslagene til kriterier for 2019 kan rettes til 
Ressurskrevende.Tjenester@helsedir.no 
 
 
 
 
 
 
 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 18/31801-1 

Saksbehandler: Salman Khalil 
Dato: 16.10.2018 
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Vennlig hilsen 
 
Trond Ødegaard Christensen e.f. 
avdelingsdirektør 

Salman Khalil 
rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Landets fylkesmenn 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1196-2 

Arkiv:                601  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 01.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/18 Nordreisa formannskap 08.11.2018 

 

Innkjøpssamarbeid i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 Anskaffelsesloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=lov om 

offentlige anskaffelser 
 Anskaffelsesforskriften; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974 

 
 
Vedlegg 
1 Beskrivelse av felles innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms 
2 Anskaffelsesreglement 2017-2021 Del 1 rev 1-2017 
3 Anskaffelsesreglement 2017-2021 Del 2 rev 1 2017 
4 veileder-handlingrommet-offentlige-anskaffelser KS advokatene 03.04.15 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Formannskapet tar evalueringa av innkjøpstjenesten til orientering.  
 

2. Nordreisa kommune viderefører samarbeidet om en felles innkjøpstjeneste i Nord-Troms.  
 

3. For å sikre at lokale leverandører kan være med i anbudskonkurranser, skal det alltid 
vurderes om det er anledning til å inngi tilbud på deler av anskaffelsen. 
 

4. Det skal utarbeides en plan for anskaffelser det neste året, som legges ut på kommunens 
nettsider. Det skal fremgå hvilken anskaffelsesmetode som velges og hvor konkurransen 
offentliggjøres. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune inngikk høsten 2010 et samarbeid med de andre fem Nord-Troms-kommunene 
om en felles innkjøpstjeneste. Bakgrunnen for etableringa var et stadig mer omfattende og 
komplisert regelverk mht offentlige anskaffelser. Samtidig så en også muligheter for økonomisk 
gevinst ved at flere gikk sammen om å forhandle fram gode rammeavtaler for varer og tjenester.  
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Hovedoppgavene til innkjøpssjefen er arbeid med felles rammeavtaler og bistand til den enkelte 
kommune ved større enkeltinnkjøp. Innkjøpssjefen har beslutningsmyndighet i 
anskaffelsesprosessen fram til signering av avtaler.  
 
I det daglige arbeidet skal innkjøpssjef forholde seg til kontaktpersoner i kommunene (én for hver 
kommune). Disse utgjør en styringsgruppe. Rådmannsutvalget kan delegere til innkjøpssjefen 
fullmakt til å underskrive rammeavtaler på kjøp av varer og tjenester. Ved enkeltkjøp gjort av en 
kommune er det rådmannen eller den som har fått delegert ansvaret som skal underskrive 
tildelingsbrev og kontrakt. 
 
Kostnadene for felles innkjøpssjef fordeles med 40 % flat fordeling og 60 % i forhold til folketall.  
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Felles innkjøpstjeneste er et vertskommunesamarbeid der hjemkommunen for innkjøpssjefen også er 
vertskommune. Storfjord har vært vertskommune for samarbeidet fra 2010 til mai 2018. 1. juni 2018 
overtok Skjervøy kommune vertskommuneansvaret. 
 
Forrige innkjøpssjef Ole Rødum har laget en evaluering av innkjøpssamarbeidet. Evalueringa tar for 
seg rammeavtaler og deretter innkjøpssjefens erfaringer med felles innkjøpstjeneste.  
 
Hva er en rammeavtale?  
Rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som 
har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som skal inngås i løpet av den 
perioden rammeavtalen varer. Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, priser, 
leveringsbetingelser og annet som er relevant for den ytelsen rammeavtalen omfatter.  
Ved å inngå rammeavtaler etter kunngjøring og konkurranse i overensstemmelse med anskaffelses-
regel-verket, kan man tildele kontrakter (foreta avrop på rammeavtalen) i henhold til ramme-
avtalens betingelser, uten å foreta (ny) kunngjøring. Konkurransen om å vinne rammeavtalen dreier 
seg i realiteten om retten til å få levere de varer eller tjenester rammeavtalen omfatter, i hele den 
perioden rammeavtalen varer.  
 
Hva kan en rammeavtale omfatte?  
Kommunene kan inngå rammeavtale for både varer og tjenester. Typisk vil man inngå rammeavtale 
om en vare eller tjeneste man til stadighet har behov for.  
 
Hvorfor inngå rammeavtale?  
En rammeavtale kan gi fleksibilitet og administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved at 
avrop kan gjøres raskt uten at ny konkurranse må kunngjøres.  
 
Rammeavtalens varighet  
En rammeavtale kan som hovedregel ikke vare mer enn 4 år.  
 
Rammeavtale med én eller flere leverandører  
Rammeavtale kan inngås med én eller flere leverandører. Dersom rammeavtale med én leverandør 
må du fastsette alle kontraktsvilkårene for de fremtidige kontraktene i rammeavtalen En kan også 
inngå rammeavtale med flere leverandører om leveranse av de samme varer eller tjenester. Dette 
kalles parallelle rammeavtaler. I en parallell rammeavtale trenger ikke alle kontraktsvilkårene å 
være fastsatt.  
 
Alternativ til rammeavtale  
Et godt alternativ til å inngå rammeavtale er å etablere en dynamisk innkjøpsordning.  
 
Dynamisk innkjøpsordning  
Dynamisk innkjøpsordning har blitt mer effektivt og fleksibelt i den nye anskaffelsesforskriften. For 
mange ytelser hvor du tidligere har inngått rammeavtaler, bør en nå vurdere om dynamisk 
innkjøpsordning er et bedre alternativ.  
En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang på 
tilbud fra et stort leverandørmarked. Ordningen kan brukes når du skal kjøpe inn  
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standardytelser som er tilgjengelige i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. 
Ytelsene kan være både varer og tjenester.  
 
Besparelse ved rammeavtale  
Rammeavtaler gir betydelige besparelser sett i forhold til å gjennomføre en konkurranse hver gang 
behovet skal dekkes. Besparelsene er i forhold til arbeidstid for å gjennomføre konkurranse hver 
gang en skal kjøpe noe, økonomien i tilbudene og forenkling ved bestilling og levering. Et par 
eksempel:  
Rammeavtalen på skolebøker - der bestiller med én gang har den økonomiske kontrollen over hvor 
mange bøker som kan kjøpes innenfor den økonomiske ramme en har. Bøkene blir billigere 
sammenlignet med f.eks kjøp av bøker på den lokale bokhandel. Lokale bokhandlere er ikke 
konkurransedyktige på levering av skolebøker. Større volum gir lavere innkjøpspriser. For å få til 
dette må de samarbeide.  
Rammeavtalen for kontor-, data- og skolemateriell - her er det kun rammeavtale innenfor 
kommunesamarbeidet som lønner seg. Dette er blitt prøvd ved at 3 Nord-Troms kommuner 
samarbeidet og spurte lokale og nasjonale leverandører om tilbud. Da halvparten av produktene var 
summert fra lokale leverandører, var de dyrere enn nasjonale leverandører.  
Det er ikke tvil om at rammeavtaler lønner seg.  
 
Våre rammeavtaler  
De største rammeavtalene er innenfor områdene: (gjelder alle 6 kommuner)  
 Medisin/medikamenter ca NOK 2.500.000 pr år (varierer +/- NOK 200’ over år)  
 Medisinske forbruksvarer ca NOK 4.800.000 pr år  
 Tekniske konsulenttjenester ca NOK 3.000.000 pr år - varierer  
 Skolebøker (ikke fått oppgitt tall)  
 
Rollefordelinga mellom kommune og innkjøpssjef ift å jobbe med anskaffelser?  
Rollefordelingen ved hensyn til anskaffelser er fra innkjøpssjefens ståsted at forholdsvis lite av de 
forberedende aktiviteter som er nødvendige for å iverksette en anskaffelse, foretas av kommunene. 
Når innkjøpssjefen kobles inn, blir det fokus på behovet som kommunen har og få dette avklart. 
Inntrykket er at behovet er lite avklart. Dette betyr at en prosess der innkjøpssjefen skal være 
veileder og sekretær blir til at innkjøpssjefen må eie prosjektet. Dette er ikke optimalt.  
Når dette er sagt, så er der noen i kommuner som har alt på greit stell når innkjøp kobles inn, og 
fokuset blir på konkurransedokumenter og kunngjøring/evaluering/tildeling. Men ofte blir det 
innkjøpssjef som må ta beslutningene.  
Bruk av innkjøp varierer også mellom kommunene når det gjelder anskaffelser som kun gjelder én 
kommune.  
 
Erfaringer i løpet av de syv årene vi har hatt felles innkjøpstjeneste  
Erfaringer fra disse årene er til dels positive. Det har vært gjennomført mange konkurranser (153 
kunngjøringer over 6 år), og innkjøp er blitt brukt mer og mer, selv om jeg skulle ønske at jeg ble 
kontaktet umiddelbart etter at det ble besluttet å iverksette en anskaffelsesprosess. Jeg ønsker på 
ingen måte å være ledende i prosessen, men jeg ønsker å være veileder og sekretær for 
anskaffelsesgruppa og overta når anskaffelsesdokumentene er ferdige. På en slik måte kan 
anskaffelsesprosessen planlegges på en bedre måte.  
 
Jeg savner deltakelse fra styringsgruppa for innkjøp. Denne gruppa ble etablert da jeg ble rekruttert 
til jobben og fungerte til dels så lenge Rune Stifjell var leder, men så forsvant liksom gruppa. Etter 
at Einar Eriksen (Kåfjord) ble daglig leder i Ungbo har det ikke vært møte, og det har ikke blitt 
valgt ny leder. Jeg har ikke forstått det slik at det er innkjøpssjefen som skal styre sin egen 
styringsgruppe. Slik det er nå, kan denne gruppa oppløses og innkjøpssjefen kan forholde seg 
direkte til RU (rådmannsutvalget), som innkjøp gjør i dag når det skal rapporteres.  
Når det gjelder kompetanse på anskaffelser i kommunene, så bør den oppgraderes. Fram til nå har 
vi hatt Fylkeskommunens innkjøpsavdeling til å støtte oss på når det gjelder innkjøp som 
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fylkeskommunen og kommunene har felles behov for. Dette blir det slutt med etter at 
Fylkeskommunen besluttet at samarbeid med kommunene på innkjøp skal opphøre. Dette betyr at 
dette behovet må dekkes av innkjøpssjefen, og disse anskaffelsene er alle såkalte del -3- anskaffelser 
(anskaffelser over NOK 1,75 mill.).  
 
For kommunene bør derfor mesteparten av anskaffelser under NOK 1,1 mill, og som ikke dekkes av 
rammeavtale, gjennomføres av den kommunen som har behovet. Det er laget ferdige maler, og slike 
konkurranser skal ikke kunngjøres via Doffin.no, men ved bruk av 
konkurransegjennomføringsverktøy fra 1.7.2018.  
Det som er negativt er det økende engasjement fra politikere i anskaffelser. Dette er ikke bra. KS har 
utformet en oppstilling som kan definere hva som er politikernes oppgaver og hva som er 
administrasjonens oppgaver i en anskaffelsesprosess. Denne oppstilling legges ved og er en 
illustrasjon på hva som inngår i anskaffelsesprosessen. 
 
Som det framgår av innkjøpssjefens vurdering, fungerte offentlige anskaffelser i Nord-Troms ikke 
optimalt. Rollene må tydeliggjøres, og det er viktig at innkjøpssjefen ikke blir alene om å utforme 
anskaffelsesdokument. Det er kommunene som er nærmest behovet, og innkjøpssjefen bør ha 
medspillere i kommunene. For å få dette til, er det viktig at kommunene har ansatte med kompetanse 
innen offentlige anskaffelser. I Nordreisa kommune skjer de største anskaffelsene innen sektor for 
drift og utvikling, hvor vi også har rimelig god kompetanse på offentlige innkjøp. 
 
Når det gjelder rammeavtaler er det viktig at innkjøpssjefsjefen følger opp disse på overordnet nivå, 
mens det internt i kommunen må være en kontaktperson som kan bistå virksomheter/ansatte ift å 
informere om avtalene og veilede brukerne i det daglige. Pr i dag er dette ansvaret lagt til 
økonomisjefen.  
 
 
Forholdet til lokale leverandører  
 
Nordreisa kommunestyre vedtok i sak 49/14 av 04.11.14 et felles revidert anskaffelsesreglement for 
Nord-Troms i to deler; Del 1 generell og Del 2 administrativ. Reglementet beskriver regelverket og 
gangen i innkjøpsprosessen. Det står lite om forholdet til lokale leverandører og hvordan 
kommunene kan legge til rette for at disse kan komme i betraktning. 
 
Nordreisa næringsutvalg vedtok i sak 3/15 av 19.02.15: 
1. Nordreisa kommune kjøper årlig varer og tjenester for betydelige beløp, ofte gjennom 
anbud styrt av lov om offentlige anskaffelser. Næringsutvalget forutsetter at kommunen 
under slike prosesser utformer anbudskritereier og anbudskompleksitet på en måte som 
gjør lokale bedrifter i stand til å delta i konkurransen 
2. Prinsipper beskrevet i pkt.1 tas inn i strategisk næringsplan. 
 
KS Advokatene har i 2015 utarbeidet en enkel veileder som skal vise hvor kommunenes 
handlingsrom ligger.  
 
Det er viktig å sikre at lokale leverandører settes i stand til å delta i konkurransen om levering av 
varer og tjenester til kommunen. Det er ikke anledning til å favorisere lokale leverandører, men 
kommunen kan tilrettelegge konkurransen slik at også små og mellomstore bedrifter kan inngi 
tilbud. 
 
Dette kan skje gjennom:  

 Informasjon om hvordan man gir tilbud til kommunen:  
o Det vil si hvilke regler gjelder som gjelder ved tilbud/anbud  
o Hvor tilbud/anbud offentliggjøres  

 Informasjon som legges ut på kommunens nettsider  
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 Informasjonsmøter el.  
 At det gis anledning til å inngi tilbud bare på deler av det som skal anskaffes. 

 
 
Tildeling av offentlige kontrakter kan skje på to måter:  

 På basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. I dette ligger at 
kommunen kan vektlegge mange forhold som er av betydning for den leveransen de skal ha, 
forutsatt at kriteriene har tilknytning til det som skal kjøpes.  

 Utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.  
 
Hvis man velger å tildele kontrakten til «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet», må man 
presisere hvilke elementer som skal telle med ved vurderingen. Dette kan for eksempel være 
kvalitet, service, leveringstid, pris.  
 
Kommunen står ikke helt fritt til å velge tildelingskriterier. Kommunene må være bevisst på hvor og 
hvordan kravene i konkurransedokumentene stilles og hvordan kriteriene formuleres.  
 
 

Vurdering 
Rådmannen anbefaler fortsatt et samarbeid om en felles innkjøpsfunksjon i Nord-Troms.  
Det begrunnes med følgende:  

 Det er krevende for små kommuner; både i forhold til tid og kompetanse, å arbeide med 
store anskaffelser på egenhånd. Lovverket er omfattende og komplekst, og krever 
kontinuerlig oppdatering.  

 Samarbeid om innkjøp gir ofte bedre priser enn å stå alene om en forhandling/reforhandling 
av innkjøpsavtaler 

 En felles innkjøpssjef kan veilede kommunene og slik sørge for en viss kompetanse i den 
enkelte kommune 

 Spisskompetanse innen innkjøp vil forbedre kvaliteten i innkjøpsarbeidet 
 
 
Kommunen har mulighet til å tilrettelegge for at lokale leverandører kan gi tilbud innenfor 
anskaffelsesregelverket. Men det krever kunnskap om regelverket, bevissthet om hva man har 
behov for og godt forarbeid i utforminga av kravspesifikasjonen.   
 
Dersom kommunen ikke deltar i en felles innkjøpstjeneste, så må kommunen dedikere en ressurs 
som kun jobber med innkjøp. Det vil gi større risiko for brudd på anskaffelsesloven/forskriftene 
dersom innkjøpsprosessen settes til ulike ansatte med begrenset kompetanse innen lovverket. Det 
gjelder spesielt for innkjøp over 1,1 mill kroner. Innkjøp over 1,75 mill kroner er enda mer krevende 
og fordrer god innkjøpskompetanse. Kommunene opplever at leverandører enten selv har god 
kompetanse på innkjøpslovverket eller bruker jurister til å bistå seg ved tapte anbud. 
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2. Hva er en anskaffelse - praktisk introduksjon  
 

 Kommunen velger fritt om man ønsker å produsere varen eller tjenesten selv eller kjøpe 
den i markedet.  

 Hvis kommunen først bestemmer seg for å kjøpe varen/tjenesten fra andre enn 
kommunen selv, er kjøpet en anskaffelse.   

 Som hovedregel ingen betydning om det kjøpes fra private, ideelle eller en annen offentlig 
virksomhet. 

 
Regelverk som gjelder 
 
• Lov om offentlige anskaffelser (loa) 01.01.2017   
• Forskrift om offentlige anskaffelser (foa) FOR-

2017-04-20-484 fra 01.05.2017  
• Forskrift om offentlige anskaffelser innen 

forsyningssektorene (vett)  
• Forskrift om klagenemnd for offentlige 

anskaffelser (Kofa)  
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter (ILO-konvensjon 94) 
 Lov om avslutning av avtaler, om fullmakt og 

om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]. 
 

Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser?  
 
• Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1:   

o Bidra til økt verdiskapning  
o Sikre effektiv ressursbruk  
o Forretningsmessig og likebehandling  

• Gode interne rutiner i forbindelse med 
anskaffelser   
o Reduserer faren for korrupsjon  
o Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke 

alene korrupsjon  
• Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i 

EU/EØS har derfor betydning for hvordan de 
norske reglene tolkes. 

Stortingsmelding: Det gode innkjøp St.meld.36 
(2008-2009)  
 
• Tre hovedsatsinger  

1. Organisering av innkjøpsarbeidet  
2. Lederfokus  
3. Opplæring 

Politisk vs administrativt nivå (se pkt 1) 
 
• Politisk nivå skal involvere seg i den første 

fasen.  
o Hva vil vi ha? Vedtak. 
o Hvordan vil vi ha det? Vedtak. 

• I neste fase bør administrasjonen gjøre jobben  
• Administrasjonen har ansvaret for evaluering av 

tilbud og tildeling  
• Administrasjonen skal håndtere klager   

Grunnleggende prinsipper for 
anskaffelsesprosedyren – LOA § 5   
 
• Ikke-diskriminering  
• Konkurranse  
• Likebehandling  
• Forutberegnelighet  
• Gjennomsiktighet  
• Etterprøvbarhet  
• Forretningsmessig   
• Proporsjonalitet/forholdsmessighet 

Kravet til likebehandling    
 
• Viktigste av de grunnleggende kravene  
• Alle skal ha like muligheter til å delta i 

konkurranse om oppdrag.  
• Gjelder overfor utenlandske og norske 

leverandører over NOK 1,55 mill 
• Faktisk og formell likebehandling  
• Åpen og skjult forskjellsbehandling  
• MEN, det betyr ikke at kommunen ikke kan 

stille krav!!! 
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Objektiv/ikke-diskriminerende  
 
• Utslag av likebehandlingsprinsippet  
• Sikre like muligheter i konkurransen  
• Saklige og objektive kriterier  
• Proporsjonalitet  
• Forbud mot diskriminering på bakgrunn av 

nasjonalitet  
• Også forbudt og ta hensyn til lokale tilbydere 

uten at det har direkte betydning for det som 
skal anskaffes 

Kravet til konkurranse  
 
• Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være 

basert på konkurranse”  
o Hva betyr så det?  

