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Lov om offentlige anskaffelser og folkehøgskolene
Lov og forskrift om offentlig anskaffelse kan ha betydning for folkehøgskolene.
Loven finnes i sin helhet her http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/lov-om-offentligeanskaffelser.html?id=440597
Forskriften finnes her: http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html
og veilederen på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veiledertil-reglene-om-offentlige-anska.html?id=437022
I forskriftens § 1-1. Formål heter det: Forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å
sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og
likebehandling. Forskriften skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at
allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
I § 1-2. kommer det fram hvem som omfattes av forskriften:
(1) Denne forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige
organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse.
(2) Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter …”
(3) Forskriften gjelder også når bygge- og anleggskontrakter og tilhørende tjenestekontrakter tildeles
av andre enn oppdragsgiver som nevnt i første eller annet ledd, forutsatt at de er direkte subsidiert
med mer enn 50 prosent. Dette gjelder likevel bare kontrakter som nevnt i vedlegg 1 (liste over
forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid) kategori 3 eller kontrakter som gjelder sykehus,
idretts-, rekreasjons- og fritidsanlegg, skole- og universitetsbygninger og bygninger til
forvaltningsformål. Oppdragsgiver skal gjøre støttemottaker oppmerksom på denne bestemmelsen.
(Uthevingene er gjort av FHSR).

Forskriftene gjelder ikke innenfor vann, energi, transport og post.
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Folkehøgskolerådet legger til grunn at regelverket vil kunne komme til anvendelse på noen
folkehøgskoler, dvs. at alle tre punktene under § 1-2 (2), a, b og c er oppfylt.
Størst uklarhet er det knyttet til ”ethvert organ som i hovedsak er finansiert av statlige, kommunale
eller fylkeskommunale myndigheter”.
Folkehøgskolerådet ser det slik at dersom en med begrepet ” i hovedsak” mener over 50% av
årsomsetningen, vil trolig noen skoler fra tid til annen komme innenfor loven. Det kan også bety at en
skole ligger innenfor ett år, men er utenfor neste år. Hver skole må vurderes, år for år og hver for seg.

En folkehøgskole som kommer innenfor loven må følge disse innkjøpsreglene:
a) Ved innkjøp av utstyr eller ved storvøling/nybygg der prosjektet kommer på mer enn kr
500.000,- kommer bestemmelsene i forskriften del I og del II, dvs. tom. kap. 13A, til
anvendelse. Dette innebærer blant annet at skolen må ha en anbudsrunde før tildeling av
oppdrag.
b) Ved innkjøp av utstyr eller ved storvøling/nybygg der prosjektet kommer mellom kr 100.000
og kr 500.000, må skolen lage en protokoll som viser grunnen til hvorfor gjeldende løsning ble
valgt. I tillegg må det innhentes HMS-erklæring og skatteattest, se forskriftens kap. 3. Det
kreves konkurranse mellom flere tilbydere, men det kreves ikke noen formell anbudsrunde.
c) Ved innkjøp under kr 100.000,- er det ingen spesielle prosedyrekrav fra myndighetene. Men
også her kreves konkurranse mellom flere tilbydere, jfr. lovens § 5.
Merknad: Kravet til konkurranse mellom flere tilbydere under b) og c) kan løses ved at skolen sender
en e-post til for eksempel tre tilbydere og ber om et tilbud innen en gitt frist.
Merk også at mindre og mer dagligdagse innkjøp, eksempelvis rekvisita, blomster, gaver, kan foretas
uavhengig av disse reglene.
Dersom folkehøgskolen er i tvil om tolkningen av reglene, anbefaler vi at saken tas opp med skolens
revisor.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet
Edgar Fredriksen/s/
Leder

Odd Arild Netland/s/
sekretær
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