Anskaffelser og innkjøpsrutiner
Rømskog kommune
mars 2016

Agenda
• Grunnleggende krav

• Hvorfor skal man ha fokus på
innkjøp og regelverket?
• Forskriftsendring – 1.7.15

• KOFA(klagenemd for offentlige
anskaffelser)
• Avtaleoversikt pr. 01.12.16

Grunnleggende krav som må
overholdes i alle anskaffelser
• Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig
baseres på konkurranse
• Likebehandling av leverandører
• God forretningsskikk
• Forutberegnelighet –
• Gjennomsiktighet –
• Etterprøvbarhet –
ingen tvil om hva vi skal ha

vise hva vi har gjort i hele prosessen

innsyn, alt er gjort riktig etter lovverket

Fokus på offentlige anskaffelser
• Nyhetsbildet preges ofte av saker som stiller offentlige myndigheters
anskaffelsespraksis i svært dårlig lys.
Eks:
• KOMMUNALEIDE ROMERIKEVANNVERK
• UNDERViSNINGSBYGG OSLO etc
• Siste månedene har kommuner i Indre Østfold vært i søkelyset.
• Trøgstad kommune
• Askim kommune
• Eidsberg kommune

Sommerendringer i lovverket?
• Sommerendringer fra 01.07.2016
• Dagens regler om lukking og merking fjernes, tilbudet skal kun være skriftlig
og avgis direkte eller pr post.
• Regler om tilbudsåpning fjernes og registrering av tilbud fjernes
• Anskaffelser under 100.000 kr fjernes fra forskriften, men grunnleggende
krav om konkurranse bør overholdes – kan spare penger å spørre 3, fortsatt
ikke lov å dele opp konkurransen for å komme under terskelverdiene – tenke
kommunen som en helhet
• Krav om HMS egenerklæring tar ut av regelverket
• Skatteattest – ikke obligatorisk under 500.000 kr.
• Nasjonal terskelverdi NOK 500.000,• Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til 44 millioner.
• Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i
klassisk sektor justeres opp til 1,75 millioner.

KOFA – Klagenemda for offentlige
anskaffelser
OVERTREDELSESGEBYR
• Overtredelsesgebyret er en ny og streng reaksjonsform
hvor hensikten er å komme til livs de tilfeller hvor
oppdragsgiver ignorerer eller overser kravet til
kunngjøring (over kr 500.000)
• Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15
prosent av anskaffelsens verdi.
• Vedtak om overtredelsesgebyr kan ikke påklages, men kan
bringes inn for alminnelige domstoler
• Enhver kan innklage

Anskaffelsesprosessen - sjekkliste
Behov - Fullmakt?
Ja
Finnes det rammeavtale i kommunen
eller i IØ?

Kjøp inn iht. rammeavtale, se avtaleoversikt.
Ja

Nei
Kjøper kommunen til sammen under
500.000 eks mva i løpet av 4 år?

Ja

Kjøp mellom 100.000-500.000 kr: Hent inn tilbud
fra minst 3 leverandører, lag anskaffelsesprotokoll.
Skatteattest skal leveres fra valgte leverandør.
Krav om mva-attest er fjernet under 500.000

Nei

Kjøper kommunen til sammen under
1.750.000 eks mva i løpet av 4 år?(kr.
44.000.000 eks.mva bygg og anlegg)
Nei
EØS-utlysning skal foretas. Lag
konkurransegrunnlag og skriv
anskaffelsesprotokoll. Følg FOA del I
og III. Utlyses på DOFFIN/TED.

Kjøp under 100.000 kr: fjernes fra
forskriften

Ja

Nasjonal utlysning skal foretas. Lag
konkurransegrunnlag, skriv
anskaffelsesprotokoll, følg FOA del I og II.
Utlyses på Doffin

Ved spørsmål, kontakt
innkjøpsrådgiver eller IIØ

Utfordringer
•
•
•
•

Manglende kompetanse – komplekst regelverk
Ledelsen må ta ansvar
Lovverk først – deretter prinsipper, egne meninger og følelser
Miljø og universell utforming- viktig å tenke på i
anskaffelsene – lovpålagt
• Ta kontakt med innkjøpsrådgiver i forkant av en anskaffelse
når behovet oppstår

Utfordringer
• God planlegging – gir bedre kvalitet og resultat
• Tenke helhetlig – kommunen samlet – over 4 år
• Planlegging, gjennomføring og kontroll av
prosjekter og innkjøp – TTT
• Hastekjøp – hasteanbud som skulle vært lagt ut i
går

Utfordringer
• Ulovlige innkjøp – kjøp som det ikke har vært
konkurranse på eller utlyst
• Dele opp anskaffelser for å unngå regelverket?
• ”gamle” relasjoner og bekjentskaper hvor det
foretas kjøp av gammel vane

Utfordringer
•
•
•

•
•

Skal man leie inn konsulenter for over kr 100 000:
anskaffelsesprotokoll og konkurransen og forespørre 3 stk
Tar man direkte kontakt med en leverandør i forkant, kan denne være
utelukket fra å delta i konkurransen.
Kommunen kan ikke bli med i en avtale i etterkant av et
anbud/konkurranse, man må være med fra starten og i utarbeidelsen av
behov og konkurransegrunnlag. Si JA!
Eier kommunen mer enn 50 % gjelder Lov om offentlige anskaffelser
Revisjonen, departement ol. - økt fokus på retningslinjer og oppfølging av
innkjøp i det offentlige

Spørsmål

• Ta kontakt med Innkjøprådgiver for
Rømskog, Aremark og Marker kommune
Hege Hansen mob. 958 90322
E-post: hege.hansen@marker.kommune.no