• Virkemiddel for effektive anskaffelser  
• Gjelder også ved direkte anskaffelser under 

terskelverdien (kr. 500 000). Under kr 500000 
skal 3 leverandører forespørres. 

 For anskaffelser under kr 100 000 unntas 
regelverket 

Kravet til forutberegnelighet  
 
• Uten regler er utgangspunktet ingen 

forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller 
du fotball”)  

• Alle liker positive overraskelser – det er de 
negative som bør unngås  

• Når flere konkurrerer må forutsetningene 
klargjøres  

o Krav til prosedyre  
o Klare krav til deltakelse i konkurransen  
o Krav til tildelingsvurdering/krav   

• Form og innhold graderes også etter krav til 
gjennomsiktighet og god forretningsskikk 

Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet  
 
• Åpenhet i anbudsprosessen  
• Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold 

til reglene  
• Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen 

skal kunne dokumenteres.  
• Dokumentasjonen må være klar, entydig og 

utfyllende 

Regelverket – betydning?  
 
• Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke 

krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår 
for valg av leverandør) endres!  

• Det må derfor gjøres en god jobb FØR 
konkurransen utlyses!  

• Hvis det viser seg at du har valgt feil/gjort en for 
dårlig jobb, har du to valg:  

o Forhold deg til konkurransen og få et 
dårligere produkt  

o Avlys konkurransen og risiker å få 
erstatningskrav 

Konsekvenser av brudd på regelverket  
 
• Leverandør kan melde tildelingen til 

Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) 
for å få vurdert beslutningen. 

• Leverandøren kan gå til domstolene for å få 
midlertidig forføyning. Får leverandør 
medhold, må anskaffelsesprosessen stoppe 
opp i påvente om domstolens behandling.  

• Hvis en inngår en kontrakt som ved klage fra en 
leverandør blir dømt med brudd på 
anskaffelsesregler vil saken gå videre til 
behandling om erstatning:  
o Erstatning for positiv kontraktsinteresse  
o Erstatning for negativ kontraktsinteresse   

Og hva er så handlingsrommet?  
 
• Stor frihet til å bestemme hva som ønskes 

anskaffet, forutsatt …  
• Stor frihet til å fastsette krav til leverandørene, 

forutsatt …  
• Stor frihet til å fastsette hva som skal vektlegges 

ved tildeling av kontrakt, forutsatt … 

For å skaffe seg handlingsrom kreves det:  
 
• Profesjonalitet gjennom hele prosessen  
• God planlegging – ikke hastehandling  
• Fokus på godt internt arbeid  
• Godt samspill mellom politisk og administrativt 

nivå  
• Godt arbeid gir besparelser  
• Godt arbeid gir riktige kjøp 
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Anskaffelsesprosessen 
1. PLANLEGGING AV ANSKAFFELSE  
2. BEHOVSVERIFIKASJON  
3. MARKEDSUNDERSØKELSE  
4. GJENNOMFØRING AV  
5. ANSKAFFELSE  
6. KONKURRANSEGRUNNLAG  
7. BESTILLING/KONTRAKT 

  8. OPPFØLGING AV ANSKAFFELSE  
  9. KONTRAKTSOPPFØLGING  
10. LIVSSYKLUSKOSTNADER  
11. UTFASING  
12. SPESIFIKASJON  
13. LEVERANDØRVALG 

3. Virkeområde og formål 

 Virkeområde 
Anskaffelsesreglementet gjelder når kommunale oppdragsgivere som nevnt i a, b og c under inngår vare-, 
tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en 
anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift. Anskaffelsesreglementet 
gjelder for følgende oppdragsgivere: 

a. kommunale myndigheter, 
b. offentligrettslige organer, 
c. sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a og b, 

 

Formål 
Formålet med retningslinjene er å fastsette Kommunens innkjøpspolitikk slik at kommunen har en felles 
opptreden overfor leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken enhet det er 
som foretar anskaffelsen. 
 
Retningslinjene skal også sikre at kommunen gjennom felles rammeavtaler/ samkjøp drar nytte av de 
gunstige betingelser store kjøp/avtaler gir. 
 
Videre skal retningslinjene sikre at det er en reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og at 
prinsippet om konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører. 
 
I tillegg skal retningslinjene sikre at innkjøp foretas etter gjeldene lover og forskrifter. Retningslinjene skal så 
langt som mulig sikre at kommunes innkjøp ivaretar miljøet på en bærekraftig måte. 
 

Målsetting 
1. Innkjøp til Kommunen skal gjennomføres på en slik måte at kommunens økonomiske interesser blir 

ivaretatt best mulig på lang sikt. 
2. Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. 
3. Innkjøpsordningen skal gjennom de fastlagte rutiner sikre at: 

a. feil oppdages slik at disse kan rettes i tide 
b. misligheter forebygges og avdekkes 
c. det er klare ansvarsforhold 
d. ordningen klart og greit kan dokumentere et hendelsesforløp 
e. ordningen skaper tillit både hos innbyggere og leverandører 
f. ordningen skal sørge for at miljøpolicy til Kommunen følges 
g. etiske retningslinjene følges 
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4. Kommunenes administrasjon er sammen med Innkjøpstjenesten ansvarlig for å utarbeide 
innkjøpsstrategi som er målbar ihht målsettingene. 

4. Innkjøpspolitikk 
 

Generelt 
Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen skal foretas etter konkurranseprinsippet. Valg 
av produkt/leverandør skal gjøres innenfor rammen av lov, forskrifter og reglement. 
 

Miljø og livssykluskostnader 
Det bør foretrekkes miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører 
(miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter), selv om disse på kort sikt er dyrere, jfr. Kommunens 
Miljøpolicy for innkjøp. Kommunen skal derfor under planleggingen av den enkelte 
anskaffelse ta hensyn til miljømerking og miljøsertifisering samt livssykluskostnader og 
andre miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
 

Lærlinger 
Fra 1.1.2017 er det krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. I bransjer der det er 
særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav 
om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. 
 
For kommunale oppdragsgivere inntrer plikten ved kontrakter med en anslått verdi på minst 
1,75 millioner kroner og en varighet på over 3 måneder. 
 
Det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige 
anskaffelser. «Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter» 
her legges rammene for hvordan denne plikten skal overholdes. Forskriften stiller krav til at 
leverandører i offentlige kontrakter må være tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere 
lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. 
 
Kravet skal stilles i kontrakten med hovedleverandøren, fordi oppdragsgiver ikke inngår 
kontrakt direkte med eventuelle underleverandører. Hovedleverandøren har derimot frihet til 
å velge å oppfylle kravet ved hjelp av underleverandører. Krav til lærling er et kontraktkrav, 
og trenger derfor ikke være oppfylt på tidspunkt for innlevering av tilbud, men først ved 
oppstart av kontraktarbeidene. Det bør informere i konkurransegrunnlaget at du stiller krav 
om lærling i kontrakten. Det er ikke lov å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav.   

Fast ansatte (kontraktørklausul) 
For bygg- og anleggsarbeid som skal utføres for Kommunen, skal det settes som betingelse 
for gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte 
i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig 
innleid arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum følge hovedavtalens 
bestemmelse. Det skal stilles krav om at bruk av enkeltmannsforetak som ikke er 
entreprenør eller underentreprenør, skal begrunnes. 
 

Lagerhold 
Kommunens avdelinger skal tilstrebe at lagerhold av varer skal holdes på et minimumsnivå 
slik at man unngår unødig kapitalbinding i lagerhold. Nødvendig leveringssikkerhet ved at 
leverandøren forestår lagerholdet for kommunen kan også sikres via leveringsavtalen. 
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5. Innkjøpsmetoder 
 
Ethvert kjøp skal, uansett innkjøpsmetode, så langt det er mulig, baseres på 
konkurranse. Kjøp av varer og tjenester til Kommunen skal skje enten: 
 

a) anbudskonkurranse  
b) tilbudskonkurranse 
c) samt direkte anskaffelse der minst 3 leverandører inviteres til konkurransen. 

 
Forskriften gir en detaljert beskrivelse av hvordan offentlige innkjøp skal foretas m.h.t 
anbuds-/ tilbudsprosedyrer og behandling. 
 
Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere, e-post, netthandel e.l. som 
kommunen ikke har avtale med er ikke tillatt. 

Avtaleformer: 
Innkjøpene bør foretas etter følgende avtaleformer: 
 
 Rammeavtaler 
 Det bør inngås ett - eller flerårige leveringsavtaler (rammeavtaler) for varer og 

tjenester som jevnlig forbrukes. Det kan også inngås rammeavtaler med flere enn 
en leverandør. 
 

 Dersom varene/tjenestene forbrukes av flere enheter skal det inngås felles 
leveringsavtaler. 
 

 Rammeavtalene skal omfatte de fleste varegrupper- og tjenester som kommunen 
benytter. Avdelingene skal benytte de leverandører kommunen inngår rammeavtale 
med. 

 
 Enkeltavtaler/enkeltkjøp 

 Innkjøp av varer eller tjenester som ikke jevnlig forbrukes eller inngår i kommunens 
rammeavtaler. 

 
Anskaffelsesforskriften trer i kraft ved NOK 100.000. Ved enkeltkjøp over NOK 100.000 men 
under NOK 1,1 mill eks. mva., og hvor anskaffelsen ikke kunngjøres, skal det innhentes minst 
tre konkurrerende tilbud. Unntak vil være situasjoner hvor det av praktiske årsaker ikke er 
mulig å innhente flere tilbud, f.eks. ved hastekjøp. Det skal i så fall i etterkant kunne legges 
frem begrunnelse for at man ikke kunne foreta konkurranse rundt anskaffelsen. 
 

6. Valg av leverandør/produkt 
 
Valg av leverandør skjer ut fra tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene kan være Laveste 
pris eller Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Valg av leverandør/produkt til 
Kommunen skal foretas slik at kommunens økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig 
på lang sikt. Dette betyr ikke at leverandøren med den laveste pris nødvendigvis skal 
velges, men heller den leverandøren som på sikt har det beste tilbud i leveransens brukstid, 
alle forhold tatt i betraktning.  
 
Vurderingen er todelt, først vurderes leverandørens egnethet, dvs tilfredsstiller leverandøren de 
satte kvalifikasjonskravene. Deretter vurderes produktet/tjenesten. Kriteriene som benyttes 
ved vurderingen skal oppgis i konkurransegrunnlaget. 
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Vurdering av leverandørens egnethet (utvelgelse): 
Ved vurdering av leverandørens egnethet er det lov til å be om dokumentasjon på 
leverandørens finansielle og økonomiske stilling, samt dokumentasjon av leverandørens 
tekniske kvalifikasjoner. Under tekniske kvalifikasjoner er det lov til å sette krav om 
miljøsertifisering. 
 
Ved alle store anskaffelser eller anskaffelser som innebærer risiko er det viktig at man tenker 
igjennom konsekvensene på hva som vil skje dersom leverandøren går konkurs i 
avtaleperioden.  
 
En konkurs vil som regel også innebære tap for kjøper. (Dyrere kjøp fra andre leverandører til 
man har fått inngått ny avtale, tap av garantitiden ved utstyrsanskaffelser osv.)  
 
Derfor skal kommunene ved bygg og anleggsprosjekter minimum kreve tilfredsstillende likviditet og 
egenkapital hos tilbyder, samt at tilbyders omsetning er minst 2 ganger siste regnskapsårs 
omsetning.  
 
Følgende dokumentasjon skal etterspørres: 
 
Skatteattest:  Ihht. Forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver kreve 

skatteattest og av sine leverandører ved anskaffelser av en verdi over NOK 
500.000,- eks. mva. Leverandører med skatterestanser avvises. 

 

Vurdering av produkt/tjeneste (tildelingskriterier): 
Eksempler på kriterier som benyttes ved tildeling av kontrakt er: 
 

 Pris/kostnad 
 Service-/ driftskostnader 
 Leveringstid: Med leveringstid menes hvor lang tid det tar fra bestilling er sendt til varene er 

mottatt. 
 Kvalitet: Den leverandør som velges skal levere varer av tilfredsstillende kvalitet. 
 Imidlertid skal man være oppmerksom på at man ikke kjøper bedre kvalitet enn det man strengt tatt 

trenger. 
 Funksjonalitet: Funksjoner ut over eventuelle minimumskrav som er satt, kan brukes til å rangere 

tilbudene. 
 Brukervennlighet: Lett å rengjøre, ergonomi, lett å flytte og så videre, er ting man kan ta hensyn 

til når man rangerer tilbudene. 
 Miljøvennlig: Produktene får tilleggspoeng for å være miljøvennlig. 
 Listen er ikke uttømmende. 

7. Organisering 
 
Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen er et administrativt ansvar. Kommunens 
innkjøpsvirksomhet skal koordineres. Dette gjennomføres ved at de samarbeidende kommuner 
etablerer en Innkjøp styringsgruppe med ett medlem fra hver kommune. Innkjøp 
styringsgruppe skal også fungere som innkjøpskoordinatorer i den kommune medlemmet 
representerer. Innkjøp styringsgruppe skal utarbeide strategi og rullere strategien til 
Innkjøpstjenesten. 
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Avgjørelsesmyndighet 
Rådmannsutvalget kan delegere til Innkjøpstjenesten fullmakt til å underskrive rammeavtaler 
på kjøp av varer og tjenester. Ved enkeltkjøp gjort av en kommune er det Rådmann/ 
administrasjonssjef eller den som har fått delegert ansvaret som skal underskrive 
tildelingsbrev og kontrakt. 

8. Kontroll og oppfølging 

Kontroll 
Kontroll skal rette seg både mot enhetene og leverandørene. Mot enhetene dreier det seg om 
å få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått, samt følge de retningslinjer 
som er vedtatt. Overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg om at leveringsavtalens 
betingelser overholdes. Det forutsettes et samarbeid med enhetene og kommunerevisjonen i 
kontrollarbeidet. Kommunerevisjonen har tilgang til alle innkjøpsfaglige dokumenter. 
 
Når kommunen inngår kontrakt med en leverandør er det viktig å etablere et forhold som 
sikrer kostnadseffektivt samarbeide for begge parter, og være kreativ og ta ut det 
forbedringspotensialet som ligger i et kostnadseffektivt samarbeide i avtaleperioden. Det skal 
arrangeres jevnlige statusmøter med avtaleleverandørene, slik at dette blir fulgt opp. 
 
Kontrollen foretas etter gjeldende rekvisisjons- og anvisningsreglement. 

Reklamasjoner 
Reklamasjoner overfor leverandører skal foretas straks en feil er oppdaget. Kommunen som 
kjøper er forpliktet til å foreta kontroll av varen straks den er mottatt. Kontrollen gjelder 
både kvalitet og kvantitet. Den enkelte enhet avgjør om varen skal avvises eller om den 
skal godtas mot reduksjon i prisen. 
 
Avviste varer skal byttes omgående for leverandørens regning. Fakturaen anvises ikke før 
feilen er rettet/kreditnota er mottatt. 

9. Øvrige regler 

Konsekvens ved overtredelse 
Overtredelse av retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Alvorlige 
brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed. 
 
Se for øvrig del II; prosedyrer for reaksjoner ved brudd på anskaffelsesreglementet. 

Dispensasjon/unntak fra retningslinjene 
Rådmannen kan gi dispensasjon/vedta unntak fra retningslinjene. 

Oppfølging 
Det forutsettes at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og påser at 
retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig å vurdere om 
retningslinjene er hensiktsmessige. 
 
Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med 
nærmeste overordnede. 
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10. Miljø 
 
For å minske presset på miljøet og ivareta hensynet til fremtidige generasjoner, skal 
kommunens innkjøp gjøres mest mulig miljøeffektivt, hvilket betyr høyest mulig 
verdiskapning med minst mulig miljøbelastning. 
 

Krav til produktet 
Kommunen skal, når det finnes alternativer, benytte produkter som ved valg av råvarer, 
gjennom fremstillingsprosessen, bruk, gjenbruk, gjenvinning og sluttbehandling 
representerer minst mulig miljøbelastning. Miljømerkede produkter skal prioriteres når det er 
mulig. Livsløpskostnader skal i størst mulig grad legges til grunn for vurdering av det 
økonomisk mest fordelaktige alternativ. Behovsanalyser skal gjennomføres for å sikre at rett 
produktløsning blir valgt. 
 
Livsløpsperspektivet fra vugge til vugge (kretsløpet fra produksjon via bruk, og 
gjenvinning til ny produksjon) vil også stå sentralt, derigjennom vurdering av 
miljøbelastning gjennom valg av råvarer, produksjon, produktet i bruk, gjenvinning og 
sluttbehandling. 
 
Vurderingspunkter innenfor de nevnte områder er: 

Råvarer 

Råvarer kan grovt sett karakteriseres som bærekraftige hvis de faller innenfor følgende tre 
kategorier: 
 

 Består av gjenvunnet materiale. 
 Består av fornybare ressurser som er forvaltet bærekraftig dvs. med et langsiktig perspektiv for øyet. 
 Består av ikke fornybare ressurser som går inn i sirkelen fra vugge til vugge og gjenvinnes etter bruk. 

Produksjon 
Produksjonsprosessen skal så langt det er mulig ikke føre til utslipp av miljø- og 
helseskadelige stoffer, eller for øvrig bidra til forringelse av det lokale eller globale miljøet. 
Avfallsmengdene knyttet til produksjon og omsetning skal minimeres så mye som mulig. 
Produkter hvor produksjonsprosessen gir mindre utslipp og avfall enn gjeldende forskrifter og 
konsesjonskrav vil bli foretrukket. 
 
Produkter som inneholder miljøgifter og dermed klassifiseres som spesialavfall skal om 
mulig unngås å tas i bruk. Hvis slike produkter må tas i bruk, skal behandlingen styres 
etter egne avviksprosedyrer. 

Produktet i bruk 
Følgende momenter skal vurderes; 
 

 Holdbarhet 
 Reparerbarhet 
 Energibruk og energiformer 
 Innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer 
 Produktets gjenbruksegenskaper. 

Gjenvinning 

Produkter og emballasje som har gjenvinningsmuligheter skal prioriteres. 
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Sluttbehandling 

Produktet skal, hvis det ikke er mulig å gjenvinne det, håndteres på en slik måte at det ikke er til 
skade for miljøet. Produkter som inneholder miljøgifter, og dermed klassifiseres som 
spesialavfall, skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk. 

