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Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF  
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styresak 46-2011 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RFH behandlet styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord - 
involvering av styret i styremøte, den 27. april 2011. Det ble fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det 

fremgår av saksfremlegget. 
 
2. Styret ber om å få lagt frem en styresak som omhandler håndtering av klager i forbindelse 

med anskaffelser. 
 
Denne saken drøfter hvordan klager i forbindelse med RHF-ets anskaffelser av helsetjenester 
håndterers i dag, herunder fordeling av oppgaver og ansvar i ulike deler av klageprosessen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Gjennom organiseringen av anskaffelsesprosesser og klagebehandling som følge av disse, 
ønsker en å bidra til å understøtte Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Kvalitet i håndteringen ved at organiseringen legger til rette for uhildet prøving av alle sider 
av saken. 
 
Trygghet for styret, administrasjon og leverandører for at saksbehandlingen skjer i samsvar 
med lovfestede og ulovfestede prinsipper, slik at riktige beslutninger tas. 
 
Respekt for samfunnet for øvrig ved at saken behandles grundig, upartisk og med riktig 
resultat, og vi derigjennom bidrar til god ressursforvaltning og ivaretakelse av vår rolle som 
offentlig innkjøper.      
 
Faser i anskaffelsesprosessen 
Etter tilbudsåpning går anskaffelsesprosessen inn i to faser. I fase 1 evalueres leverandørenes 
kvalifikasjoner, og i fase 2 evalueres leverandørens tilbud forutsatt kvalifikasjonskravene er 
oppfylt.  
 
Fase 1 kan føre til beslutning om avvisning av leverandør, og fase 2 kan føre til beslutning om 
avvisning av tilbudet, eller beslutning om at leverandørens tilbud helt eller delvis ikke når 
opp.  
 



Etter utsendelse av beslutning om avvisning eller tildelingsbeslutning sammen med 
begrunnelse, gis leverandørene i samsvar med anskaffelsesreglene en frist for å be om utvidet 
begrunnelse, eventuelt til å klage på tildelingsbeslutningen. Formell klagefrist løper ikke før 
leverandøren har fått en begrunnelse som tilfredsstiller anskaffelsesregelverkets krav, det vil 
si en begrunnelse som dekker de faktiske og rettslige sidene av avgjørelsen på en slik måte at 
leverandøren kan vurdere om evalueringen er riktig, og i samsvar med reglene for 
konkurransen slik de er tilkjennegitt i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.  
 
Normalt settes fristen til ca ti dager, slik at leverandør har rimelig tid til å gå gjennom 
tildelingsbeslutning og evalueringsrapport/begrunnelsen for beslutningen.    
 
I denne fasen ønsker leverandører som ikke har nådd frem i konkurransen (helt eller delvis) 
ofte en utvidet begrunnelse på et eller flere elementer i evalueringen. Eventuelt stilles 
spørsmål ved forhold som leverandøren er usikker på er riktig evaluert. Dersom tilbyder 
mener at beslutningen er feil eller at RHF har gjort feil i evalueringen, varsler leverandørene 
ofte at de vurderer å klage på beslutningen. Samtidig forespørres gjerne om vi vil avvente 
kontraktsinngåelse til etter at klagen er behandlet. Alt avhengig av anførslene som reises blir 
spørsmålet om tidspunkt for kontraktsinngåelse vurdert konkret, hvor hensynet til behovet for 
kontraktsinngåelse avveies mot anførslenes karakter og sannsynlige utfall av 
klagebehandlingen.   
 
Basert på henvendelsen gjør RHF-et en ny vurdering av de sidene av tilbudet og/eller våre 
vurderinger som henvendelsen omfatter. Herunder vurderes det om evalueringen er basert på 
uriktige faktiske forhold med virkning for evalueringen av tilbudene. Dersom så er tilfelle, vil 
feil bli rettet/vurderingen korrigert, og ny tildelingsbeslutning bli formidlet leverandørene, i 
samsvar med omgjøringsadgangen etter anskaffelsesforskriften. Dersom det ikke avdekkes at 
det er gjort feil, opprettholdes beslutningen. Dette begrunnes overfor leverandøren(e) som 
klager.  
 
Klagebehandling/utforming av utvidet begrunnelse i denne fasen skiller seg ikke nevneverdig 
fra prosedyrene som for øvrig gjelder ved klagesaksbehandling etter forvaltingsloven, med 
noen unntak. En henvendelse om utvidet begrunnelse eller en klage til oppdragsgiver, skal 
etter anskaffelsesforskriften besvares innen 15 dager. Dette krever effektiv saksbehandling og 
god kommunikasjon internt i administrasjonen i denne fasen av anskaffelsen.  
 
