
    

Siste nytt innen  

Lov om offentlige anskaffelser  
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• Alle kontrakter som inngås i 

forbindelse med bygging av nytt 

sykehus tildeles etter reglene i 

lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser 

• Ny lov og ny forskrift om 

offentlige anskaffelser kommer i 

2016.  

Bakgrunn 
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• Nye EU direktiv for 

offentlige anskaffelser 

 

• Forenkling av det nasjonale 

regelverket (de særnorske 

reglene). 

 

Bakgrunn for lov og 

forskriftsendringen 
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Krav om begrensning i 

antall ledd i 

leverandørkjeden. 

Fokus på to av endringene 
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Ny prosedyre/kontraktsform 

Innovasjonspartnerskap 
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Anskaffelseslovens § 5, tredje ledd  

Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

Antall underleverandører 
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«Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale  
og kommunale myndigheter og offentligrettslige organ å stille  
krav om begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden ved  
utførelse av offentlige kontrakter i bransjer med særlige  
utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet» 



Tekst i forskrift 
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Eksempel 1 

Totalentreprenør 

Total- 
Underentreprenør 

Elektro 

Total- 
Underentreprenør 

Bygg 

Total 
Underentreprenør 

VVS 

Rådgivende ingeniør 
Prosjektere 

elektroinstallasjonene 

1 

2 

3 

Underkonsulenter 4 

Et stort norsk ingeniørfirma er med 
de nye reglene avskåret fra å trekke 
på ressurser fra et datterselskap eller 
morselskap gjennom en 
underkonsulentavtale. 



    

  

Eksempel 2 

Totalentreprenør 

Rådgivende ingeniør 
Prosjektering og 

grunnundersøkelser 

Underleverandør 
Grunnundersøkelser 
«Boring på tomten» 

1 

2 

3 

Underleverandør 
- Flåteleie 

- Innmåling av 
borepunkter etc 

4 



Innovasjonspartnerskap 
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Nytt anskaffelsesregelverk 2016 



• Ny prosedyre (og kontraktstype) med mer fleksible 

regler som skal legge til rette for gode og innovative 

innkjøp. 

 

• Formålet er å legge til rette for at oppdragsgiver skal 

kunne utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller 

bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere 

utvalgte partnere, og deretter kjøpe de utviklede 

varene, tjenestene eller bygg- og anleggsarbeidene. 

Innovasjonspartnerskap 



    

  

Gamlemåten:  

Førkommersielle anskaffelser 



Innovasjonspartnerskap 



    

Takk for oppmerksomheten ! 

Lars-Johan Frøyland 
 
E-post: larsjohan.froyland@helse-vest.no 
Mobil 415 33 829 