Valg av leverandør 
Leverandørens miljøredegjørelse og produktenes egenskaper i forhold til 
miljøbelastning vil være en konkurransefaktor ved kontraktstildelinger i kommunen. 
 
Gjennom å være en krevende kunde, skal anskaffelsesfunksjonen i kommunen bidra til å 
redusere den totale miljøbelastningen (biologisk mangfold, råvare- og energibruk, 
forurensing og avfall) fra varer og tjenester som leveres til og forbrukes av kommunen. 
 
Denne policyen legges til grunn ved innkjøpsrutinene i kommunen og ved de enkelte 
anskaffelser. 

11. Etikk 
 
Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves 
for at fellesverdiene skal realiseres. Kommunen er svært avhengig av tillit fra leverandører, 
offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle ansatte etterlever de 
normer og regler for innkjøp som er besluttet. 
 
Kommunens etiske normer forteller deg hvordan du generelt skal opptre som forutsetning for 
å være en del av fellesskapet i kommunen, og bidra til å realisere vårt verdisyn. Dette er et 
rammeverk som hver enkelt medarbeider må forholde seg til. 

Formål 
Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er 
 
 å bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag 
 å skape tillit til offentlige beslutninger 
 å sikre det offentliges renommé 
 å sikre et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen 

 

Hvem omfattes av retningslinjene? 
Kommunens etiske retningslinjer ved innkjøp gjelder for alle ansatte som er involvert i 
anskaffelsesprosessen og det videre samarbeid med leverandør. 

Konsekvenser av overtredelse 
Overtredelse av kommunens etiske regler kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. 
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed. Det skal 
vektlegges at samme overtredelse resulterer i samme reaksjon uavhengig av posisjon i 
organisasjonen. 

Dispensasjon fra retningslinjene 
 
Rådmannen kan gi dispensasjon fra retningslinjene. 

Oppfølging 
Rådmannen forutsetter at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og påser at 
retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig vurdere om 
retningslinjene er hensiktsmessige. 
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Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med 
nærmeste overordnede. 

Generelle etiske problemstillinger 
 

Eventuelle personlige motiver skal ikke være styrende for valg av produkt/leverandør/ tjeneste. 
Ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være 
egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige fordeler omfatter ikke 
bare materielle gjenstander, men også andre fordeler for eksempel i form av personlige 
rabatter ved kjøp av varer og tjenester. 
 

Regelen gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster 
og lignende, jfr. personalhåndboka. 
 
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet 
skal skje etter særskilt godkjenning av rådmannen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved 
reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette for fellestransport. 
 
Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte og leverandør ved langvarige 
avtaleforhold. (Eksempelvis lunsj, middager etc.) Disse relasjonene må ikke påvirke 
beslutninger ved fremtidige anskaffelser. Valg av leverandør skal foretas etter objektive 
vurderinger. 
 
Informasjon og åpenhet i forbindelse med anskaffelser skal tillegges stor vekt der det er 
mulig. Eksisterende og potensielle leverandører skal få en lik behandling i forhold til 
informasjonstilgang. 
 
Opplysninger knyttet til den enkelte leverandørs virksomhet skal behandles 
konfidensielt og skal ikke meddeles tredje person. 
 
Det er i enhver innkjøpsprosess særdeles viktig at innkjøperen selv styrer prosessen. 
 

Behov avdekkes 
I denne fasen er det viktig å unngå: 

 At enkelte leverandører får anledning til å definere behovet for anskaffelsen på en slik måte 
at spesifikasjonen blir skreddersydd ett produkt/en tjeneste/en leverandør. 
 

 Lekkasjer/innside informasjon fra kjøper som gir en leverandør 
konkurransefordeler. 
 

 Begrenset informasjonsinnhenting fra markedet som gir enkelte leverandører 
konkurransefordeler. Eksempler på dette er kun å hente inn informasjon fra noen utvalgte 
leverandører som gir en bestemt løsning fremfor å kontakte flere for alternative løsninger. 
Konsekvensen av begrenset informasjonsinnhenting vil være favorisering av enkelte 
leverandører samtidig som det øker risikoen for å få en løsning som ikke er optimal i forhold 
til behovet. 
 

 Å definere behov ut fra personlige preferanser i stedet for organisasjonsmessige behov. 
 

 At det stilles strengere krav til leverandøren/produkt/tjenesten enn det som er nødvendig 
for å oppfylle behovet i hvert enkelt tilfelle. 

Valg av kjøpsform 
 
I denne fasen er det viktig å unngå: 
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 At valg av kjøpsform blir gjort for å favorisere enkelte leverandører. Eksempler på dette kan være: 
 

o Å dele opp et totalkjøp i flere mindre deler for å holde seg under terskelverdiene i EØS 
regelverket. 

o Å utelate kostnader for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket. 
o Eksempel på slik kostnad er driftskostnader. 
o Å favorisere lokale leverandører. 

Anbud/tilbud innhentes 
I denne fasen er det viktig å unngå: 
 

 Å igangsette en anskaffelsesprosess for å sjekke prisnivået hos enkelte leverandører eller i 
bransjen. Leverandørene bruker mye tid på anbuds/tilbudsberegning og det vil være å 
holde de for narr ved å igangsette en prosess hvor det ikke er overveiende sannsynlig at 
det skal foretas et kjøp. 
 

 Konfidensialitet/lekkasjer. Opplysninger knyttet til anbudet/tilbudet som gis i forbindelse 
med anbuds/tilbudsinnhentingen skal tilkomme alle tilbyderne på lik måte og på likt 
tidspunkt. 
 

 At det ved konkurranseutsetting er for sterke bånd mellom innkjøper og egen 
produksjonsenhet som fører til favorisering av egne produksjonsenheter selv om eksterne 
leverandører leverer et bedre/tilsvarende produkt/tjeneste. Det bør være vanntette skott 
mellom de som lyser ut og de som gir anbud i samme juridiske enhet. 
 

 At spesifikasjonen er beskrevet på en slik måte at den er avhengig av én type 
løsning/leverandør. Det skal fortrinnsvis benyttes funksjonsspesifikasjoner. 

Kunngjøring 
Ved anskaffelser som omfattes av Lov om offentlig anskaffelser skal regelverket følges. 
 
Ved anskaffelser som er under terskelverdiene (NOK 500.000 eks 25% mva) kan 
oppdragsgiver velge mellom offentlig kunngjøring eller direkte henvendelser til et utvalg 
tilbydere. 
 
Valget skal foretas på grunnlag av anskaffelsens verdi sett i forhold til kostnadene ved 
offentlig kunngjøring og direkte henvendelser. I valget skal det også legges vekt på 
potensialet for innsparinger ved et større antall tilbydere samt markedets interesser. 
 
I denne fasen er det viktig å unngå: 
 

 At det velges en form som utelukker enkelte tilbydere/løsninger eller som på andre 
måter medfører diskriminering. 

 At det velges en form som gir enkelte leverandører uberettigede fordeler 
framfor andre. 

Kommunikasjon før anbuds-/tilbudsfrist 
I denne fasen er det viktig å unngå: 
 

 At det blir gitt ulik informasjon knyttet til anbudet/tilbudet til potensielle 
leverandører. 

Anbud-/tilbudsåpning 
Anbudsåpningen er regulert av gjeldende lovverk, retningslinjer og rutiner. Det er derfor 
ingen spesielle dilemmaer i denne fasen. 
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Evaluering av anbud/tilbud 
Her vil det være tre faser: 

 Avklaringer mot leverandør. 
 Prekvalifisering. 
 Valg av leverandør. 

 
I disse tre fasene er det viktig å unngå: 

 Påvirkning fra tilbyderne. 
 At det er skjevhet i vektlegging av kriterier som favoriserer en eller flere 

leverandører fremfor andre. Etablerte leverandører skal behandles på lik linje med 
potensielle leverandører. Det skal søkes etter representative referanser på ukjente 
leverandører. 

 At relasjoner til leverandører gjør at man favoriserer eller diskriminerer enkelte 
fremfor andre. Det skal utøves likebehandling av alle leverandører. 

Forhandling/kontrakt inngås 
Ved anbudskjøp er det kun anledning til avklaringer mellom oppdragsgiver og anbyder. Det er 
ikke anledning til å forhandle om de forretningsmessige vilkårene for kjøpet såfremt det ikke 
er en konkurranse med forhandlinger. Kontrakt skal inngås på bakgrunn av oppdragsgivers 
konkurransegrunnlag og tilbyders tilbud. 
 
Konkurranse med forhandling åpner for at det kan foretas forhandlinger med tilbyderne, der 
de forretningsmessige vilkårene for kjøpet, herunder også spesifikasjonene for 
varen/tjenesten, kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Eventuelle 
forhandlinger skal preges av god forretningsskikk og gi lik behandling av den/de tilbyderne 
det inngås forhandlinger med. 
 
I denne fasen er det viktig å unngå: 

 At det gis opplysninger om konkurrentenes tilbud. 
 At oppdragsgiver misbruker situasjonen og sin posisjon til å presse fram 

urimelige vilkår. 
 At det direkte eller indirekte stilles, eller oppfattes å bli stilt, krav som ikke har 

tilknytning til den konkrete anskaffelsen. 
 At personlige relasjoner mellom partene medfører favorisering eller 

diskriminering av enkelte tilbydere framfor andre. 

Levering/samarbeide 
Etter at kontrakt er undertegnet og samarbeidet innledet, skal partene bidra til at oppdraget 
kan utføres effektivt og rasjonelt for alle parter. Kommunens og leverandørens ansatte skal 
innenfor kontraktens rammer bidra til at leverandøren og kommunen oppnår avtalte eller 
forventede økonomiske resultater av oppdraget. 
 
Partene bør i kontraktsperioden ha jevnlige møter der alle sider av samarbeidet tas opp slik 
at uønsket utvikling avdekkes og korrigeres på et tidligst mulig tidspunkt. 
 
I denne fasen er det viktig å unngå: 
 

 Å utnytte sin posisjon ved å stille krav om uberettigede tilleggsytelser eller 
endringer med så korte frister at leverandøren vil føle seg presset til å akseptere 
dette. 

 At avtalen blir uthulet ved at det blir brukt andre leverandører enn de det er inngått 
rammeavtaler med. 

 At det etableres et avhengighetsforhold til leverandør som ved fremtidige 
oppdrag utelukker andre leverandører og hindrer sunn konkurranse. 

 Kontraktsbrudd ved ikke å overholde inngåtte rammeavtaler. 
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12. Avslutning 
 
Det er viktig å påpeke at avtalen mellom leverandør og oppdragsgiver er gjeldende for et 
avtalt prosjekt eller en gitt periode og ikke evigvarende. Nye leverandører må få 
muligheten i neste runde på lik linje med etablerte leverandører. Det bør etableres en 
ordning som gjør at det er enkelt å skifte leverandør.
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Formål og målsetning 
Sikre at anskaffelser og innkjøp i kommunen gjennomføres i tråd med retningslinjer gitt i lov, forskrift og 
kommunens reglement. Gi regler for hvordan anskaffelser skal utføres og av hvem, herunder 
avvikshåndtering. 
 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord (NTR) har gjennom en prosess 
som startet i 2008 og ble avsluttet i 2010 sammen etablert Innkjøpstjenesten for Nord-Troms kommunene 
(NTR).  1.9.2010 ble det ansatt en interkommunal innkjøpssjef med ansvar for kommunenes 
anskaffelsesprosesser. I tillegg ble det etablert en interkommunal innkjøpsgruppe bestående av ett medlem 
fra hver kommune. Denne gruppas medlemmer fungerer som innkjøpskoordinatorer i sin kommune. 
Begrunnelsen for etablering av Innkjøpstjenesten beskrives i det videre. 
 
Innkjøpsreglementet har vært gjennom en rullering og evaluering og en har foretatt små justeringer for å 
tilpasse seg praktisk bruk. Endringene er vedtatt av kommunestyrene og gjeldene fra 1.3.2017. 
 

Arbeidsbesparelse Økonomisk tenking 
Effektivisering av innkjøp vil for kommunen 
kunne bety: 
 Bedre tid til å utføre primæroppgaver 
 Mindre tid brukt til leverandør søk 
 Ikke bruk av arbeidstid til å reise rundt for å 

spare noen få kroner. 
 Ikke bruke tid på "selgere" 
 Mindre tid til bestilling 
 Mindre tid til betaling 
 Mindre tid til oppfølging 
 Redusert fakturamengde med færre 

leverandører og mindre tid til oppfølging av 
leverandørregisteret 

I langsiktig økonomisk tenking kan følgende 
perspektiver trekkes frem: 
 Stordriftsfordeler 
 Samordningsgevinster 
 Standardiseringsgevinster 
 Leverandørutvikling 
 Fritt leverte produkter 
 Bedre betalingsbetingelser (45 dager) 
 Kvalitet (beskrevet kvalitet) 
 Faste priser 
 Garantiforpliktelser 
Alle disse momenter har en stor grad av 
økonomi i seg som tilsier at det er 
totaløkonomisk gevinst for kommunen at alle 
enheter benytter ramme-/innkjøpsavtaler i den 
grad dette er mulig (at avtale forefinnes). 

Innkjøpstjenestens rolle 
 
Avgjørelsesmyndighet om valg av leverandør/produkt ligger hos rådmannen/administrasjonssjef i samarbeid 
med innkjøpssjef. Dersom innkjøper ikke følger eventuelle råd innkjøpssjef gir i denne sammenheng, og 
anskaffelsen skjer i strid med lover, retningslinjer og god forretningsskikk, skal innkjøpssjef rapportere dette 
til rådmannen/administrasjonssjef. 
 
Enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er under NOK 500 000,- eks. mva avgjøres av 
virksomhetsleder (budsjettansvarlig). Innkjøpssjef kan involveres ved behov. Anskaffelser under 100 000 
kroner unntas regelverket om offentlige anskaffelser. Oppdragsgivere vil dermed stå helt fritt til å inngå 
kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere. Signert protokoll skal sendes til 
sak/arkiv og legges på det i starten etablerte saksnummer, kopi til innkjøpssjef. Oppbevaring av 
anskaffelsesdokumenter og kontrakter er i sak/arkiv-system (Ephorte). 
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Ved enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er over NOK 500 000,- eks. mva skal innkjøpssjef 
involveres allerede ved anskaffelsens planleggingsfase. Anskaffelsesprosessen skal planlegges og 
gjennomføres i samarbeid med innkjøpssjef for å sikre at gjeldende lovverk og innkjøpsfaglige krav blir fulgt. 
Innkjøpssjef som profesjonell i det innkjøpstekniske vil, sammen med virksomheten(e)s faglige kompetanse, 
sikre at gode avtaler blir inngått. 
 

Innkjøpskoordinators ansvarsområder: 
 
Innkjøpssjef er ansvarlig for anskaffelsesprosessen ved kjøp av varer og tjenester til kommunen. I denne 
sammenheng samarbeider innkjøpssjef med virksomhetsleder eller de personer som får tildelt denne 
oppgave. Innkjøpssjefens oppgave er rettet mot selve innkjøpsfunksjonen og forsyningsvirksomheten. 
 
Innkjøpskoordinator i den enkelte kommune skal være bindeleddet mellom virksomhetenes behov for 
innsatsmidler til driften og Innkjøpstjenesten. Dette fordi Innkjøpskoordinator også har et ansvar for i 
samarbeid med de andre kommunenes innkjøpskoordinatorer og dermed kan iverksette prosessen med 
anskaffelser av varen/tjenesten for flere kommuner i samarbeid med Innkjøpstjenesten. 
 
 

Regelverkets oppbygging 
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Aktiviteter i anskaffelsesprosessen 

 

 

Terskelverdier 
Nasjonale terskelverdier 

Terskelverdi 
NOK Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

100.000 Inntil NOK 100.000 ikke omfattet av forskriften § 1-1 (og 
anskaffelseslovens § 2) 

1,1 mill Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 
anleggsarbeid. Ikke krav om Doffinkunngjøring § 5-1 (2) bokstav a 
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EØS-terskelverdier 

Terskelverdi 
NOK Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

1,75 mill Oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp og plan- og 
designkonkurranser Del III § 5-3 (1) bokstav b 

44 mill Bygge- og anleggskontrakter Del III § 5-3 (1) bokstav c 

Kontrakter om helse- og sosialtjenester 
6,3 mill 

Kontrakter om særlige tjenester 
§ 5-3 (2) 

650 000 Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas 
EØS-kunngjøring § 5-4 (8) 

8,4 mill Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan 
unntas EØS-kunngjøring § 5-4 (8) 

 

Forsyningsforskriften 

Terskelverdi 
over 
NOK 

Type anskaffelse 
Henvisning til 

forsyningsforskriften 

100.000 
Alle anskaffelser som er omfattet av 
forskriften.  

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2) 

3,5 mill 
Vare- og tjenestekontrakter og plan- og 
designkonkurranser – Direktekjøp inntil 

§ 5-2 (1) bokstav a 

44 mill Bygge- og anleggskontrakter  § 5-2 (1) bokstav b 

Kontrakter om helse- og sosialtjenester 
8,4 mill 

Kontrakter om særlige tjenester 
§ 5-2 (2) 

650 000 
Delkontrakt (varer og tjenester) som kan 
unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-3 (8) 

8,4 mill 
Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som 
kan unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-3 (8) 
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Konsesjonskontraktforskriften 

Terskelverdi 
NOK 

Type anskaffelse 
Henvisning til 

konsesjonskontraktforskriften 

100.000 
Alle anskaffelser som er omfattet av 
forskriften. 

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2) 

44 mill 
Konsesjonskontrakter (bygge- og 
anleggsarbeider og tjenester, unntatt særlige 
tjenester og helse- og sosialtjenester) 

§ 5-1 (2) 

 44 mill 
Konsesjonskontrakter om særlige tjenester 
og helse- og sosialtjenester 

§ 5-1 (3) 

 

Anskaffelsesforskriftens oppdeling i delene 1, 2, 3, 4 og 5 
1. Del I gjelder for alle anskaffelser som er omfattet av forskriften. 
2. Del II gjelder for 

a. kontrakter med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva., men som ikke 
overstiger EØS-terskelverdiene (NOK 1,75 mill) i § 5-3 første ledd, unntatt kontrakter om helse- 
og sosialtjenester 

b. kontrakter om særlige tjenester med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva. 
3. Del III gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene i § 

5-3 første ledd. 
4. Del IV gjelder kontrakter om helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger 

EØS-terskelverdien i § 5-3 annet ledd. 
5. Del V gjelder for plan- og designkonkurranser med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner 

ekskl. mva. 
 

Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 
Innkjøpere må foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over 
eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle 
anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både for EØS-terskelverdiene og den nasjonale 
terskelverdien. Anskaffelsesforskriften § 5-4.Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. 

Anskaffelsens verdi skal beregnes på grunnlag av et anslag over den samlede betalingen ekskl. mva. Enhver form 
for opsjoner som er fastsatt i anskaffelsesdokumentene skal være inkludert, og eventuelle betalinger eller 
premier til leverandørene skal tas med i beregningen. 

