
 

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.  
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