
 

 

 

 

Anmodning om at politiet går ut med nytt anbud på 

konferansetjenester 

NHO Reiseliv viser til Politiets Fellestjenester anbud på rammeavtale for hotell- og 

konferansetjenester med tilbudsfrist 24.10.2016. NHO Reiseliv vil oppfordre Politidirektoratet til 

å gå ut med et nytt anbud på konferansetjenester, som også gir frittstående hotell mulighet til å 

levere tilbud.  

NHO Reiseliv gjorde en henvendelse til Politiets Fellestjenester i september, hvor vi tar til orde for 

at anbudet trekkes tilbake. Brevet ligger vedlagt. Bakgrunnen er at vi 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 konkurransegrunnlaget at hotellene 

må kunne tilby minimum to av de oppgitte lokasjoner. Dermed kan ikke enkeltstående 

konferansehoteller konkurrere om leveransen. Tilbakemeldingen fra Politiets fellestjenester er at 

de ikke ønsker å endre grunnlaget, på bakgrunn av effektivitetshensyn. Brevet ligger vedlagt.  

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 anbud. Dette vil ha store 

konsekvenser for de frittstående hotellene hvor konferansedelen står for en vesentlig andel av 

inntekstgrunnlaget.  

Anskaffelser av hotell- og konferansetjenester bør alltid deles i to tilbud, slik at det er mulig å kun 

levere på en av delene. De landsdekkende hotellkjedene tar ofte mye av rom/frokost, da de dekker 

hele landet, og mange frittstående hotell leverer på konferansedelen. For politiets del er det 

forståelig at man på rom/frokost ønsker et landsdekkende tilbud, men på konferansetjenester ser 

vi ikke dette behovet.  

På bakgrunn av dette vil NHO Reiseliv be Politidirektoratet om å vurdere å utlyse kun deler av 

anbudet på nytt, og da den delen som går på konferansetjenester. Vi vil samtidig be om et møte 

med politiet, da vi er opptatt av å ha en konstruktiv og god dialog med dere.  

 

Politidirektoratet 

Ved Politidirektør Odd Reidar Humlegård 

politidirektoratet@politiet.no 

 

Kopi: Politiets Fellestjenester 

 

 

Vår dato: 

 

 

09.11.2016 
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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 

 

Kopi: Nærings- og fiskeridepartementet ved statsråd Monica Mæland 

Vår dato: 

 

 

 

26.09.2016 
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