Anslaget over anskaffelsens verdi må være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøring. I praksis innebærer dette 
når oppdragsgiver sender inn kunngjøringsskjemaet til Doffin. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring skal 
beregningen være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren innleder anskaffelsesprosessen. 

Det er ikke anledning til å velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unngå 
bestemmelser i regelverket. Reglene om beregning av kontraktens verdi er nærmere regulert i 
anskaffelsesforskriftens § 5-4, forsyningsforskriftens § 5-3 og konsesjonskontraktsforskriftens § 5-2. 
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Konkurransegjennomføringsverktøy – KGV 
De nye forskriftene gjeldene fra 1.1.2017 om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk 
kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all 
informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Dette innebærer at det blir 
obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering – konkurransegjennomføringsverktøy KGV. 

Kravene til elektronisk kommunikasjon vil gjelde for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-
terskelverdiene i den nye anskaffelsesforskriften og for alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i den nye 
forsyningsforskriften og den nye konsesjonskontraktforskriften.  Kommunene må ha tatt i bruk KGV fra 
1.7.2018. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kommunene har tatt i bruk konkurransegjennomføringsverktøy fra 
EU-Supply, verktøyet KGVLIGHT.com. Alle kommunene kan bruke dette i dag og opplæring vil bli gjennomført 
slik at kommunens ansatte som arbeider med innkjøp kan bruke KGV. 

Egenerklæringsskjema ESPD 
ESPD - det europeiske egenerklæringsskjemaet er obligatorisk å bruke ved anskaffelser etter 
anskaffelsesforskriften del III og forsyningsforskriften del II fra 1.januar 2017. ESPD må fylles ut elektronisk. 

Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller 
kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og 
denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med 
utgangspunkt i de kravene oppdragsgiver har stilt, og sender det utfylte skjemaet (ESPD-en) til oppdragsgiver 
sammen med tilbudet eller forespørselen om å delta i konkurranse. 

ESPD fungerer på følgende måte: 

  

Innkjøpstjenesten bidrar med hjelp til å fylle inn informasjon i ESPD-skjemaet.  
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Oversikt over anskaffelsesprosessen 
 

Anskaffelsesprosessen i kommunene 
 

Fase Beskrivelse Merknad 
1 Behov oppstår  Behovet skal beskrives av 

ansvarlig for området behovet 
gjelder. 

2 Har kommunen avtale for denne vare/tjeneste gå til 
kjøp fase 7. Hvis ikke gå videre til fase 3. 

Sjekk rammeavtaleoversikt på 
kommunenes intranettside for 
innkjøp. 

3 Etabler innkjøpsprosjekt 1. Registrer sak/arkiv nummer. 
Etabler en innkjøpsgruppe,  

2. Ved innkjøp over NOK 
100.000 kontakt 90519044 
Innkjøpstjenesten hvis behov 
for råd.  

3. Innkjøpstjenesten skal enten 
involveres direkte eller ha 
kopi av innkjøps-prosjektet. 

4 Har anskaffelsen en verdi som er lavere enn NOK 
100.000,- eks mva 

Anskaffelser under 100 000 
kroner unntas regelverket om 
offentlige anskaffelser. 
Oppdragsgivere vil dermed stå 
helt fritt til å inngå kontrakt med 
ønsket leverandør, uten noen 
plikt til å kontakte flere. 

5 Anskaffelsen koster mellom NOK 100.000 og NOK 
1.100.000,- eks 25% mva 

1. Anbudsplikt invitere min 3 
tilbydere  

2. Innkjøpsgruppe  
3. Protokollplikt 

6.1 Anskaffelsen har en verdi høyere enn NOK 1.100.000,- 
eks mva 

1. Kunngjøringsplikt Doffin.no,  
2. Innkjøpsgruppe.  
3. Nasjonale og EØS-regler, 

innkjøpsleder kontaktes 
6.2 Anskaffelsen har høyere verdi enn NOK 1,75 mill Kunngjøres på Doffin.no og TED 

hvis EØS-kunngjøring 
7 Anskaffelsen gjennomføres 

1. Anskaffelsesprotokoll 
2. Valg av administrativ prosedyre 
3. Lage forespørselsgrunnlag 
4. Kunngjøring på Doffin.no 
5. Evaluering av tilbud 
6. Sak til Innkjøpsgruppa som foretak vedtak 
7. Tildelingsbrev til leverandørene 
8. Behandling av evt. klager 
9. Kontraktsinngåelse 

Vedr pkt 9 kontrakt; karenstid 
min 10 dager fra meddelt 
tildelingsbrev til kontrakt kan 
underskrives hvis tildeling 
sendes som epost. Vanlig 
postgang er karenstiden 15 
dager. 

8 Kjøp Husk kommunene har innført 
elektronisk behandling av 
faktura. Kontakt økonomisjef 
hvis usikker. 

9 Kontroll Husk mottakskontroll når varene 
leveres! 
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Merknader til prosessen 
 

1. BEHOV OPPSTÅR 
 
Hva er behovet?  Et viktig spørsmål å stille seg selv.  Veldig ofte gjøres dårlige innkjøp fordi behovet ikke er 
godt nok kjent. Et grovt anslag tilsier at 2/3 av mulighetene til å påvirke en anskaffelses totalkostnad skjer i 
forbindelse med angivelse og spesifisering av behovet. 
 
Foruten å angi behovets omfang m h t volum, må en utarbeide en kravspesifikasjon. Ofte foretas en altfor 
detaljert spesifikasjon, noe som vil virke fordyrende. Spesifikasjonen bør i mange tilfeller heller være 
funksjons- eller ytelsesesspesifisert. Uansett valg av spesifikasjonsform bør en del praktiske råd vurderes:  
 
 Sjekk at behovene dekkes 
 Dyreste - løsninger bør unngås 
 Benytt standard løsninger og unngå skreddersydde løsninger der det er mulig 
 Prioriter total kostnadseffektivitet 

 
Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper: 
 
 En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene. En planlagt anskaffelse av 

en bestemt ytelse kan ikke deles opp. 
 Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere enkeltkontrakter 

samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn. 
 Ved tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på 48 mnd eller mindre skal beregningsgrunnlaget 

være den totale anslåtte verdien i en 4-årsperiode (dvs. for 48 måneder). 
 
NB! Sjekk at det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen. 
 

Direkteanskaffelse over NOK 100.000 under NOK 1.100.000 eks. mva  
Ikke kunngjøringsplikt på Doffin. Oppdragsgiver må lage ordinært konkurransegrunnlag og invitere minimum 
3 potensielle leverandører til tilbudsgivning.  
 

2. HAR KOMMUNEN AVTALE FOR DENNE VAREN/TJENESTEN? 
 
Når et behov har oppstått må den enkelte stille seg spørsmålet: 
 
Har kommunen avtale for denne type vare/tjeneste? Ved JA: K j ø p  varen/tjenesten hos 
avtaleleverandøren! (jfr. punkt 9 i anskaffelsesprosessen - Kjøp) 
 
(Sjekk kommunenes intranett side. I venstre meny Aktuelt klikk på Arbeidsverktøy/Innkjøp/avtaler/. Her 
finner man Avtaleoversikt, lover, forskrifter etc.) 
 
Ved NEI:  Gå til punkt 3 i anskaffelsesprosessen. 
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3. ETABLER INNKJØPSPROSJEKT 
 
Kommunene har ikke gyldig avtale på det som skal anskaffes. Det etableres et innkjøpsprosjekt. Protokoll 
føres og ikke minst, det etableres en sak i sak/arkiv. Dette er viktig og det må gjennomføres. Dette 
saksnummer følger prosjektet til det er ferdig. Servicekontoret er behjelpelig med informasjon og 
registrering. Normalt skal følgende dokumenter forefinnes i ephorte under samme saksnummer: 
 

1. Anbudsinnbydelsen (enten produsere i ephorte eller legge inn filen/dokumentet i ephorte) 
2. Anbudsprotokoll. Denne skrives fra anskaffelsesbehovet er bekreftet til og med 

tildeling/kontrakt. 
3. Referat fra forhandlingsmøter, innkomne nye tilbud fra tilbyder, eller referat fra 

avklaringsmøter, eller referat fra interne drøftingsmøter 
4. Sak til Innkjøpsgruppe (saksframlegg) 
5. Vedtatt sak av Innkjøpsgruppa. Protokollen skannes. 
6. Skriv til tapende tilbydere og avtalepart (samme brev pr epost til tapende og vinnende part) 
7. Underskrevet kontrakt (skannes) inklusiv tilbudet 
8. Ferdig utfylt anskaffelsesprotokoll 
9. Påfølgende korrespondanse mellom tilbyder og kommunen 

 

4. TERSKELVERDI  UNDER KR 100.000 
 
Anskaffelser under 100 000 kroner unntas regelverket om offentlige anskaffelser. Oppdragsgivere vil 
dermed stå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere.  
 

5. TERSKELVERDI  MELLOM 100.000 – 1.100.000 
 
Anskaffelsen omfatter del I «Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik 
konkurranse, likebehandling, følge god forretningsskikk. 
 
Lag skriftlig forespørsel fordi anskaffelsesforskriften krever at: 

 Det føres anbudsprotokoll for alle anskaffelser over 100.000. Se vedlagte protokoll. 
 Det skal foreligge attester på at leverandør ikke er skyldig i skatter og avgifter for 

anskaffelser over NOK 1.100.000,- eks. mva 
 Formell anbudsåpning. 

 
Videre skal følgende gjennomføres: 

 Sak til den kommunale Innkjøpsgruppa (hvis den er etablert) 
 Kontrakt underskrives av tjenestestedsleder eller avdelingsleder 

 
Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 
forhandling. 
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6. ANSKAFFELSESVERDI  OVER   1.100.000 
 

6.1    NOK 1.100.000 – 1.75 mill kr - Nasjonal utlysning 
 
Anskaffelsen omfatter del II «Forskrift om offentlige anskaffelser.» Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller 
begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. All utlysning skal skje gjennom 
www.doffin.no. For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. 
 
Tapende parter skal få en meddelelse om valg av leverandør. Meddelelsen skal innholde en begrunnelse for 
valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Kontrakt kan først undertegnes etter at 
karenstiden (10 dager pr epost)er utløpt og bør ikke inngås før klager er behandlet. 
. 
Kontakt innkjøpssjef: 
Innkjøpssjef avtaler med avdelingen om hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres. Innkjøpssjef 
kontaktes på følgende måte: 
 

Kontaktperson Telefon E-post 
Innkjøpstjenesten 90519044 Ole.rodum@storfjord.kommune.no  

 
Det er viktig av Innkjøpssjef kontaktes så tidlig som mulig etter at behovet har oppstått, fordi en 
anskaffelsesprosess er tidkrevende. 
 

6.2  Over NOK 1,750 mill kr   EØS-anbud NB! Se terskelverdier 
 
Anskaffelsen omfatter del III Forskrift om offentlige anskaffelser; åpen eller begrenset anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog. All utlysning skal skje gjennom www.doffin.no  For 
øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. og 5 A Oppdragsgiver skal angi den relative 
vektingen til hvert tildelingskriterium. 
 

7. OM BRUK AV RAMMEAVTALER 
 
Bruk av rammeavtaler kan gi administrative besparelser både for oppdragsgivere og leverandører. 
Rammeavtaler kan gi oppdragsgiver stor fleksibilitet der anskaffelser skal skje over et tidsrom. Fleksibiliteten 
må imidlertid avveies mot de grunnleggende kravene, herunder kravene til forutsigbarhet og 
gjennomsiktighet. Disse kravene innebærer blant annet at oppdragsgiveren må gi tilstrekkelig informasjon 
om innholdet av anskaffelsen, fremgangsmåten og tildelingskriteriene som skal benyttes for inngåelse av 
den enkelte kontrakt. Svært vide angivelser av hva oppdragsgiver skal kjøpe inn, som for eksempel ”alle 
rådgivningstjenester for oppdragsgiver i de neste 4 år” vil ikke være tillatt. 
 
Tre typer rammeavtaler 
Forskrift om offentlige anskaffelser gir innkjøper mulighet til å benytte tre forskjellige typer rammeavtaler. 
Hvilken prosedyre som skal følges for inngåelse av kontrakter innenfor rammeavtalen, avhenger av hvilken 
type rammeavtale oppdragsgiver har valgt: 
 

1. En rammeavtale med en enkelt leverandør. 
2. En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der alle vilkårene er fastlagt i 

rammeavtalen. 
3. En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der ikke alle vilkår er fastlagt i 

rammeavtalen. 
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Rammeavtaler med flere leverandører om den samme ytelsen kalles også for parallelle rammeavtaler. For at 
det skal være tale om parallellitet, må avtalene gjelde leveranser som kan være substitutt for hverandre. 
Rammeavtaler som ikke bindende fastsetter alle vilkår i avtaleforholdet, krever ytterligere avtale mellom 
partene før oppdragsgiver kan gjøre bestillinger under avtalen. Hvorvidt alle vilkår anses bindende avtalt 
eller ikke, beror på alminnelig norsk avtaletolkning.  
 
Kjøpeplikt/leveringsplikt 
Oppdragsgiver i en rammeavtale påtar seg ikke nødvendigvis noen forpliktelse til rent faktisk å benytte 
avtalen. Hvorvidt rammeavtalen inneholder en kjøpeplikt eller leveringsplikt, beror på alminnelig 
avtaletolkning. 
 
Generelle regler for inngåelse av rammeavtaler 
Rammeavtaler er ikke en type prosedyre, men en kontraktstype som kan benyttes gjennom bruk av de 
alminnelige prosedyrene, herunder reglene om kunngjøring, tidsfrister, kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterier. 
 
Oppdragsgiveren må altså vurdere på vanlig måte hvorvidt det er tillatt og hensiktsmessig å benytte åpen 
eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. Det er ingen regler som eksplisitt 
forbyr muligheten av å benytte konkurransepreget dialog. Denne prosedyren fremstår imidlertid som lite 
aktuell for rammeavtaler. 
 
Kravet til konkurranse 
Oppdragsgiveren må ikke misbruke eller bruke rammeavtaler på en måte som hindrer, begrenser eller vrir 
konkurransen. Bruk av rammeavtaler kan i noen tilfeller virke konkurransebegrensende og redusere små og 
mellomstore bedrifters adgang til markedet. 
 
Begrensningen på rammeavtalens lengde er en viktig regel for å forhindre misbruk av rammeavtaler på en 
konkurransevridende måte. 
 
Rammeavtaler kan imidlertid også benyttes for å fremme konkurransen, for eksempel der det kunne vært 
hensiktsmessig å tildele én stor kontrakt til én leverandør, men oppdragsgiveren i stedet velger å dele opp 
anskaffelsen i flere partier, slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan delta. 
 
Varigheten av rammeavtaler 
Rammeavtaler kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år. Bestemmelsen om begrensning av 
varighet har sin bakgrunn i det grunnleggende kravet til konkurranse. 
En rammeavtale kan imidlertid benyttes til utløpet av avtaleperioden, selv om leveransen på bakgrunn av en 
konkret bestilling skulle finne sted etter utløpet av rammeavtalen. Det er noe uklart hvor grensene går for 
hvor lang varighet kontraktene innenfor rammeavtalen kan ha, etter utløpet av rammeavtalen. Det bør 
derfor vises varsomhet på dette området. 
 
Hovedregelen om maksimal varighet på fire år kan fravikes i tilfeller som er særlig berettiget ut fra 
rammeavtalens gjenstand. Av et notat fra EU-kommisjonen fremgår det at en lengre periode kan forsvares 
for å sikre effektiv konkurranse om den aktuelle kontrakten, dersom utførelsen av kontrakten krever 
investeringer med nedskrivningsperiode på over fire år. Kravet til konkurranse står altså sentralt i 
vurderingen av hvorvidt unntaket kan benyttes. Det antas at unntaket er snevert, og at vurderingen av 
hvorvidt det kan benyttes ikke åpner for oppdragsgivers subjektive skjønn. 
 
Hvem kan benytte seg av rammeavtalen(e)? 
Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen. 
Rammeavtalene er med andre ord et lukket system, der verken nye oppdragsgivere eller nye leverandører 
kan slutte seg til rammeavtalen i løpet av avtaleperioden. Dette er en viktig begrensing for å hindre at nye 
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oppdragsgivere eller leverandører bruker en allerede inngått rammeavtale hvor det ellers skulle vært 
gjennomført ny konkurranse. 
 
Når en rammeavtale skal benyttes av flere oppdragsgivere, må det fremgå av kunngjøringen hvem som skal 
kunne benytte rammeavtalen. I kommisjonens notat fremgår det at navnene på oppdragsgiverne enten må 
fremgå direkte av kunngjøringen, eller gjennom referanse til andre dokumenter som for eksempel i 
konkurransegrunnlaget eller en liste som er tilgjengelig hos en av oppdragsgiverne. Kunngjøringen må altså 
gjøre det mulig å identifisere hvilke oppdragsgivere som skal inngå i rammeavtalen. 
 
Vesentlige endringer 
En viktig begrensning i bruken av rammeavtaler, er at det ikke kan gjøres vesentlige endringer i de 
opprinnelige avtalevilkårene. Dersom endringene er av en slik karakter at de kunne ha påvirket 
sammensetningen av hvilke leverandører som har respondert på oppdragsgivers kunngjøring, eventuelt 
hvordan leverandørene ville utformet tilbudet sitt, vil endringen normalt anses som vesentlig, og det må 
gjennomføres ny konkurranse. 
Det fremgår av direktivet at oppdragsgiveren må være spesielt tilbakeholden med å gjøre endringer i tilfeller 
med rammeavtaler med bare én leverandør. Dette trekker i retning av at det er noe større rom for endringer 
i forkant av minikonkurranser, der leverandører fremdeles skal konkurrere om kontrakten som skal tildeles, 
enn der det kun er én potensiell leverandør til kontrakten. 
 
Inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører – krav til antall 
Ved inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører under forskriftens del III, skal det inngås 
rammeavtale med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og 
tilbud. Forskriftstekstens henvisning til at ”tilstrekkelig antall egnede tilbud” er en gjennomføring av 
direktivteksten som viser til et ”tilstrekkelig antall antagelige tilbud, der oppfyller tildelingskriteriene”. 
Direktivteksten er noe uklar, ettersom evalueringen av tildelingskriteriene er relativ, og ikke en bestått/ikke 
bestått-vurdering, slik som for kvalifikasjonskravene. En mulig fortolkning av bestemmelsen er at den er 
ment å åpne for muligheten til å inngå rammeavtale med færre enn 3 dersom øvrige tilbud er uakseptable, 
for eksempel på grunn av alt for høy pris. 
 
