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Folkehøgskolenes ansvar i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser 
 

Lov og forskrift om offentlig anskaffelse kan ha betydning for folkehøgskolene. Anskaffelsesloven 
gjelder ved nybygg og større anskaffelser over 100 000 kroner dersom offentlige tilskudd til skolen 
utgjør over 50% av skolens omsetning. 

• Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesoven): 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73 

• Forskrift til Anskaffelsesloven (FOA): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-
974 

• Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften): 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/ 

 

I lovens § 1. Formål heter det: Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal 
også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 
 

I forskriftens § 1-1. Hvilke anskaffelser som er omfattet av forskriften heter det: Forskriften 
gjelder når oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og 
anleggskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en anslått verdi som er lik 
eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva 

I § 1-2. kommer det fram hvem som omfattes av forskriften: 

 (1) Forskriften gjelder for følgende oppdragsgivere: 
   a) statlige myndigheter 
   b) fylkeskommunale og kommunale myndigheter 
   c) offentligrettslige organer 
   d) sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til c. 

(2) Et offentligrettslig organ er et organ som 
   a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretnings- 
              messi  karakter, 
   b) er et selvstendig rettssubjekt og 
   c) har tilknytning til det offentlige ved at 
   1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre  offentligrettslige 
 organer, 
   2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige  
 kontroll eller 
   3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 

medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/
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Folkehøgskolerådet legger til grunn at regelverket vil kunne komme til anvendelse på noen 
folkehøgskoler, der § 1-2 er oppfylt.  

Størst uklarhet er det knyttet til ”ethvert organ som i hovedsakelig er finansiert av offentlige 
myndigheter eller andre offentligrettslige organer,”. 

Folkehøgskolerådet ser det slik at dersom en med begrepet ” hovedsakelig” mener over 50% av 
årsomsetningen, vil noen skoler fra tid til annen være omfattet av 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 følgende innkjøpsregler: 

• Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl. mva. Grunnleggende 
prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7. må følges. 

• Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 2,05 mill. kr ekskl. mva. 

• Alle bygge- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 51,5 mill. kr ekskl. mva.  

• Åpen tilbudskonkurranse eller begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3) 

• Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 2,05 mill. kr ekskl. mva. 

• Åpen og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1)) 

• Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2)) og konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))  
 
Merk: 

• Mindre og mer dagligdagse innkjøp, eksempelvis rekvisita, blomster, gaver, kan foretas 
uavhengig av disse reglene.  

• Reglene gjelder ikke ved kjøp av eksisterende bygg, men gjelder ved eventuell 
ombygging/storvøling av dette bygget. 

• Dersom folkehøgskolen er i tvil om tolkningen av reglene, anbefaler vi at saken tas opp med 
skolens revisor. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen Folkehøgskolerådet, 
 
 

Einar Opsvik /s/ Anne Tingelstad Wøien /s/ 
leder daglig leder 


