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Eksempler på «dialog» som har ført til 
konkrete avtaler med leverandører

o I 2014 gjennomførte ØFK dialogmøte som resulterte i anskaffelsen «Ladeinfrastruktur for 
Elektriske biler», en avtale sammen med over 20 kommuner i Østfold og Ahus.

o I 2015 og 2017 informerte ØFK om sine planer for kjøp av ulike håndverkertjenester og 
lovpålagte kontrolltjenester. Avtaler er inngått !

o I 2016 gjennomførte ØFK dialog som førte til anskaffelsen «Elektriske sykler», en avtale 
sammen med over 13 kommuner.



Eksempler på kurs og arrangementer «Dialog».

13. oktober: Balanserte anskaffelser gjennom dialog –

Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for leverandører

31. oktober: Balanserte anskaffelser gjennom dialog -

Totalentreprisetjenester - for leverandører

http://anskaffelser.us9.list-manage.com/track/click?u=6d49a941cc62e0493a8a498ce&id=1b6c142afe&e=3c2a049c72
http://anskaffelser.us9.list-manage.com/track/click?u=6d49a941cc62e0493a8a498ce&id=b25385dbda&e=3c2a049c72


Oppdragsgivere og leverandører

Offentlig 
innkjøper/oppdragsgiver

Leverandør/ tilbyder

Krav, skjema, 
system….§, 
dokumentasjon



Tips til leverandørene:

o Registrer din virksomhet på https://doffin.no/
o Les veiledningene nøye
o Registrer deg med riktige CPV koder (eksempel: 09332000 Solenergianlegg, 

09330000 Solenergi)
o Svare på det det offentlige spør om i kravspesifikasjoner og av dokumentasjon.
o Benytt dere av muligheten til å stille spørsmål før tilbudene leveres, dersom noe 

er uklart eller feil ved utformingen av konkurransedokumentene ol.
o Egenerklæring fra leverandøren (ESPD – skjema). Sørg for opplæring, kurs, 

kompetanse om dette.
o Mye høyere fokus på miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen. 

Ny § 7-9 om miljø i forskrift om off. anskaffelser. «Oppdragsgiveren skal legge vekt 
på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 
anskaffelser.. 30% vekting»

https://doffin.no/


Brev til 700 offentlige innkjøpere
Offentlige innkjøperne blir oppfordret til å:
- Gjøre seg kjent med markedet og ikke stille strengere krav enn nødvendig
- Gjøre de mindre anskaffelsene kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring
- Vurdere om anskaffelsen kan deles opp i delkontrakter
- Bruke kontrakter som er balanserte og gjerne standardkontrakter



Muligheter - Konkurranse med 
forhandling – Større adgang til å bruke

Hovedregelen i del III er fortsatt åpen eller begrenset anbudskonkurranse

Må derfor fortsatt begrunne bruk av konkurranse med forhandling, men:

"Departementet antar at vilkårene vil omfatte de aller fleste anskaffelser der 

oppdragsgiver vil ha et legitimt behov for å gjennomføre forhandlinger"



Konkurranse med forhandling –
Større adgang til å bruke

Kan benytte forhandlet prosedyre eller konkurransepreget dialog (etter 

forutgående kunngjøring), dersom:

1. Oppdragsgivers behov ikke kan imøtekommes uten at det foretas tilpasninger i 

allerede tilgjengelige løsninger.

2. Anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger.

3. Anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning 

eller tilknyttede risiko gjør det nødvendig å forhandle.

4. Oppdragsgiver ikke kan utforme kravspesifikasjonene tilstrekkelig presist ved 

henvisning til en standard, europeisk teknisk bedømmelse, felles teknisk 

spesifikasjon eller teknisk referanse.

5. Oppdragsgiver i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse bare 

mottok uakseptable tilbud.



Forberedende markedsundersøkelser/ 
dialog før konkurransen

• Fastsetter positivt at oppdragsgiver kan 

gjennomføre forberedende markeds-

undersøkelser "for å forberede anskaffelsen 

og gi informasjon til leverandører om sine 

planer og behov«.

• Kan søke eller motta råd fra: "uavhengige 

eksperter, myndigheter, leverandører eller 

andre markedsaktører«.

• Rådene kan brukes i planleggingen og 

gjennomføringen av anskaffelsen, forutsatt 

at: "rådene ikke har konkurransevridende 

effekt eller fører til brudd på prinsippene 

om likebehandling og gjennomsiktighet«.



Plikt til utjevning av evt. fordeler
• Når en leverandør har gitt råd forut for konkurransen har oppdragsgiver plikt til å: 

"treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig 

konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen"

‒ Det samme gjelder dersom leverandøren har vært involvert på annen måte.

• Oppdragsgiver derfor plikt til å utjevne eventuelle informasjons- og tidsfordeler

‒ informasjonsfordeler ved at de andre leverandørene mottar de samme relevante

opplysningene som er utvekslet med en leverandør ved planleggingen

‒ tidsfordeler ved å fastsette tilstrekkelig lang tilbudsfrist



Innovasjonspartnerskap FOA § 5-4 (6)



Eksempel på innovasjonspartnerskap, Stavanger kommune
Vedrørende aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold og som også kan følge bruker hjem. 