I forskriftens del II er det ikke oppstilt et krav om minst tre leverandører ved inngåelse av parallelle 
rammeavtaler. Imidlertid gjelder også her det generelle kravet til konkurranse. Det må derfor foretas en 
konkret vurdering av hvorvidt kravet til konkurranse er tilfredsstilt ved inngåelse av parallelle rammeavtaler 
med bare to leverandører. Hensynet til effektiv ressursbruk kan for eksempel tale for dette, dersom 
kontraktsverdien for rammeavtalen er lav og det påløper uforholdsmessig store transaksjonskostnader ved 
inngåelse av mange parallelle rammeavtaler. 
Dersom oppdragsgiver vil benytte seg av muligheten til å sette en grense for antall deltakere i konkurransen, 
må minimumsantallet settes tilstrekkelig høyt til å tilfredsstille minimumskravene til antall leverandører for 
parallelle rammeavtaler.  
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8. ANSKAFFELSEN GJENNOMFØRES 
 
Hovedfasene i en anskaffelse kan vises som følger: 
 

Nr. Fase Ansvar Kommentar 
0 Behovsavklaring Avdeling Gjennomfører behovskartlegging. For helse- 

og sosialtjenester se eget kapittel. 

1 Etabler anskaffelsen i 
www.kgvlight.com 
Anskaffelsesprotokoll 
åpnes automatisk 

Innkjøpssjef 
Avdeling 
 

Det avtales hvem som fører 
anskaffelsesprotokoll på  
anskaffelsen. Husk sak/arkiv nr. 

2 Valg av administrativ 
prosedyre 

Innkjøpssjef 
Avdeling 

Avhengig av type anskaffelse og 
verdien på anskaffelsen 

3 Utarbeidelse av 
forespørselsgrunnlag 

Innkjøpssjef ansvar 
for grunn-
dokument 
Avdelingen (for 
mindre innkjøp 
under NOK 1,1 mill) 

Avdelingen har ansvaret for å utarbeide 
kravspesifikasjon på anskaffelsen uansett 
størrelse på anskaffelsen. Innkjøpstjenesten 
kan støtte ved utarbeidelsen. 

4 Kunngjøring ved bruk av 
kgvlight.www der også 
Doffin.no ivaretas.  

Avdeling 
Innkjøpssjef 
 

Prosedyre jfr del 1 for anskaffelser under NOK 
1,1 mill. Prosedyrer for tilbudskonkurranse  
Del II mellom NOK 1,1 mill og NOK 1,75 mill. 
Prosedyre for anbudskonkurranse del III 
konkurranser over NOK 1,75 mill 

5 Evaluering av tilbud / valg 
av leverandør 

Innkjøpssjef 
Avdelingen 

Evalueringen av tilbudene/ anbudene og valg 
av leverandør gjøres i samarbeid. 

6 Sak til Innkjøpsgruppe Innkjøpssjef 
Avdelingen 

Saken skrives som sak i Ephorte 

7 Informasjon til tilbyderne Innkjøpssjef 
Avdelingen 

Ansvarlig innkjøper utformer tildelingsbrev 
som sendes til alle tilbydere 

 Kontraktsinngåelse Innkjøpssjef 
Avdelingsleder 
Rådmann 

Kontrakten kan først skrives under 
etter at Karenstiden er utløpt. Dette er den i 
kommunen som har fullmakt til å underskrive 
kontrakt. 

 
 
1. Anskaffelsesprotokoll 
Anskaffelsesforskriften jfr. § 10-5.Anskaffelsesprotokoll.  I konkurransegjennomføringsverktøyet 
www.kgvlight.com er det en anskaffelsesprotokoll som er enkel å fylle ut. Denne fylles ut etter hvert som 
anskaffelsesprosessen skrider frem. 
 
2. Velg riktig anskaffelsesprosedyre 
Valg av anskaffelsesprosedyre er bestemmende for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Her får du 
noen tips om hvordan du velger riktig prosedyre. Før du foretar et valg av anskaffelsesprosedyre må du ta 
stilling til hvilken del av forskriften du er pålagt å følge. 
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Hva som avgjør hvilken del du skal følge avhenger av hva du skal anskaffe samt om anskaffelsens verdi er 
over eller under forskriftens terskelverdier. Les mer om hvordan beregne anskaffelsens verdi og om 
terskelverdiene her: Forskriften § 5-4 om beregning av anskaffelsens verdi 
 

Anskaffelse og behovskartlegging helse og sosialtjenester 
 

Spørsmål til verge/pårørende: Opplysninger om bruker  
 
Skjemaet kan besvares både skriftlig og muntlig. Ved skriftlig besvarelse kan verge/pårørende skrive sitt svar direkte i 
dokumentet. Det er imidlertid ikke noe i veien for at vedkommende lager eget skriv med besvarelsen. Verge/pårørende 
kan også velge å angi sine svar muntlig, da må bydelen sørge for dokumentere/nedtegne besvarelsen.  
 
Helse/fysiske forhold 

 Diagnoser 
 Har bruker fysiske plager/utfordringer? For eksempel allergier, epilepsi, diabetes eller annet.  

Kommunikasjon  
 Hvordan kommuniserer du med bruker? For eksempel tale, pictogrammer eller andre former 

for hjelpemidler ved kommunikasjon? 
 Er det spesielle situasjoner hvor det er vanskelig å kommunisere med bruker og forstå hva 

bruker mener? For eksempel i stell, matsituasjoner eller lignende? 
Nettverk 

 Har bruker nær familie som han/hun har kontakt med? 
 Er det andre personer bruker er spesielt knyttet til? 

Aktiviteter og interesser 
 Hvilke interesser har bruker?  
 Hvilke aktiviteter driver bruker med i dag? 
 Hvis bruker har et dagtilbud, for eksempel skole eller dagsenter. Hva fungerer bra og hva fungerer 

mindre bra etter din vurdering? 
Brukers ferdigheter og egenskaper 

 Hvilke positive sider/egenskaper kan fremheves hos bruker? (humør, interesser, ferdigheter, 
styrker) 

 Hvilke dagligdagse aktiviteter klarer bruker selv å gjennomføre? 
 Er det spesielle handlinger/aktiviteter som oppmuntrer og motiverer bruker? 

Atferd og sosiale ferdigheter 
 Har bruker tidligere opptrådt utagerende eller truende?  
 Hvordan oppfører bruker seg ved bilkjøring/langkjøring? 
 Hvordan opplever du bruker fungerer sammen med andre?  
 Opplever du bruker som fleksibel eller har han/hun stort behov for faste rutiner? 

Bistandsbehov 
 Hva trenger bruker hjelp til av dagligdagse gjøremål? For eksempel morgen- og kveldsstell, 

toalettbesøk, matsituasjoner, påkledning osv.  
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Verge/ økonomi 

 Har bruker samtykkekompetanse?  
 Har bruker oppnevnt verge? Oppnevnt av Fylkesmannen eller en pårørende som fungerer 

som verge? 
 Hva skal vergen ivareta – bare økonomi eller ivaretakelse av brukers interesser i forhold til 

praktiske oppgaver, søknader, vedtak osv? 
 Har bruker ytelser fra NAV for å betale husleie, kost, klær, aktiviteter? Hvis ikke, vil det 

være ivaretatt før oppstart av botilbudet? 
Ernæring 

 Er det spesielle hensyn som er viktig blir ivaretatt i brukerens botilbud med hensyn til 
ernæring? For eksempel på bakgrunn av allergi, kultur, religion eller annet? 

Kompetanse 
 Hva slags kompetanse mener du er viktig at personalgruppen har (samlet sett)?  
 Hva slags personlige egenskaper mener du det er viktig at personalgruppen har? 

Boligen  
 Hvilke forhold mener du det er viktigst å vektlegge ved valg av boligens geografiske 

beliggenhet? 
 Hvilke krav mener du det er viktig å stille til innhold og utforming av boligen? 

Andre innspill 
 Har du andre innspill til kommunen knyttet til brukerens behov? 

 
 
 
Skjemaet er fylt ut av:  
 

Verge 
 
Pårørende  

 
 
_____________________________________ 
Navn 
 
_____________________________________ 
Signatur 
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Veiledning til etat: Kartlegging av brukers behov 
 
Formålet med en behovskartlegging er å samle opplysninger om brukeren som gir et mest mulig presist og 
utfyllende bilde av brukerens behov. På bakgrunn av behovskartleggingen kan bydelene lage en beskrivelse 
av brukerens behov, samt utarbeide en kravspesifikasjon som gis til de leverandørene som inviteres til å gi 
tilbud i konkurransen dvs. til de som er prekvalifisert. 
 
Bruker har rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet og det skal legges stor vekt på hva bruker 
mener, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Dersom brukeren ikke har samtykkekompetanse, har 
brukerens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med brukeren. Brukeren har videre krav på den 
informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine 
rettigheter, jf samme lov § 3-2.  

Etaten må sørge for en fullstendig og helhetlig kartlegging av brukerens behov. Mye informasjon finnes 
allerede i bydelen, for eksempel i saksmapper, journaler, referat fra møter eller tilsynsrapporter. I 
forbindelse med behovskartleggingen kan det i tillegg ofte være naturlig å besøke brukeren. Andre kilder til 
informasjon kan være årsrapporter fra avlastningstilbud eller skole, primærhelsetjenesten, dagsenter eller 
aktivitetssenter, eller epikriser fra spesialisthelsetjenesten.  
 
VEL har laget en oversikt over opplysninger som ofte vil være relevant å innhente i en slik behovskartlegging. 
Som vedlegg til denne hjelpelisten finnes en liste med spørsmål som kan brukes i dialog med 
pårørende/verge når opplysningene skal innhentes. Husk at bydelen etter eget skjønn må vurdere hvilke 
opplysninger som skal anses som relevante og tilstrekkelige for hver enkelt bruker. 
 
Om bruker 

 Alder 
 Kjønn 

Helse/fysiske forhold 
 Diagnoser 
 Sykehistorikk   
 Faste medisiner 

Vedtak 
 Hvilke tjenester er bruker innvilget i dag? 
 Hva er hjemmel for vedtakene? 
 Er det fattet kap. 9 -vedtak om bruk av tvang og makt?  
 Er det fattet vedtak om Tvungen psykisk helsevern? 

 
Kommunikasjon  

 Hvordan kommuniserer bruker? For eksempel tale, pictogrammer eller andre former for 
hjelpemidler ved kommunikasjon? 

 Er det spesielle situasjoner hvor det er vanskelig å kommunisere med bruker og forstå hva bruker 
mener? For eksempel i stell, matsituasjoner eller lignende? 

Nettverk 
 Har bruker familie eller annet sosialt nettverk rundt seg? 
 Har bruker familie eller andre som besøker ham/henne? Hvor ofte? 

Aktiviteter og interesser 
 Hvilke interesser har bruker? 
 Hvilke type aktiviteter driver bruker med i dag (utenom evt. formelle dagtilbud)?   

Dagtilbud 
 Hva slags dagtilbud har brukeren i dag? 

o Hva fungerer bra i dagtilbudet og hva fungerer mindre bra? Hvorfor? 
o Er det ønskelig å videreføre eksisterende dagtilbud? 
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 Vil et tilsvarende dagtilbud kunne overføres til nye lokaliteter/nye leverandører eller er det viktig at 
dagens tilbud beholdes slik det er? Begrunn. 

 Kan det tenkes alternative eller supplerende dagtilbud? 
Brukers ferdigheter og egenskaper 

 Hvilke positive sider/egenskaper kan fremheves hos bruker? (humør, interesser, ferdigheter, 
styrker) 

 Hvilke dagligdagse aktiviteter klarer bruker selv å gjennomføre? 
 Er det spesielle handlinger/aktiviteter som oppmuntrer og motiverer bruker? 

 
Atferd og sosiale ferdigheter 
 Hvordan fungerer bruker sammen med andre? 
 Andre brukere, personale, nærstående osv. 

 Hvordan fungerer bruker i større folkemengder? 
 For eksempel lange bilturer, reise kollektivt, være på kjøpesenter, kino, kafé osv. 

 Har bruker stort behov for forutsigbarhet i hverdagen, eller er bruker mer fleksibel og mottakelig for 
visse endringer?  
 Beskriv nærmere ulike situasjoner hvor behovet for forutsigbarhet er særlig fremtredende, 

for eksempel flytting, ernæring, aktiviteter, endringer i personalgruppen, døgnrytme osv. 
 Har bruker rusproblemer eller en historie med rusproblematikk? 
 Er det meldt om at bruker har utøvd vold, trusler eller lignende på personal eller andre fra 

leverandør, spesialisthelsetjeneste eller annen tjeneste til bydel?  Har bruker dom på seg?  
 Har bruker rømmingsproblematikk? 
 Har bruker utfordringer knyttet til utagering eller annen uønsket atferd? 

 Hvis ja, gi en kort redegjørelse over de viktigste utfordringene 
 Eks. har bruker dom grunnet utøvd vold, er det gjennomført er  
 Hvilke teknikker eller tilnærmingsmåter er forsøkt mht. forebygging, deeskalering og 

skadeavverging av slik uønsket atferd 
 Hva motiverer bruker til ønsket atferd? (positive forsterkere)  

 
Praktisk bistandsbehov i dagliglivet 
 Gi en beskrivelse av brukers praktiske bistandsbehov i dagliglivet 

o For eksempel bruk av telefon, innkjøp, matlaging, hushold, vask av klær, transport, ansvar 
for egne medisiner, håndtere egen økonomi, toalett/hygiene, ernæring, påkledning, 
personlig stell og fysisk bevegelse eller annet. 

Ernæring 
 Er det spesielle hensyn så er viktig blir ivaretatt i brukerens botilbud med hensyn til ernæring? For 

eksempel på bakgrunn av allergier, kultur, religion eller annet. 
 Har bruker behov for kostholdsveiledning og/eller har dietter som må følges?  
 Er det andre forhold som fordrer ekstra oppfølging/ kunnskap om ernæring hos personalet? 

 
Kompetanse 
 Hva slags formell kompetanse er viktig at personalgruppen samlet sett besitter?  

o For eksempel tegn til tale- kunnskaper, bruk av piktogrammer, kompetanse ift. utagerende 
atferd, kompetanse ift. brukers diagnoser eller annet.  

o For eksempel vernepleie, sykepleie, fysioterapikompetanse, ernæringsfysiolog osv.  
 Hvilke behov har bruker når det gjelder fordeling av kompetansen gjennom døgnet. Er det for 

eksempel behov for sykepleiekompetanse tilgjengelig hele døgnet, eller er det tilstrekkelig med 
bakvakt eller tilkallingsmulighet?  

 Hva slags personlige egenskaper er det viktig at personale som er i direkte kontakt med bruker 
besitter? 
 

Andre offentlige instanser 
 Er andre offentlige instanser i dag involvert i brukerens samlende tjenestetilbud? 

83



Anskaffelsesreglement NTR DEL 2 

Side 20 av 26 

 For eksempel spesialisthelsetjenesten, NAV, ergoterapi/fysioterapi, tannlegehelsetjeneste, 
fastlege, politi eller annet. 

 Skal andre offentlige instanser videreføre disse tjenesten, og/eller er det behov for ytterligere 
bistand?   
 

Verge/ økonomi 

 Har bruker samtykkekompetanse?  
 Har bruker oppnevnt verge? Oppnevnt av Fylkesmannen eller en pårørende som fungerer som verge? 
 Hva skal vergen ivareta – bare økonomi eller ivaretakelse av brukers interesser i forhold til praktiske 

oppgaver, søknader, vedtak osv.? 
 Har bruker ytelser fra NAV for å betale husleie, kost, klær, aktiviteter? Hvis ikke, vil det være ivaretatt 

før oppstart av botilbudet? 
 
Boligen 
 Hvilke forhold er viktig å vektlegge ved valg av boligens geografiske beliggenhet? 
 Må for eksempel boligen ha beliggenhet innenfor Oslo kommunes grenser for å kunne beholde 

eksisterende dagtilbud, skoletilbud, transporttilbud eller annet?  
 Hvilke funksjonelle krav er viktige å stille til innhold og utforming av boligen?  
 Vurderes det slik at bruker kan bo sammen med andre brukere, eller må bruker ha egen leilighet?  
 Hvilke arealer kan evt. deles? Kan for eksempel bad, kjøkken og/eller stue deles med andre brukere? 
 Er det andre forhold som er viktig og hensynta ift. boligens plassering? 
 For eksempel sentrumsnært vs. landlig, nærhet til familie, bakkeplan eller lignende. 

 
Andre forhold 
Er det andre forhold som er viktig å huske på gjennom anskaffelsesprosessen. Noter ned fortløpende. 
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TAUSHETSERKLÆRING FOR BRUKER/ VERGE/ PÅRØRENDE 
 

VED INNSYN I TILBUD I ANSKAFFELSE AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  
 

 
Bruker/verge/ pårørende vil i denne anskaffelsen få innsyn i tilbud som ikke er avvist og som 
konkurrerer om å få tildelt kontrakt, for å kunne uttale seg om kvalitet i de enkelte tilbudene.  
 
For å sikre likebehandling av leverandørene og at bydelens forhandlingsposisjon ikke blir forringet, 
må bruker/verge/ pårørende bevare taushet om alle forhold vedrørende leverandørene, tilbudene 
og konkurransen som vedkommende blir kjent med, fram til kontrakten er inngått. 
 
Etter konkurransen er avsluttet er bruker/ verge/ pårørende  bundet av taushetsplikts-
bestemmelsene etter forskrift om offentlige anskaffelser § 3-6, jf forvaltningsloven § 13. 
 Taushetsplikten etter forvaltningsloven omfatter personlige forhold (f. eks opplysninger om 
ansatte hos leverandøren) og forretningshemmeligheter (opplysninger som det vil være av 
konkurransemessig betydning for leverandøren å hemmeligholde, f.eks detaljer knyttet til turnus 
og kompetansesammensetning). Taushetsplikten gjelder uavhengig av hvordan bruker/ verge/ 
pårørende får kjennskap til opplysningene, og uavhengig av om opplysningene foreligger i skriftlig 
eller muntlig form. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, dvs uavhengig av kontraktens 
lengde.  
                                                  
Bruker/ verge/ pårørende må behandle alle forretningshemmeligheter på en fortrolig og 
konfidensiell måte, og er ansvarlig for at uvedkommende ikke får kjennskap til slike opplysninger. 
Bruker/ verge/ pårørende skal kun bruke opplysningene til å vurdere kvalitet i leverandørenes 
tilbud. Tilbudene må leses på bydelenes kontor, og det er ikke tillatt å ta med seg kopi av tilbudene 
ut av bydelens lokaler. 
 
Jeg har lest og forstått innholdet i dette dokumentet og forplikter meg til å overholde denne 
taushetserklæringen. 
   
Jeg er innforstått med at brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar.  
 
 
Sted/dato 
 
…………………. 
 
 
………………………………………….. 
Underskrift for bruker/ verge/ pårørende 
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SAMTYKKEERKLÆRING 
Samtykke til å gi taushetsbelagte opplysninger til prekvalifiserte leverandører ved anskaffelse av helse og 

omsorgstjenester til x.  

Informasjon om anskaffelsen og formålet med behandlingen av opplysningene om [bruker X].  