Dersom leverandør etter utvidet begrunnelse eller klage til RHF-et ønsker å gå videre med 
klage, har han to alternativer: 
a) klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA 
b) begjære midlertidig forføyning, det vil se be om å få en rettslig kjennelse på at kontrakt 

ikke kan inngås før hovedkravet (som kan være omgjøring av en avvisningsbeslutning 
eller krav om at valgt leverandørs tilbud skulle vært avvist) er rettslig behandlet.   

 
I begge tilfeller er vi da inne i formelle prosesser, og vår håndtering av saken reguleres enten 
av klagenemndsforskriften eller tvisteloven.   
 
Ved alternativ a) setter KOFA frister for klagebehandlingen i samsvar med 
klagenemndsforskriften. Det vil normalt være 16 dager for å inngi tilsvar i saken og deretter 
åtte dager for ytterligere prosesskriv.  
 



Ved begjæring om midlertidig forføyning fastsettes frister og tidspunkt for forhandlinger av 
domstolen. Selv om muntlige forhandlinger gjerne avholdes innen kort tid, kan rettslige skritt 
fra leverandørenes side medføre betydelige utsettelser av kontraktssignering.  
 
Fordeling av oppgaver og ansvar 
Anskaffelse av helsetjenester i Helse Nord RHF ivaretas av et anskaffelsesprosjekt som er 
ansvarlig for saksbehandling og beslutninger. Normalt er det eieravdelingen ved faggruppen 
Oppfølging og rapportering som har ansvar for avtaler med private helseleverandører, som 
eier prosjektet. Prosjektgruppen inkluderer samtidig innkjøpsfaglig medarbeider og en eller 
flere personer fra fagavdelingen og/eller helseforetak med hensyn til faglige krav til og 
innhold i leveransen.  
 
Anskaffelsesprosjektet involverer juridisk kompetanse ved behov. For eksempel for å avklare 
juridiske problemstillinger, kvalitetssikre konkurransegrunnlag, evaluering og vurderinger, og 
spesielle spørsmål. Valg og beslutninger ligger i anskaffelsesprosjektet. 
 
Dersom en beslutning om avvisning eller tildeling formelt blir påklaget til Helse Nord RHF 
eller KOFA, endres ansvarsforholdet. Foretaksadvokaten overtar da ansvar for saksbehandling 
og kommunikasjon med leverandør og deres eventuelle advokat. Advokaten er bundet av de 
advokatetiske reglene som blant annet tilsier uavhengighet også overfor oppdragsgiver, og i 
denne fasen gjennomføres en ny vurdering av faktiske og rettslige sider av saken, samt om 
skjønnsutøvelsen som prosjektet har foretatt, er saklig og forsvarlig. 
 
Vurdering og anbefaling 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har etablert en oppgavefordeling i administrasjonen som 
innebærer at klager håndteres av andre enn de som har gjennomført anskaffelsen og besluttet 
tildeling. 
 
Det er også etablert en praksis hvor en mest mulig utfyllende begrunnelse gis samtidig som 
beslutning om avvisning eller tildeling sendes ut. På grunnlag av de siste gjennomførte 
anskaffelsene er det grunn til å hevde at dette har gitt færre klager, og det har redusert tidstap 
med hensyn til kontraktsinngåelse.     
 
Samtidig er anskaffelsens art slik at kvalifisering til deltakelse i konkurransen, og å nå opp i 
vurderingen og få tildelt kontrakt, ofte er et være eller ikke være for leverandører av private 
helsetjenester. Det er enkelt og rimelig å klage for å få prøvd avgjørelsen på nytt, slik at det 
alltid vil være et visst omfang av klagesaker. Dette kan være ressurskrevende for 
oppdragsgiver, men også en styrke for kvalitetssikringen av evaluering og valg av 
leverandører. 
 
Helse Nord RHF har de senere år ikke hatt forsinkelser i anskaffelsesprosjektene som følge av 
rettslige skritt fra leverandørene. De fleste klagene som mottas blir videre avsluttet uten at det 
inngis klage til KOFA. Klagepunkter som behandles av KOFA går oftere i favør av RHF enn 
motsatt.  
 
Adm. direktør mener oppgave - og ansvarsfordelingen er slik at klager ivaretas på en 
tilfredsstillende måte. 
 



Forøvrig vises til protokoll fra foretaksmøte for 2011, der Helse Nord RHF fikk i oppdrag å 
gjennomføre en ekstern evaluering av anskaffelser av helsetjenester. Oppdraget er utlyst blant 
konsulentselskaper med rammeavtale og er forutsatt gjennomført høsten 2011. Resultatene av 
evalueringene vil bli fremlagt for styret, og i den grad evalueringen avdekker behov for 
endringer i organiseringen av anskaffelsesprosessene, vil adm. direktør komme tilbake til 
dette. 
 
 

 
Styret i Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 
Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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