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Grunnleggende utgangspunkt



Kontakt med det offentlige?



Kontakt med det private? 



Konsesjonskontrakter



Konsesjonskontrakt – definisjon, konsesjonsforskriften § 1-2

En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt der vederlaget består enten 
utelukkende av retten til å utnytte tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene eller en slik rett sammen med 
betaling, og der driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren.

Driftsrisikoen knyttet til tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene kan enten gjelde etterspørsels- eller 
leveringsrisikoen eller begge deler. Driftsrisikoen anses overført når leverandøren under normale driftsforhold 
ikke er garantert å tjene inn sine investeringer eller få dekket kostnader som påløper i driften. Risikoen som 
overføres til leverandøren, skal innebære en reell eksponering for svingningene i markedet, slik at det anslåtte 
potensielle tapet for leverandøren ikke skal være ubetydelig.



Konsesjonskontrakt – grensetilfeller?

• Konkurranse på pris?

• Konkurranse som medfører konsesjon til bare en eller få tilbydere?

• Følger i tilfellet anskaffelsesforskriften



BPA er en helse- og sosialtjeneste, CVP 850 00000 (i anskaffelsesrettslig forstand)



Aktuelt regelverk for BPA - anskaffelser

• Anskaffelsesloven og konsesjonskontraktforskriften del I og III 

• Del III kun for kontrakter med verdi over kr 44 000 000

• Neppe stor praktisk forskjell på de to kategoriene

• MEN: Ikke kunngjøringsplikt i del I



Gjennomføring av anskaffelse

• I praksis alltid kunngjøring i Doffin

• Reglene for konkurransen fastsettes i anskaffelsesdokumentene, jf. § 14-1

• §14-1 (2):

Oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen på en måte som innebærer at leverandørene behandles likt og gis 
mulighet til å bli kjent med de forholdene oppdragsgiveren vil vektlegge ved valg av leverandører til å delta i 
konkurransen og ved valg av tilbud.



Gjennomføring av anskaffelse

• § 14-1 (3) - (5)

(3) Oppdragsgiveren kan ta i betraktning særtrekkene ved ytelsen ved gjennomføringen av anskaffelsen, inkludert ved 
fastsettelsen av kravene til ytelsen, kontraktsvilkårene, kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene. Dette gjelder 
spesielt brukerens behov for kvalitet, kontinuitet, universell utforming, akseptable priser, tilgjengelighet og et helhetlig 
tjenestetilbud, kompetanse og erfaring, brukermedvirkning, ivaretakelse av brukerens integritet, mestring og deltakelse i 
samfunnet og mobilisering av ressurser i brukerens nærmiljø. Oppdragsgiveren kan også vektlegge sine behov for 
mangfold, kontinuitet og innovasjon.

(4) Oppdragsgiveren kan tildele kontrakter ved brukervalg. Brukervalg skal i så fall være det eneste tildelingskriteriet.

(5) Oppdragsgiveren kan inngå langvarige konsesjonskontrakter, dersom det er nødvendig på grunn av brukernes behov, 
kontraktens formål, investeringskostnader eller andre relevante grunner. Oppdragsgiveren kan inngå løpende 
konsesjonskontrakter med oppsigelsesadgang



Gjennomføring av anskaffelse



Utvikling – før 2017



Utvikling – etter 2017
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