Kjøp av helse- og omsorgstjenester må følge regelverket for offentlige anskaffelser. Anskaffelsen av 
tjenestetilbudet til [bruker X] vil skje gjennom en totrinnsprosess for å ivareta brukerens personvern og 
kommunens taushetsplikt.  

Først kunngjøres/annonseres en konkurranse. I kunngjøringen informeres det kort om at det skal anskaffes 
helse- og omsorgstjenester, og leverandører som ønsker å delta i konkurransen sender en forespørsel om 
deltakelse i konkurransen til bydelen. Etter mottak av forespørsler vil bydelen vurdere hvilke leverandører 
som er best kvalifisert ut fra de kravene som er stilt i kunngjøringen. De best kvalifiserte leverandørene får 
mulighet til å levere tilbud om helse- og omsorgstjenster til x.  Disse leverandørene kalles prekvalifiserte 
leverandører.  Prekvalifiseringen er den første fasen i anskaffelsesprosessen sett fra leverandørens ståsted. 

I neste fase vil de prekvalifiserte leverandørene bli invitert til å levere inn tilbud. For å kunne utarbeide 
hensiktsmessige tilbud i tråd med brukerens behov, må leverandørene få utlevert relevant og tilstrekkelig 
informasjon om [bruker X], herunder opplysninger om det konkrete hjelpebehovet og de krav som stilles til 
innholdet og utforming av tjenesten. 

Formålet med opplysningene er å sikre brukeren et best mulig tjenestetilbud basert på konkurranse. Det gis 
kun informasjon som er i tråd med dette formålet. Etter at tilbud er levert, vil det som hovedregel føres 
forhandlinger om innholdet i tilbudene før det avgjøres hvilken leverandør som har gitt det beste tilbudet.  

Bydelen vil så langt som mulig anonymisere opplysningene som gis til leverandørene. I beskrivelsen av 
behovet, kravene til tjenesten og i forhandlingene vil det imidlertid gis personlige opplysninger som er 
underlagt taushetsplikt og bruker kan derfor bli identifisert av leverandørene. Leverandørene må skrive 
under på en taushetserklæring før de mottar brukerrelaterte opplysninger og må følge gjeldende regelverk 
om taushetsplikt.   

Samtykke 

Undertegnede bekrefter med dette å ha gjort seg kjent med og forstått innholdet i dette dokumentet. 

Undertegnede samtykker til at Bydel x ved enhet y kan gi personlige opplysninger om [bruker X] f. xx.xx.xxxx 
til de prekvalifiserte leverandørene. Samtykket er begrenset til de opplysningene som er i tråd med 
formålet.    

Samtykket gjelder frem til tidspunktet for kontraktsignering. Samtykket kan på ethvert tidspunkt endres eller 
trekkes tilbake ved påskrift på denne erklæringen.  

Sted/dato 

………………………… (underskrift bruker/verge) 

Eventuelle endringer/presiseringer: 
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Metoder for gjennomføring av utviklingprosjekter 
Når det ikke finnes en dekkende løsning i markedet, kan du gå i samarbeid med leverandører og/eller 
forskningsmiljøer om å utvikle nye løsninger. 
Hvis det etter en grundig behovsvurdering og dialog med markedet har blitt klart at behovet ditt ikke kan 
dekkes av eksisterende løsninger, kan det være aktuelt å utvikle nye løsninger sammen med leverandører 
og/eller forskningsmiljøer. 
 
Det er flere metoder du kan bruke for å gjennomføre slike utviklingsprosesser, og her kan du lese mer om 
de: 
 Innovasjonspartnerskap 
 Før-kommersielle anskaffelser 
 Plan- og designkonkurranse 
 Konkurransepreget dialog 
 Forsknings- og utviklingskontrakter 

 
Utvikling av nye løsninger skjer som regel i flere faser. Til sammen utgjør fasene en utviklingsprosess. Det er 
vanlig å markere overgangen fra utvikling til det at løsningen lanseres i markedet og settes i ordinær drift, 
som et viktig skille. Stadiene før skillet kaller vi tidlig fase, og det er i denne fasen at utviklingsaktiviteter 
foregår. 
 
En utviklingsprosess kan deles opp i seks faser:  

1. idégenerering (forskning) 
2. konseptfase 
3. prototypefase 
4. testfase 
5. markedsintroduksjon 
6. standardløsning 

 
Figuren under viser hvordan de ulike anskaffelsesmetodene er tilpasset innkjøp i de ulike fasene: 
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Hvordan gjennomføre innovative 
anskaffelser? 
For å legge til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser, bør du involvere markedet i forkant av 
anskaffelsen. Det gjelder å formidle behovene slik at du gir leverandørene handlingsrom til å finne den beste 
løsningen for din virksomhet. 

Stegene i en innovativ anskaffelsesprosess 

 

Kartlegge brukerens behov 

I planleggingsfasen av en anskaffelse, bør du gå grundig inn i brukernes behov. Det gjelder å involvere bredt 

når du kartlegger behovet. Husk på at alle som er involvert i bruken av produktet eller leveransen av 

tjenesten, er brukere, ikke bare sluttbrukere. 

Her kan du lese mer om hvordan du gjennomfører en grundig behovsvurdering 

Gå i dialog med markedet om mulige løsninger 

Gjennom å gå i dialog med markedet får du innsikt i hva som finnes av løsninger i markedet. 

 Kanskje eksisterer det en løsning som lett kan tilpasses slik at det passer ditt behov? 

 Kanskje er det behov for å utvikle noe nytt? 

I en dialog med leverandørene kan du for eksempel diskutere veivalg knyttet til valg av prosedyre og 

utforming av kontrakten. 

Her kan du lese mer om hvordan du gjennomfører dialog med markedet og kunngjør konkurranse 

Forventninger til funksjon og ytelse 

For å gi leverandørene handlingsrom, bør du beskrive hvilke behov løsningen skal tilfredsstille og ikke 

skissere en spesifisert løsning. Dette gjør du ved å formidle dine behov som funksjonskrav og ikke som 

detaljkrav. 
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Hvis behovet er å redusere støynivået fra en motorvei, kan for eksempel behovet formidles som en ønsket 

reduksjon i støynivå (ytelses- eller funksjonskrav), og ikke som et behov for en støyskjerm (krav til valg av 

løsning). 

Her kan du lese mer om ytelses- eller funksjonsspesifikasjoner 

Anbudskonkurranse eller utvikling? 

Dersom det finnes løsninger i markedet, som lett kan tilpasses for å løse ditt behov, kan du gjennomføre en 

anbudskonkurranse. 

Dersom løsningen ikke finnes, kan det bli aktuelt å gå i gang med en utviklingsprosess. Det finnes flere 

metoder for å gå i samarbeid med leverandører om å utvikle nye løsninger. 

Her kan du lese mer om metoder for å fremme samarbeid og utvikling 
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Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? 

- en kort veileder1 

 

Anskaffelsesregelverket2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. 
Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre usikkerhet 
knyttet til tolkingen av regelverket. Atter andre utfordringer skyldes 
manglende intern kompetanse eller organisering.  
 

1.  Formålet med veilederen 
 

I denne veilederen ønsker vi å vise hvilket handlingsrom kommunene3 har til å organisere egen 

virksomhet uten å komme i strid med anskaffelsesregelverket, og hvilket handlingsrom 

kommunene har til å styre sine anskaffelser slik at de kan oppnå formålet med anskaffelsen. 

Veilederen er ment å gi en overordnet orientering om handlingsrommet og gir derfor ikke svar på 

detaljnivå. 

  

 

2.  Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for organisering av 

kommunens virksomhet? 

 

2.1 Innledning 

Nedenfor skal vi vise hvilken betydning anskaffelsesregelverket har når en kommune ønsker å få 

andre - private, andre kommuner eller offentlige eide selskap - til å utføre tjenester eller 

produsere varer eller bygge- og anleggsoppdrag på kommunens vegne.   

Utgangspunkt 1: 

Kommunen velger selv om de skal produsere tjenester, varer eller bygge- og anleggsoppdrag 

selv eller om de skal kjøpe dette i markedet.  

Anskaffelsesregelverket stiller mao ingen krav til at kommunen må konkurranseutsette tjenester 

eller kjøpe varer i det private markedet. 

                                                           
1
 Denne veilederen er utarbeidet av KS Advokatene med økonomisk støtte fra Kommunal- og 

regionaldepartementet.  

2
 Med anskaffelsesregelverket menes her lov om offentlige anskaffelser av 16.7.1999 nr. 69, forskrift om 

offentlige anskaffelser av 7.4.2006 nr. 402 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester) av 7.4.2006 nr. 403. 

3
 Med «kommune» menes i denne veilederen både kommune og fylkeskommune.  
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Utgangspunkt 2:  

Når kommunen bestemmer seg for å kjøpe varer, tjenester eller bygge- og anleggsoppdrag fra 

andre enn kommunens egne virksomheter, må forholdet til anskaffelsesregelverket vurderes. 

 

Litt forenklet kan vi si at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse i alle tilfeller der 

kommunen kjøper varer, tjenester eller bygge- og anleggsoppdrag fra selvstendige 

rettssubjekter4, med unntak av følgende tilfeller: 

a) Oppgavene tildeles i såkalt utvidet egenregi. Reglene om utvidet egenregi er utviklet av 

EU-domstolen. 

b) Noen tilfeller der oppgavene utføres av en annen offentlig enhet som inngår i et 

samarbeid med kommunen (offentlig – offentlig samarbeid). Også dette unntaket er 

utviklet av EU-domstolen. 

c) De tjenestene som anskaffes omfatter såkalte myndighetsoppgaver, dvs. oppgaver der 

kommunen på en eller annen måte utøver offentlig myndighet. Ofte er dette oppgaver 

der kommunene ikke fritt kan overlate hele eller deler av oppgaven til private. 5   

d) For enkelte avtaleformer der det økonomiske aspektet ved tjenesten er så underordnet at 

det ikke anses å foreligge en «kontrakt» i regelverkets forstand.  

 

De fire tilfellene der regelverket ikke kommer til anvendelse er utdypet i punktene nedenfor. 

                                                           
4
 Et rettssubjekt er en enhet som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene. 

Rettssubjektet kommune omfatter alle kommunens etater og kommunale foretak. Kommunalt eide selskaper 

omfattes ikke av rettssubjektet kommune.  

5
 Det fremgår av EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32 at anskaffelse av tjenester som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse faller utenfor EØS-avtalens virkeområdet. Rekkevidden av unntaket er utdypet i EU-

domstolens sak C160/08. 

Hvorfor kan kommunene ha behov for å kunne tildele oppdrag til andre uten at 

anskaffelsesregelverket skal komme til anvendelse? 

1. Mange kommuner ønsker å opprette egne selskaper som skal ivareta konkrete oppgaver for kommunen. 

Dette gjøres ofte fordi kommunen mener slik selskapsopprettelse gir bedre grunnlag for driften. For at 

hensikten med selskapsopprettelsen skal kunne ivaretas, er det en forutsetning at selskapet kan utføre de 

aktuelle tjenestene for kommunen uten at det gjennomføres konkurranser i henhold til regelverket. 

2. Mange kommuner ønsker å samarbeide om drift av tjenester. For å kunne gjøre dette på en hensiktsmessig 

måte, er det ofte nødvendig å opprette et felles rettssubjekt som skal utføre oppgavene. Andre ganger skjer 

samarbeidet ved at en kommune utfører oppgavene for en annen kommune. For at målet om samarbeid om 

tjenester skal kunne oppnås, er det en forutsetning at kommunene kan tildele det felles rettssubjektet 

oppgaver uten konkurranse. 
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2.2 Nærmere om utvidet egenregi 

Egenregi er tilfellene der for eksempel en kommune produserer varene eller tjenestene selv, dvs. 

innenfor eget rettssubjekt. I et slikt tilfelle foreligger naturligvis ingen anskaffelse, og regelverket 

kommer dermed heller ikke til anvendelse. 

Utvidet egenregi er tilfeller der et offentlig organ tildeler oppdrag til en enhet som ikke tilhører 

samme rettssubjekt, men der den enheten som tildeles oppdraget har så nær tilknytning til det 

offentlige organet, at det er naturlig å likestille det med egenregitildeling.  

Utvidet egenregi er i dag ikke regulert i EU-direktivene og heller ikke i det norske regelverket.6  De 

rammene som er fastsatt, er fremkommet gjennom EU-domstolens praksis. Domstolen har 

gjennom sin praksis stilt opp to hovedkrav for at et offentligrettslig organ skal kunne tildele 

oppdrag til en enhet utenfor eget rettssubjekt i utvidet egenregi7: 

 Kontrollkravet:   

Kravet går ut på at det offentligrettslige organet som tildeler oppdraget må ha en kontroll over 

selskapet8 som får oppdraget som svarer til den kontroll det har over sine egne tjenestegrener.  

Dette kravet stenger for tildeling av oppgaver til selskaper som har private eiere. Det er mao ikke 

mulig å tildele oppdrag til et selskap i utvidet egenregi, når dette selskapet har private eiere, 

uansett hvor liten den private eierandelen er.   

Det er heller ikke mulig å tildele oppgaver til stiftelser i utvidet egenregi, idet stiftelsene pr. 

definisjon er selveiende og dermed ikke kontrolleres av kommunen.  

EU-domstolen har videre gitt uttrykk for at indirekte kontroll, via et morselskap, i de fleste tilfeller 

ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kontrollkravet. Dette vil stort sett være til hinder for å tildele 

oppgaver til et datterselskap som eies av et holdingsselskap, selv om holdingsselskapet 

utelukkende eies av kommuner, uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse. 

Det er de reelle forholdene som vurderes, ikke formaliteter. 

 Omsetningskravet:  

Videre er det et krav at selskapet som får oppdraget må utføre hoveddelen av sin virksomhet for 

eierne. Hvor stor andel av omsetningen selskapet kan ha til andre enn sine eiere, er ikke konkret 

fastsatt i regelverket eller i EU-domstolens praksis. Det er antatt at en omsetning på 10 % til andre 

enn eierne i hvert fall ikke stenger for å tildele oppdrag i utvidet egenregi. Hvis omsetningen er 

høyere, må det foretas en konkret vurdering. Dog vil en ekstern omsetning på over 15-20 % neppe 

bli akseptert.  

                                                           
6
 EU-kommisjonen fremmet i desember 2011 forslag til revisjon av anskaffelsesreglene. Forslaget inneholder 

også regulering av både utvidet egenregi og offentlig – offentlig samarbeid. Forslaget er til behandling i EU-

systemet og det forventes at nytt direktiv vil bli vedtatt i løpet av 2012.  

7
 Kravene er først beskrevet i den såkalte Teckal-saken sak C-107/98 og senere utdypet i bla Parking Brixen-

saken C-458/03. 

8
 I praksis er det gjerne selskaper det er tale om. Det kan likevel ikke utelukkes at utvidet egenregi også kan 

aksepteres der enheten er organisert som et samvirkeforetak eller annen forening.   
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2.3 Nærmere om avtaler om samarbeid mellom kommuner 

EU-kommisjonen har inntil juni 2009 gitt uttrykk for at avtaler som ikke gjaldt 

myndighetsoppgaver eller tildeling av oppdrag gitt i utvidet egenregi, var omfattet av 

anskaffelsesregelverket. Dette endret seg ved EU-domstolens dom i den såkalte Stadtreinigung 

Hamburg-saken.9  

Kommisjonen anførte i saken at fordi de samarbeidende kommunene ikke hadde opprettet et 

eget rettssubjekt som skulle utføre tjenestene, men isteden basert tjenesteytingen på en 

samarbeidsavtale mellom kommunene, var avtalen omfattet av anskaffelsesregelverket.  

I denne saken presiserte domstolen først; 

 at EU-retten ikke inneholder noen forpliktelse for offentlig myndighet til å etablere 

samarbeid som skal sikre utførelse av offentlige serviceoppgaver i en bestemt rettslig 

form, 

 at den aktuelle typen samarbeid mellom offentlige myndigheter ikke undergraver det 

primære målet for EU-rettens anskaffelsesregler og 

 at samarbeidsmodellen ikke var brukt for å omgå anskaffelsesreglene.  

Domstolen kom til at selv om arbeidet ikke oppfylte kravene til utvidet egenregi, var anskaffelsen 

av tjenestene til de enkelte kommunene ikke omfattet av anskaffelsesregelverket. Dommen åpner 

mao for at kommuner kan samarbeide om utførelse av offentlige serviceoppgaver, uten at dette 

skjer ved opprettelse av egne selskaper. Denne type samarbeid kan dermed etableres som for 

eksempel vertskommunesamarbeid, uten at reglene i kommuneloven §§ 28 a – k må følges.   

Dommen gir likevel ikke noen ubetinget rett til å tildele kontrakter til andre kommuner, uten at 

anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse. Hvor langt dette domstolskapte unntaket rekker, 

er fortsatt uklart. EU-kommisjonen utga i oktober 2011 et såkalt arbeidsdokument, der forholdet 

mellom anskaffelsesreglene og såkalt offentlig – offentlig samarbeid beskrives.10  Det er antatt at 

følgende krav må være oppfylt: 

1) Samarbeidet må bare være mellom offentlige organer, dvs. at ingen private 

parter må få noen konkurransefordel av samarbeidet. 

2) Det må være et reelt samarbeid med formål om å sikre utførelse av en offentlig 

serviceoppgave.  

3) Samarbeidet må kun være styrt av hensynet til å oppnå mål i det offentliges 

interesse. 

                                                           
9
 Sak C-480/06. Saken gjaldt en samarbeidsavtale mellom fem kommuner. Avtalen hadde til hensikt, gjennom 

samarbeid, å ivareta kommunenes offentlige, lovpålagte oppgaver knyttet til avfallshåndtering. 

10
 Arbeidsdokumentet finnes på lenken: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/partnerships/cooperation/index_en.htm 

Dokumentet er basert på EU-domstolens praksis og gjeldende direktiver. EU-kommisjonen la i desember 2011 

frem forslag om endringer i anskaffelsesdirektivene, herunder regulering av utvidet egenregi og samarbeid 

mellom offentlige enheter.  
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Det er fortsatt uklart hvor store krav som stilles til at det skal være et reelt samarbeid. Herunder 

er det usikkert om det stilles krav om at alle samarbeidskommunene må delta i selve utførelsen av 

oppgaven, eller om det er nok at alle samarbeidskommunene har reell innflytelse på hvordan 

oppgaven blir utført i større grad enn man ville hatt ved ordinær kontraktstyring. EU-

kommisjonen har foreløpig inntatt det standpunktet at rent bytte av tjenester mot penger ikke vil 

oppfylle vilkårene, men det er likevel usikkert hva som egentlig ligger i dette kravet. Reelle hensyn 

og den begrunnelse EU-domstolen har gitt for at enkelte typer samarbeid ikke omfattes av 

anskaffelsesregelverket, tilsier at det bør være tilstrekkelig at alle samarbeidskommunene har 

reell og sterk innflytelse på hvordan tjenesten utføres.  

