
 

Diskriminering av frittstående hotell i offentlige 

anskaffelseskonkurranser 

NHO Reiseliv ønsker å gjøre næringsministeren oppmerksom på diskriminering av frittstående 

hotell, inkludert de historiske hotel, i anskaffelseskonkurranser. Helt konkret gjelder dette 

Politiets Fellestjenester anbud på rammeavtale for hotell- og konferansetjenester som hadde 

tilbudsfrist 24.10.2016. NHO Reiseliv har, sammen med NHO, bedt om at anbudet blir trukket 

tilbake, men dette har blitt avvist av Politiets Fellestjenester, og også justisministeren, som er 

etatens ansvarlig statsråd. Begrunnelsen er effektivitetshensyn.  

Allerede i 2011, utformet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Politiet et anbud 

på en slik måte at de frittstående hotellene ikke fikk delta i konkurransen. Etter påtrykk fra NHO, 

ble konkurransen avlyst og endret av statsråden som var ansvarlig for anskaffelsesregelverket og 

Justisdepartementet. Det samme skjedde i 2015, da Politihøgskolen, Kripos og Politiets 

sikkerhetstjeneste lyste ut en konkurranse om å levere hotelltjenester. Også denne ble avlyst og 

endret, etter påtrykk fra NHO og NHO Reiseliv. Nå har Politiet nok en gang gjort det samme. 

Frittstående hotell kan ikke levere i nevnte konkurranse, da det i tillegg til å være svært spesifikk 

på lokasjoner, forutsettes i konkurransegrunnlaget at hotellene må kunne tilby minimum to av de 

oppgitte lokasjoner.  

Det er viktig at frittstående hoteller, skal kunne konkurrere på like vilkår med kjedetilknyttede 

hoteller. Dersom det inngås rammeavtaler med et lite antall hoteller med stor leveringskapasitet, 

og disse alene får i oppdrag å dekke en etats hotellbehov i perioden, kan det oppstå en risiko for at 

konkurransen begrenses. Risikoen ligger eventuelt i at frittstående konferansehoteller, med evne 

til konkurransedyktige enkeltleveranser, presses ut av markedet. Dersom det skjer, har man ikke 

fremmet, men hemmet konkurransen i forhold til konkurranseprisnippet i 

anskaffelsesregelverket.  

NHO Reiseliv mener det er alvorlig at en offentlig etat utestenger en så stor del av 

overnattingsmarkedet. Vi frykter at dette vil bli stående som en norm for andre offentlige etater, 

og at vi også fremover vil se at frittstående hotell vil bli utestengt fra å gi tilbud. Dette vil ha store 

konsekvenser for de frittstående hotellene, der i blant de historiske hotel, hvor konferansedelen 

står for en vesentlig andel av inntekstgrunnlaget.  

Statsråden sendte i 2014 en oppfordring til statlige oppdragsgivere for å minne om 

handlingsrommet som ligger i anskaffelsesregelverket og faren for å stenge mindre leverandører 
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ute fra anbudskonkurranser. Det kan se ut til at det er behov for at statsråden sender ut en slik 

oppfordring på ny, og NHO Reiseliv vil anmode om at det gjøres.  

Vennlig hilsen 

NHO Reiseliv  

      

Kristin Krohn Devold      Ingjerd Sælid Gilhus  
Administrerende direktør      Næringspolitisk fagsjef 

 

Vedlegg: Brev til Politiets Fellestjenester datert 26. september 2016 

 

Vedlegg: Svarbrev fra Politiets Fellestjenester datert 3. oktober 2016 
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Diskriminerende konkurransegrunnlag for hotell- og 

konferansetjenester 

NHO Reiseliv viser til Politiets Fellestjenester konkurransegrunnlag angående rammeavtale for 

hotell- og konferansetjenester med ordinær tilbudsfrist 10.10.2016, men som har blitt utsatt til 

24.10.2016. NHO Reiseliv mener at slik konkurransegrunnlaget er utformet, så diskrimineres alle 

frittstående hotell fra å gi tilbud. I tillegg til å være svært spesifikk på lokasjoner forutsettes det i 

dette konkurransegrunnlaget at hotellene må kunne tilby minimum to av de oppgitte lokasjoner, 

dermed kan ikke enkeltstående konferansehoteller konkurrere om leveransen. 

NHO Reiseliv viser til brevet fra statsråd Monica Mæland angående offentlige anskaffelser, hvor 

statsråden overordnet ber om at alle offentlige innkjøpere ikke stiller strengere krav enn 

nødvendig. Brevet ble sendt 11. april 2014 til alle offentlige oppdragsgivere. Det er viktig å ivareta 

prinsippene om fri konkurranse, og innretningen på en anbudskonkurranse bør derfor være slik 

at flest mulig tilbydere av tjenestene/varene kan delta i konkurransen. 

I avsnitt 1.5, Krav til delområde 2 – Konferansetjenester innenriks Norge, punkt 16, står det: 

Leverandøren skal ha god geografisk dekningsgrad basert på Oppdragsgivers behov. 

Leverandør skal som minimum tilby konferansehoteller på to lokasjoner innenfor hver kategori, 

jf. Bilag 7, Vedlegg 1, delområde 2. Slik konkurransegrunnlaget er utarbeidet er det ikke mulig for 

frittstående hotell å kunne konkurrere om levering av konferansetjenester til Politiets 

Fellestjenester. NHO Reiseliv er kjent med at Politiets Fellestjenester har fått spørsmål om 

frittstående hotell har anledning til å delta i konkurransen, på bakgrunn av utformingen av 

konkurransegrunnlaget. Politiets Fellestjenester svarer at avtaleforvaltningen skal være mest 

mulig effektiv, og at det derfor ikke kan inngås kontrakt lokasjon for lokasjon. En slik begrunnelse 

mener vi utestenger et helt marked, som i dette tilfeller er alle frittstående hotell.  

NHO Reiseliv mener at konkurransegrunnlaget må endres slik at det det åpnes for reell og bred 

konkurranse på de ulike leveransene. Dette er også i henhold til statsrådens oppfordring.  

Vennlig hilsen 

NHO Reiseliv 

      
Kristin Krohn Devold      Ingjerd Sælid Gilhus 
Administrerende direktør     Næringspolitisk fagsjef 

Politiets Fellestjenester 

post.fellestjenester@politiet.no 
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