 

2.4  Nærmere om samarbeid om og kjøp av tjenester som 

innebærer myndighetsutøvelse 

 

Begrepet myndighetsoppgaver er i denne 

sammenheng ikke nødvendigvis sammenfallende 

med begrepet «offentlig myndighetsutøvelse» 

slik vi finner det i f. eks. forvaltningsloven, men 

det er vanskelig å trekke klare og eksakte grenser 

for hva som omfattes.    

 

For utøvelse av disse tjenestene kan kommunene etablere vertskommunesamarbeid med 

hjemmel i kommuneloven §§ 28 a – k. Kommunene kan så la vertskommunen utføre tjenestene 

for seg, uten at oppdraget omfattes av anskaffelsesregelverket. En slik avtale forutsetter 

naturligvis at loven åpner for at kommunen kan overlate utførelsen av oppgavene til andre.  

Denne gruppen unntak omfatter kun utførelse av myndighetsoppgaver. Andre oppgaver, typisk 

administrative støttetjenester, må vurderes i forhold til alternativene beskrevet foran i punkt 2.1 

bokstav a) eller b).  

I en del tilfeller omfatter samarbeidet både myndighetsoppgaver og administrative 

støtteoppgaver. I disse tilfellene må det foretas en konkret vurdering for å vurdere om 

anskaffelsesregelverket får betydning.  

 

2.5 Nærmere om «kontrakt» 

Anskaffelsesregelverket kommer heller ikke til anvendelse hvis avtalen ikke kan sies å ha en 

økonomisk karakter. I disse tilfellene foreligger ingen «kontrakt» i regelverkets forstand. Det skal 

likevel lite til før en avtale anses å ha en økonomisk karakter. Det er for eksempel ikke slik at en 

anskaffelse faller utenfor anskaffelsesregelverket der kommunen kun dekker de rene kostnadene 

ved utførelse en tjeneste, uten å betale et påslag.  

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har i tre saker kommet til at tjenester på 

barnevernområdet, der det økonomiske aspektet er helt underordnet og det er hensynet til 

barnets beste som er avgjørende for valg av kontraktspart, ikke omfattes av 

Eksemplar på offentlig myndighetsutøvelse: 

 Barnevernets enkeltvedtak og oppgaver 

knyttet til omsorgsovertakelse. 

 Skatteinnkreving 

 Kommunens enkeltvedtak knyttet til 

tildeling av helse- og omsorgstjenester 
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anskaffelsesregelverket. 11  Det er usikkert om dette unntaket også kan benyttes på andre typer 

tjenester av tilsvarende karakter. 

 

3.  Hva betyr dette for kommunenes mulighet til å organisere egen 

virksomhet og samarbeide om oppgaveløsning? 

3.1 Innledning 

Selv om anskaffelsesregelverket til en viss grad begrenser kommunenes mulighet til å organisere 

sin virksomhet, er handlingsrommet stort. Man må bare kjenne dette før organisasjonsvalg 

treffes. 

Både når kommunen ønsker å opprette egne rettssubjekt som skal utføre oppdrag etter direkte 

tildeling fra kommunen, og når flere kommuner ønsker å samarbeide om utførelse av oppgaver, 

er mulighetene flere.  

 

3.2 Opprettelse av egne rettssubjekter – Når kan utvidet egenregi 

brukes ved tildeling av oppdrag?  

Når det er ønskelig å tildele oppdrag i utvidet egenregi, kan følgende rettssubjekter vurderes: 

      IKS:   

Kan brukes, forutsatt at selskapet har det vesentlige (helst minst 90%) av sin omsetning til sine 

eiere. Det forutsettes også at tildelingen skjer direkte til det selskapet kommunen eier. Hvis IKSet 

har opprettet datterselskap, skal det mye til at kommunen kan tildele oppgaver til dette 

datterselskapet etter reglene om utvidet egenregi. 

AS:   

Kan brukes, forutsatt at selskapet har det vesentlige(helst minst 90%)  av sin omsetning til sine 

eiere og selskapet ikke har noen private aksjonærer. Det forutsettes også at tildelingen skjer 

direkte til det selskapet kommunen eier. Hvis ASet har opprettet datterselskap, skal det mye til at 

kommunen kan tildele oppgaver til dette datterselskapet etter reglene om utvidet egenregi. 

Styre etter kommuneloven § 27:   

Kan brukes, forutsatt at styret er et eget rettssubjekt og at det har det vesentlige av sin omsetning 

til kommunene som har opprettet styret. Hvis styret ikke er eget rettssubjekt, må tildelingen av 

oppgaver til samarbeidet vurderes opp mot unntaket for offentlig – offentlig samarbeid, som er 

omtalt tidligere. 

                                                           
11

 I Kofa-sak 2010/364 kom klagenemnda til at barnevernets kjøp av institusjonsplasser til enkeltbarn ikke var 

omfattet av anskaffelsesregelverket, fordi disse kjøpene ikke var av økonomisk karakter. I saken ble også 

spørsmålet knyttet til myndighetsutøvelse drøftet.  I Kofa-sak 2011/75 gjaldt enkeltkjøp av tiltaksplasser som var 

hjemlet i barnevernloven §§ 4-4,4-12 og 4-24. Kofa kom også her til at disse anskaffelsene ikke var kontrakter i 

anskaffelsesregelverkets forstand. Kofa har også trukket tilbake et overtredelsesgebyr som var feilaktig ilagt for 

tilsvarende kontrakter som nevnt i sak 2011/75. 
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Annen kommune:  

På grunn av kontrollkravet, vil det ikke være mulig å foreta rene tildelinger av oppdrag til en annen 

kommune etter reglene om utvidet egenregi. Se dog om unntaket for samarbeid mellom 

kommuner (offentlig –offentlig samarbeid). 

Stiftelser: 

En stiftelse er pr. definisjon en selveiende enhet. Kontrollkravet vil derfor ikke være oppfylt og det 

vil ikke være mulig å tildele kontrakter til en stiftelse i utvidet egenregi.  

Kommunalt foretak:  

Dette foretaket er en del av rettssubjektet kommunen, og oppdrag kan derfor tildeles i ordinær 

egenregi uten ytterligere vilkår.  

 

3.3 Interkommunale samarbeid uten opprettelse av nye 

rettssubjekter 

 

Det er også mulig å samarbeide om felles utførelse av oppgaver, uten at dette skjer ved 

opprettelse av et eget rettssubjekt. Kommunene har da følgende valg: 

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven: 

Kommuner kan samarbeid om myndighetsoppgaver gjennom kommunelovens regler om 

vertskommunesamarbeid. I disse til fellene kan ikke kommunen overlate utøvelsen av oppgavene 

til andre enn en kommune via vertskommunemodellen.  

Avtalebasert samarbeid utenfor kommuneloven: 

Når samarbeidet ikke omfatter myndighetsoppgaver, er det ingen lovmessige sperrer for hvilken 

organisasjonsmodell kommunene kan velge for sitt samarbeid. Dette kan mao skje uten at reglene 

i kommuneloven må benyttes. Disse samarbeidene er ikke egentlige vertskommunesamarbeid i 

kommunelovens forstand, men rene avtalebaserte samarbeid mellom kommuner.12  

En forutsetning for etablering av slikt samarbeid er fra kommunenes side ofte at 

anskaffelsesreglene ikke kommer til anvendelse. Kommunen er ikke på jakt etter en hvilken som 

helst leverandør av tjenester, men ønsker å samarbeid med nabokommunen om utførelse av 

disse.  Det gjelder da å etablere samarbeidet på en måte som tilfredsstiller kravene til offentlig – 

offentlig samarbeid, beskrevet i punkt 2.3 foran.  

Rene kjøp av tjenester: 

Dersom samarbeidet settes opp som et rent tjenestekjøp, vil det ikke gå klar av 

anskaffelsesregelverket. Dersom kommunen ønsker å gjennomføre et rent kjøp av tjenester, må 

                                                           
12

 Det er likevel mange som omtaler disse samarbeidene som vertskommunesamarbeid. Dette kan i noen 

tilfeller medføre misforståelser. Denne gruppen avtalebaserte samarbeid omfatter blant annet samarbeid om 

administrative støttetjenester som IKT-tjenester, regnskapstjenester, sentralbordtjenester og revisjon.  

97



Hvordan er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - Første utgave,  februar 2012 

kjøpet legges ut på anbud. Andre kommuner kan da fritt delta i konkurransen om oppdraget, men 

de vil da være tilbydere på lik linje med andre leverandører.  

 

4.  Hvor stort er kommunenes handlingsrom når 

anskaffelsesregelverket gjelder? 

4.1   Innledning 

Anskaffelsesregelverket er detaljert og det er strenge krav til hvilke prosedyrer som må følges. Det 

betyr likevel ikke at kommunene ikke har et handlingsrom når de skal anskaffe varer, tjenester og 

bygge- og anleggsarbeider. Handlingsrommet er stort, man må bare vite hvor det ligger og når det 

kan brukes.  

 

 Anskaffelsesprosessen  

En god anskaffelse innebærer langt mer enn bare overholdelse av anskaffelsesregelverket.  

Selve anskaffelsesprosessen består av forenklet sett av tre faser: 

 Forberedelsesfasen 

 Gjennomføringsfasen 

 Oppfølgingsfasen 

 

 

Kommunen har stor mulighet til å stille krav til leverandørene, men dette forutsetter at 

kommunen faktisk vet hva de ønsker å kjøpe. For å kunne beskrive hva kommunen ønsker, må 

kommunen gjøre et grundig forarbeid for å kartlegge hva kommunens behov er, hvilke 

minimumskrav bør kommunen stille og hvilke andre forhold som er avgjørende for at kommunen 

skal gjøre et så godt innkjøp som mulig. Det er også viktig at kommunen i den forberedende fasen 

tenker på hvordan de skal følge opp kontrakten, når den først er inngått. Det hjelper nemlig lite å 

ha gjort et godt innkjøp på papiret, hvis kommunen ikke også sikrer at man får det man har kjøpt i 

løpet av kontraktsperioden.  

 

Det er ingen krav i anskaffelsesregelverket om at en kommune må kjøpe den rimeligste varen eller tjenesten.  
Kommunen har full mulighet til å stille krav til produktet eller tjenesten, økonomisk fundament og kompetanse 
hos leverandør mv. Det er også full mulighet til å vektlegge andre elementer enn pris når beste tilbud skal velges. 
Det kan for eksempel bestemmes at service, estetikk, leveringstid og kvalitet skal vektlegges. 
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Anskaffelsesregelverket gjelder i 

hovedsak kun i gjennomføringsfasen. 

Det er derfor fullt mulig for kommunen å 

overholde anskaffelsesregelverket, selv 

om man gjør en dårlig jobb i 

forberedelsesfasen og selv om man ikke 

følger opp kontrakten etter at den er 

inngått. Overholdelse av regelverket vil 

ikke i seg selv føre til at kommunen får 

dekket sitt behov på den best mulige 

måten. 

I presentasjonen nedenfor ønsker vi å 

vise hvordan kommunene ved sitt arbeid 

i hele anskaffelsesprosessen kan utnytte 

handlingsrommet i 

anskaffelsesregelverket, slik at de kan 

gjøre gode, kosteffektive innkjøp. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Hvordan kan kommunen sikre at de får det de har behov for? 

Anskaffelsen blir først god når: 

 Du vet hva som er viktig for deg 

 Du vet hva du har behov for 

 Du vet hvor risikoene knyttet til anskaffelsen ligger 

 Du får det du ønsker til gunstigst mulige betingelser 

 Du får det du har bestilt 

 Du ikke får andre problemer på kjøpet? 

 

For å sikre at kommunen faktisk gjennomfører en god anskaffelse, må kommunen være bevisst på 

disse forholdene og samtidig kjenne til hvilket handlingsrom de har. Dette handlingsrommet er 

ulikt i de ulike fasene av anskaffelsesprosessen. 

I forberedelsesfasen skal kommunen vurdere: 

 Hvilket behov har kommunen? 

 Hvordan er markedet? 

 Finnes det kommunen har behov for?  

 Er det kommet noe nytt på markedet?   

 Må kommunen bidra til å etablere et marked før 

anskaffelsen kan gjennomføres? 

 Kan kommunen gjennom anskaffelsen bidra til 

ønsket innovasjon? 

 Hvordan kan man spesifisere kravene til 

varen/tjenesten for å sikre at kommunens behov 

ivaretas på en best mulig måte? 

 

I gjennomføringsfasen skal kommunen: 

 Utarbeide de endelige konkurransedokumentene 

 Presentere de juridiske rammene for konkurransen 

 Presentere de juridiske rammene som skal gjelde 

mellom partene etter at kontrakten er inngått 

(utarbeide kontrakten) 

 Utlyse konkurransen 

 Evaluere tilbudene og kåre vinneren 

 

 I kontraktsoppfølgingsfasen skal kommunen: 

* Følge opp kontrakten. 

 Følge med i markedet, vurdere behovet for å drive 

leverandør- og produktutvikling.  
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Handlingsrommet i forberedelsesfasen 

Det er i denne fasen kommunen skal finne ut hva de har behov for. I denne fasen er det intet 

anskaffelsesregelverk som stiller krav til hva kommunen kan gjøre, med unntak av kravet til å ta 

hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø ved planleggingen av anskaffelsene.  

I denne fasen har derfor kommunen tilnærmet fri mulighet til å tilrettelegge for den anskaffelsen 

de senere skal gjøre. Det viktige er her at det brukes tid og ressurser slik at anskaffelsen kan skje i 

tråd med kommunens behov. I denne fasen er det også store muligheter for å ha kontakt med 

markedet, forutsatt at dette skjer i åpenhet og ikke fører til at anskaffelsen senere spesifiseres på 

en måte som favoriserer enkelte leverandører.   

 

Forholdet til lokale leverandører 

For mange kommuner er det viktig å sikre at lokale leverandører settes i stand til å delta i 

konkurransen om levering av varer og tjenester til kommunen. Det er ikke anledning til å 

favorisere lokale leverandører, men kommunen kan legge til rette for at disse skal kunne 

innlevere tilbud. Slik tilrettelegging kan for eksempel skje ved: 

 Informasjon om hvordan man gir tilbud til kommunen: 

  Hvilke regler gjelder? 

 Hvor offentliggjøres konkurransene? 

 Informasjon kan legges ut på kommunens nettsider og kommunen kan invitere til 

informasjonsmøter el. 

Dersom kommunen har utarbeidet en plan for hva den skal anskaffe det neste året, kan 

informasjon om hvilke typer anskaffelser som skal gjøres, legges ut på kommunens nettsider. 

Tilrettelegge konkurransen slik at også små og mellomstore bedrifter kan inngi tilbud.  

 

Mange lokale leverandører har ikke anledning til å inngi tilbud, hvis anskaffelsene blir for store. 

For å sikre at også mindre aktører kan være med i konkurransen, kan det da gis anledning til å 

inngi tilbud bare på deler av det som skal anskaffes.  

 

I denne fasen er det viktig å stille spørsmål som: 

 Hva har vi behov for? 

 Er det noe som tyder på at det behovet vi ser i dag vil endre seg i den perioden kontrakten skal gjelde? 

 Hvordan kan vi sikre en god dialog med markedet før anskaffelsesprosessen begynner slik at vi kan 

bidra til å utvikle markedet i en retning som er viktig for oss? 

 Hvordan kan vi forberede markedet på konkurransen vi skal gjennomføre? 

 Hva er risikofaktorene knyttet til kjøpet? (økonomisk risiko, risiko knyttet til svart økonomi eller sosial 

dumping, risiko knyttet til miljøutfordringer, risiko knyttet til rettssikkerhet for borgerne mv)  

 Finnes det et marked for det vi ønsker å kjøpe? 
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Handlingsrommet i gjennomføringsfasen 

Når kommunen har foretatt en grundig vurdering av hva den har behov for og hvordan markedet 

for det de skal kjøpe er, begynner arbeidet med å skrive kravspesifikasjon og de øvrige delene av 

konkurransegrunnlaget. I dette arbeidet er det viktig å ha oversikt over hvordan kravene kan 

stilles, slik at kommunen faktisk får det den har behov for.  

 

Forenklet sagt kan krav stilles på to ulike måter: 

 Det kan stilles minimumskrav til leverandørene for at de i det hele tatt skal kunne være med i 

konkurransen. Slike krav kalles kvalifikasjonskrav.13 Dette er krav som stilles til leverandøren 

for å sikre at denne er kvalifisert til å levere de aktuelle varer eller tjenester til kommunen. 

 Det kan stilles krav til det produktet eller den tjenesten som skal kjøpes og til hvordan 

tjenestene skal utføres. Disse kravene kan stilles i kravsspesifikasjonen eller i 

kontraktsvilkårene. 

Når leverandørene først har vist at de tilfredsstiller minimumskravene for å være med på 

konkurransen (kvalifikasjonskravene) og deretter, i sitt tilbud, viser at de har oppfylt de 

minimumskravene som er stilt i kravspesifikasjonen, skal kommunen velge mellom de tilbudene 

som gjenstår. Dette gjøres ved at kommunen stiller opp tildelingskriterier.     

 

                                                           
13

 Forskrift om offentlige anskaffelser gir i § 8-4 (for anskaffelser som ikke omfattes av EØS-reglene) og i § 17-4 

(for anskaffelser som omfattes av EØS-reglene) bestemmelser om hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles.  

I denne fasen er det viktig å stille spørsmål ved: 

 

 Hva har vi behov for? 

 Er det noe som tyder på at det behovet vi ser i dag vil endre seg i den perioden kontrakten skal gjelde? 

 Hvordan kan vi sikre en god dialog med markedet før anskaffelsesprosessen begynner slik at vi kan bidra til 

å utvikle markedet i en retning som er viktig for oss? 

 Hvordan kan vi forberede markedet på konkurransen vi skal gjennomføre? 

 Hva er risikofaktorene knyttet til kjøpet? (økonomisk risiko, risiko knyttet til svart økonomi eller sosial 

dumping, risiko knyttet til miljøutfordringer, risiko knyttet til rettssikkerhet for borgerne mv)  

 Er det noe marked for det vi ønsker å kjøpe? 

 

Eksempler på hvordan krav kan stilles: 

 Krav til holdbarhet for produkter 

 Krav til hvordan arbeidet skal utføres. 

 Krav til bruk av miljøvennlige løsninger/produkter 

 Krav til utvikling hos leverandøren 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (kontraktskrav) 

 Krav til utdanning eller erfaring for ansatte som skal være involvert i leveransen. 

 Når og hvordan varer eller tjenester skal leveres.mv 
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Tildeling av offentlige kontrakter kan skje på to måter14: 

 På basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. I dette ligger at 

kommunen kan vektlegge mange forhold som er av betydning for den  

leveransen de skal ha, forutsatt at kriteriene har tilknytning til det som skal kjøpes.  

 Utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.  

Hvis man velger å tildele kontrakten til «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet», må man 

presisere hvilke elementer som skal telle med ved vurderingen. Dette kan for eksempel være 

kvalitet, service, leveringstid, pris. 

Det er dog ikke slik at kommunen står helt fritt til å velge tildelingskriterier. Kommunene må være 

bevisst på hvor og hvordan kravene i konkurransedokumentene stilles og hvordan kriteriene 

formuleres. Men med kunnskap om regelverket, bevissthet om hva man har behov for og godt 

forarbeid er handlingsrommet stort!  

Handlingsrommet i kontraktsoppfølgingsfasen 

Når kontrakt først er skrevet, er partene forpliktet til å overholde sine forpliktelser etter denne 

kontrakten. I denne fasen er det alminnelig kontraktsrett, og ikke anskaffelsesregelverket, som 

regulerer forholdet mellom partene.  

Partene har til en viss grad rett til å gjøre endringer i kontrakten, dersom denne rettigheten følger 

av kontrakten eller partene blir enige om det. Men dersom endringene blir vesentlige, vil det 

foreligge en ny anskaffelse og anskaffelsesregelverket kan føre til at kontrakten må legges ut på 

nytt anbud. 

Det avgjørende i denne fasen er at kontrakten faktisk følges opp. Det er i denne fasen kommunen 

skal sikre at an faktisk får det man har inngått kontrakt om, til den tid og pris som kontrakten sier.    

 

4.3   Betydningen av å gjennomføre hele anskaffelsesprosessen 

Det fremgår av det som er skrevet foran at kommunens handlingsrom er klart størst i 

forberedelsesfasen. Det er i denne fasen anskaffelsen kan formes og det kan fastsettes hva 

kommunen har behov for og hvilke faktorer som er viktige for å få en så god anskaffelses som 

mulig.  

Det er imidlertid helt avgjørende at kommunen har en klar strategi for hvordan kontrakten skal 

følges opp. Uten korrekt kontraktsoppfølging vil det ikke være mulig å sikre at man faktisk får det 

som følger av kontrakten. Manglende kontraktsoppfølging åpner også for korrupsjon, sosial 

dumping mv. 

Anskaffelsesprosesser kan være tunge og tidkrevende. Uten skikkelig lederstøtte, vil det ofte være 

vanskelig for innkjøper å gjøre en god jobb. Med skikkelig lederstøtte vil en god innkjøper kunne 

bidra til at kommunen gjør anskaffelser som bidrar til at kommunen kan dekke sine behov på en 

                                                           
14

 Tildelingskriteriene er beskrevet i forskrift om offentlige anskaffelser gir i § 13-2 (for anskaffelser som ikke 

omfattes av EØS-reglene) og i § 22-2 (for anskaffelser som omfattes av EØS-reglene) regler for kriterier for valg 

av tilbud. 
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hensiktsmessig måte samtidig som gode rutiner sikrer at kommunen opptrer som en profesjonell 

part i alle sammenhenger.  

 

 

 

 

HANDLINGSROMMET ER DER FOR AT DERE SKAL BENYTTE DET. 

 

LYKKE TIL! 

Gode anskaffelser krever: 

 Lederforankring for anskaffelsesarbeidet 

 Tilstrekkelig tid og ressurser til å gjennomføre hele anskaffelsesprosessen 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1315-2 

Arkiv:                L74  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 01.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/18 Nordreisa formannskap 08.11.2018 

 

Forespørsel om frafall av førstekjøpsrett og kjøp av festetomt 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune frasier seg førstekjøpsretten til eiendommen gnr 14/110, med 

adresse Moan 43, 9151 Storslett. 
2. Nordreisa kommune gjennomfører fradeling av festetomt 14/110 for oppretting av egen 

matrikkelenhet.  
3. Nordreisa kommune tilbyr fester av 14/110 å kjøpe tomta i henhold til bestemmelsen i 

festeloven til kr 19.152, pluss tinglysing. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har fått henvendelse fra arvinger til eiendommen gnr 14/110 med adresse Moan 43, 
9151 Storslett og interessert kjøper. 
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Kart over eiendommen 
Tomta eies av Nordreisa kommune, mens arvingene etter Svein Olav Jakobsen er festere til 
eiendommen. Huset ble bygd i 1984 av Stiftelsen Sonjatun og solgt til Svein Olav Jakobsen i 
1993. I skjøte står det under pkt 6 Særskilte avtaler: Ved eventuell salg har Nordreisa kommune 
førstekjøpsrett. 
Arvingene ønsker å selge boligen og forespør om kommunen frasier seg forkjøpsretten. 
 
Videre har interessert kjøper bedt om avklaring på om kommunen ønsker å selge festetomten. 
Begge spørsmålene tas derfor opp i samme sak. 
 
Prisfastsetting ved innløsning av festetomter 
Ved innløsning av festetomter fastsettes kjøpesummen etter regler fastsatt i tomtefesteloven.  
 
§ 32.Rett til innløysing av festetomt til bustadhus og fritidshus  
Festaren kan krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus eller fritidshus når det er gått 30 år 
av festetida - om ikkje kortare tid er avtalt - eller når festetida er ute. Etter at det er gått 30 år 
av festetida, kan festaren også krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus kvar gong det er 
gått to nye år, og ei festetomt til fritidshus kvar gong det er gått ti nye år.  
 
§ 37.Innløysingsvilkår  
Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal innløysingssummen 
vere 25 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre 
innløysingssum er avtalt. Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år eller kortare før avtala 
kunne ha vorte lengd etter § 33, kan bortfestaren krevje regulering av festeavgifta etter § 15 
fjerde ledd på innløysingstida. Om ikkje anna er avtalt, kan bortfestaren likevel krevje at 
innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid utan 
oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på innløysingstida med 
frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak som er 
gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre 
er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta.  
 
Ut i fra disse reglene kan fester kreve å få kjøpt tomta for 25 ganger festeavgifta, eller etter 
beregning 40 prosent av tomteverdien. 
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Alt 1  
Festetomta ble opprettet i 1984. Festeavgifta var da fastsatt til 100 kr. I hht SSB sin 
konsumprisindeks tilsvarer dette 252 kr i 2017 kroner. En innløsningsverdi på festeavgift x 25 
blir da kr 6300. Kommunen ble eier av denne tomta i 1993 ved overdragelse fra stiftelsen 
Sonjatun. Så langt vi kan finne ut har kommunen ikke krevd festeavgift.  
 
Alt 2  
Ut i fra tidligere utbygginger i Sørkjosen og Høgegga på 1990-tallet var prisen pr m2 60 kr. Med 
bakgrunn i 60 kr pr m2, tomt på 798 m2 blir tomteverdien kr 47.880.  Etter tomtefesteloven skal 
verdien settes til 40% av en tomteverdi. Tomteprisen blir da kr 19.152. 
 
Jf kommunens delegasjonsreglement skal alle saker som omhandler salg av eiendom vedtas av 
kommunestyret. Eiere av huset ønsker å selge det så raskt som mulig, og med den bakgrunn 
legges saken fram til formannskapet etter § 13 i kommuneloven. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har ingen kommunale leiligheter. Alle ble i 2006 overdratt til Stiftelsen 
Nybo. Rådmannen kan derfor ikke se noen behov for at forkjøpsretten skal brukes. Hvis Nybo 
ønsker å kjøpe boligen, vil de ha mulighet til det hvis den blir lagt ut på det åpne markedet. 
 
Nordreisa kommune har heller ikke tradisjon med å ha festetomter. I kommunestyresak 63/16 
ble en lignende festetomt solgt i Sørkjosen.    
 
Prisen bør være i henhold til bestemmelsene i tomtefesteloven, og i tillegg kommer normalt 
omkostning for oppmåling og tinglysing, men i dette tilfellet er tomta allerede oppmålt. I hht. 
grunnboka har tomten en festetid på 80 år. Ut ifra det mener rådmannen at en skal benytte 
verdivurdering etter alternativ 2, dvs 40% av markedsverdi. I forhold til markedsverdi har vi tatt 
utgangspunkt i tomteprisen på Høgegga tidlig på 1990 tallet som var 60 kr / m2. 
 
Videreføring av feste for 10/110 anses som en dårlig løsning. Det er en stor fordel å få ryddet 
opp i gamle festetomter. Selveiertomt vil være en verdiøkning for kjøper. 
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Regionreformen -videre arbeid 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling: 
Formannskapet sak 10/18  
Formannskapet sak 14/18  
Kommunestyret sak 16/18  
Formannskapet sak 25/18 
Formannskapet sak 43/18 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet ber rådmannen iverksette oppstart av videre arbeid med regionreformen ved å 
engasjere ekstern prosjektleder innenfor økonomisk ramme vedtatt i tidligere møte. 
 
 

Saksopplysninger 
Oppfølging av regionreformen er behandlet politisk flere ganger, sist i formannskapet sak 43/18. 
Søknad om midler er til behandling hos Troms fylkeskommune. 
 
I søknaden er følgende området satt opp som oppgaver en ønsker å jobbe med. I tillegg er det 
lagt ved en kommentar i kursiv om tiltakene er med og hvordan. 

 Forvaltningsoppgaver for Regionalt Forskingsfond. Er spesifikt nevnt under 
næringsutvikling. 

 Innovasjon Norge –node. Er spesifikt nevnt under næringsutvikling. 
 Siva-oppgaver, Er spesifikt nevnt under næringsutvikling. 
 Distriktssenteroppgaver i det nye fylket, er ikke nevnt blant oppgavene. 
 Miljø, og naturforvaltningsoppgaver, oppgaver knyttet til Statlige sikrede friluftsområder 

flyttes. Vannressursoppgaver blir hos fylkeskommunen som i dag (var foreslått flyttet) mm. 
 Folkehelseoppgaver. Tilskuddsforvaltning innen flere felt flyttes ut. 
 Statped, er ikke nevnt blant oppgavene. 
 Familievernoppgaver fra Bufetat. Skal utrede mulig overføring av oppgaver. 
 Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger. Sams vegadministrasjon foreslås 

flyttet. Videre er flere samferdselsoppgaver inne bredbånd og flyruter foreslått flyttet. 
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Den 23.oktober presenterte Regjeringen Stortingsmelding 6 (2018-2019) Oppgaver til nye 
regioner. Melding tar for seg alle fagområdene som foreslås flyttet til regionene. 
 
Oppsummert så er det følgende oppgaver: 
 
Oversikt over nye oppgaver til fylkeskommunene 

De samlede forslagene til nye oppgaver til fylkeskommunene i regionreformen er som følger: 

Næringsutvikling og næringsrettet forskning 
 Oppdragsgiveransvaret for næringspolitiske virkemidler som i dag forvaltes av Innovasjon 

Norge (deler av etablerertilskudd knyttet til gruppe 1, mentorprogram, bedriftsnettverk, samt 
utrede om reiselivssatsingen bør flyttes) og Siva (næringshageprogrammet og 
inkubatorprogrammet) overføres til fylkeskommunene. 

 Den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til at 
ytterligere oppgaver som kan styrke fylkeskommunens rolle som næringspolitisk aktør flyttes til 
fylkeskommunene. Det skal særlig ses på utflytting av oppdragsgiveransvaret for virkemidler 
knyttet til småbedrifter og lokale/regionale formål. 

 Det skal utredes om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de 
nasjonale virkemiddelaktørene, herunder SIVA og Innovasjon Norge. 

 Det er en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene, RFF. 
 Fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere næringslivet til å investere mer i FoU skal 

styrkes, blant annet ved å se på FORREGION, RFF, ordningene med Nærings-ph.d, MABIT-
ordningen og mobilisering til Skattefunnordningen. 

Landbruk 

 Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket som i dag gjøres av 
fylkesmannen. 

 Forvaltning av tilskudd til kystskogbruk som i dag gjøres av Landbruksdirektoratet. 
 Ansvar for å utarbeide regionalt næringsprogram som i dag gjøres av fylkesmannen. 

Samferdsel 

 Ansvaret for de statlige fiskerihavnene som i dag ligger hos Kystverket. 
 Kjøp av innenlandske flyruter som i dag gjøres av Samferdselsdepartementet. 
 Tilskudd til ikke-statlige lufthavner som i dag forvaltes av Samferdselsdepartementet. 
 Det tas sikte på å overføre støtteordningen for bredbåndsutbygging som i dag forvaltes av 

Nkom. Nkoms faglige rolle knyttet til tilskuddsordningen vurderes. 
 Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes, ansvaret overføres etter at 

ordningen har blitt finansiert som en nasjonal ordning. 
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 Tilskudd til skredsikring av fylkesveger innlemmes i 2020. 
 Tilskuddet til gang- og sykkelveger langs fylkeskommunalt og kommunalt vegnett innlemmes i 

2020. 
 Tilskudd til fiskerihavneanlegg innlemmes i 2020. 
 Fylkesdelen av sams vegadministrasjon. 
 Koordinering av kollektivtrafikken mellom fylke og stat utvides for å bidra til at begge parter 

når målsettingene innenfor kollektivområdet. Dagens samarbeidsavtaler mellom 
Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen utvides til også å omfatte ruteendringsprosesser, 
herunder når og hvordan prosessen skal være, fylkeskommunen tar ansvar for dialogen med 
kommunene, produksjon av transporttjenester, utforming av krav til hele eller deler av tilbudet, 
byvekstavtale, avtale for øvrige deler av fylkene, samspillet mellom buss- og togtilbud og 
forpliktende samarbeid om ruteinformasjon. 

Kompetanse og integrering 

 Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk. 
 En tydeliggjøring av fylkeskommunens rolle i kompetansereformen. 
 Tilskudd til karriereveiledning som i dag forvaltes av Kompetanse Norge. Samarbeidet regionalt 

med NAV opprettholdes som nå. 
 Utrede en endring av tilskudd til studieforbund, der deler av tilskuddene kan utbetales av 

fylkeskommunene. 
 Utrede om fylkeskommunene bør få en større rolle i samordningen av kompetansepolitikken for 

å bidra til økt sysselsetting og lavere ledighet. 
 Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) som i dag forvaltes av Arbeids- og 

velferdsetaten. 
 Det utredes om ansvaret for opplæringstiltakene som forvaltes av Arbeids- og velferdseteten bør 

ses i sammenheng med fylkeskommunens ansvar for opplæring og grunnleggende 
kompetanseutvikling. 

 Tilskudd til etablereropplæring som i dag forvaltes av IMDi. 
 Tilskudd til mentor- og traineeordninger som i dag forvaltes av IMDi. 
 Tilskudd til jobbsjansen del B. 
 I arbeidet med integreringsstrategien vurderes det om ytterligere oppgaver kan overføres til 

fylkeskommunene. 
 Minoritetsrådgiverordningen vurderes overført etter at ordningen er videreutviklet og styrket. 
 Fylkeskommunene skal utarbeide planer som også omfatter tiltak for å kvalifisere flyktninger og 

innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov. 
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 Utvidet ansvar for forsterket grunnopplæring til ungdom som mangler dette, slik at flere får reell 
mulighet for å gjennomføre videregående opplæring. 

 Det skal utredes hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten til fylkene, slik at fylkene 
kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av 
integreringspolitikken, innenfor rammen av nasjonal politikk. De nasjonale oppgavene som er 
lagt til regionskontorer skal bli værende i IMDi. IMDi beholder et nasjonalt ansvar for bosetting, 
sammen med ordningen med et bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat. IMDi 
opprettholdes også som et nasjonalt fagorgan for integreringsområdet. 

Kultur 

 Hagen-utvalgets forslag vurderes i den kommende kulturmeldingen. Et større fylkeskommunalt 
ansvar for kulturoppgaver varsles i denne meldingen. 

Folkehelse 

 Tilskudd til friskliv, mestring og læring. 
 Tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet. 
 Midler i program for folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet innlemmes i 

rammetilskuddet til fylkeskommunene etter programperioden. 

Barnevern 

 Det utredes om en overføring av Bufetats oppgaver i barnevernet til fylkeskommunene vil gi et 
styrket tilbud til utsatte barn og familier. Målet er en styrking av innsatsen overfor barn som 
trenger disse tjenestene. Særlig skal det legges vekt på mulighetene for tidlig inngripen fra et 
bredt spekter av tjenester og på god tilgang i alle deler av landet til spesialiserte tilbud for dem 
med de mest komplekse behovene. 

Styrking av Nord-Norge 

 Om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030 som i dag forvaltes av 
Utenriksdepartementet overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. 

 Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 

 Fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk Råd 
sikres/styrkes og tydeliggjøres gjennom utarbeidelsen av målsetninger, regler og rutiner for 
samarbeidet mellom aktørene. 
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 Det etableres et sekretariat for Regionalt nordområdeforum i Vadsø. 

Klima og miljø 

 Alle oppgaver hos fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, 
utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen. 

 Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten. 
 Oppgaver knyttet til statlige sikrede friluftsområde som i dag utføres av fylkesmannen, samt 

deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene. 
 Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av fylkesmannen. 
 Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av 

tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer kan overføres etter 
inneværende programperiode som løper til 1.1.2020. 

 NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i 
konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1–10 MW og vindkraft over 1 MW/5 
turbiner. 

 I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale 
planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-
arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter. 
 
 
Drøftinger med fylkeskommunen 
Regionrådet var 1.november på møte med fylkeskommunen om saken. Oppsummert så jobber 
de med justeringer av søknaden før den kan sluttbehandles.  
Administrasjonen har vært i kontakt med saksbehandler i forhold til kommunens søknad. De 
opplyser at kommunen kan forvente et svar om ca 3 uker. 
 
I tillegg gjennomførte fylkeskommunen et fire-partsmøte 2.november, bestående av 
Siva/Næringshagene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune.  
Nord Troms regionråd deltok også på møtet. Fokus på møtet var bedre samarbeid og felles 
strategier for satsninger mellom de fire partene. 
 
 
 

Vurdering 
Regjeringen presenterte i oktober regionreformens oppgaver gjennom Stortingsmelding nr 6. 
Den inneholder mange oppgaver som skal flyttes, men ikke så mange som ekspertutvalget 
foreslo. 
En gjennomgang av lista viser også at flere av forslagene ikke er ferdig utredet. Dette gjelder 
barnevern som skal utredes mer, oppgaver innen kultur skal vurderes i kommende 
kulturmelding, samt at organisasjonsendringer skal vurderes i forhold til Siva og innovasjon 
Norge. Dette gjør disse fagområdene litt uferdig i forhold til arbeid. Unntaket kan være 
næringssatsinga der en må være på vakt i forhold til Næringshagen.  
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Kommunen har ikke fått svar på søknaden fra fylkeskommunen, men i forhold til saksbehandler 
kan vi vente svar innen ca 3 uker.  Kommunen har satt av kr 200 000 i egenandel, som foreslås 
som en startbevilgning slik at arbeidet kan starte opp. Det foreslås å engasjere ekstern konsulent 
til dette arbeidet. I tillegg må det dette arbeidet frontes politisk dersom kommunen skal klare å 
trekke til seg nye arbeidsplasser, men også påse at arbeidsplasser ikke forsvinner i forbindelse 
med reformen. Det forventes politisk drakamp mellom kommuner/regioner i det nye fylket om 
fordeling av de nye oppgavene. 
 
Ut i fra dette anbefales det at arbeidet settes i gang så raskt som mulig.   
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