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I dette legger den nye regjeringen 
blant annet at den vil motarbeide 
sløsing med offentlige midler, og 
prioritere økt gjennomføringskraft 
høyt. Det gis et klart signal om 
å legge til rette for økt grad av 
konkurranseutsetting, herunder 
offentlig-privat samarbeid (OPS).

Økt konkurranseutsetting og/eller bedre 
konkurransebetingelser er videre uttrykt innenfor en 
rekke fagfelt. De viktigste områdene synes å være: 

Helse og omsorg; her fremheves mer valgfrihet og større 
mangfold i tilbudet og den påtroppende regjeringen 
uttaler klart å ville øke kjøpet av private helsetjenester 
for å redusere helsekøene. Den påtroppende regjeringen 
vil også effektivisere offentlig sektor og øke bruken av 
private og ideelle ressurser i offentlig velferdsproduksjon. 

Samferdsel; her fremheves behovet for å organisere 
større vei- og jernbaneutbyggingen som egne prosjekter, 
der OPS brukes som gjennomføringsstrategi. Den 
nye regjeringen ønsker konkurransenøytral eier- 
og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler og vil 
legge til rette for at kommuner og private kan delta i 
utvikling i og rundt flyplasser. Den nye regjeringen 
vil konkurranseutsette tårn- og sikringstjenester, 
samt innføre fri konkurranse innenfor post- og 
pakketjenester, og derfor oppheve reservasjonen mot 
EUs tredje postdirektiv. Den nye regjeringen vil også 
åpne for konkurranse blant annet innen skinnegående 
transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser 
og drift av fergestrekninger. Den påtroppende 
regjeringen vil også gjøre det mer attraktivt for store 
utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske 
samferdselsprosjekter. 

ØKT GRAD AV KONKURRANSEUTSETTING 
OG BRUK AV OPS-PROSJEKTER MED DEN 
NYE HØYRE/FRP-REGJERINGEN  
– EN OVERSIKT OVER NYE MARKEDSMULIGHETER MED DE BLÅ-BLÅ

Mandag denne uken la den kommende regjeringen frem sin politiske plattform. 
Den nye regjeringen fremhever som et sentralt element at de vil bygge sin 
politikk “på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser”.
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Økonomi og næringsliv; her fremheves også økt 
konkurranseutsetting og å øke konkurransen i allerede 
konkurranseutsatte sektorer. Den nye regjeringen 
fremhever forenkling av loven for offentlige 
anskaffelser og vil innføre nøytral merverdiavgift, 
samt utarbeide veileder og retningslinjer for offentlig-
privat innovasjonsarbeid. Av andre tiltak som på sikt 
kan medføre økt konkurranseutsetting er den varslede 
gjennomgangen og reduksjonen av etablerings- og 
konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende 
næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons- 
løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på 
etablering og lokalisering av nye virksomheter.

MED ANDRE ORD

Den nye regjeringens politiske plattform bærer bud 
om konkurranseutsetting på en rekke nye områder og 
mer ekstensiv bruk av konkurranseutsetting generelt 
sett. Det skal i tillegg gjøres mer attraktivt for store 
utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske 
samferdselsprosjekter. 

Det ligger an til at en rekke prosjekter vil organiseres 
som OPS-prosjekter som innebærer spennende 
muligheter innenfor et relativt nytt kontraktsformat. 
Samarbeidsformen kan være utfordrende både 
anskaffelsesrettslig og kontraktsrettslig, og forutsetter 
gode planprosesser og plangrunnlag, i tillegg til at det er 
nødvendig med en klar og fast kravspesifikasjon. 

OPS-prosjekter er langsiktige prosjekter med 
langsiktig eierskap som medfører andre utfordringer 
knyttet til entreprise og finansiering enn andre 
anskaffelsesprosjekter/entrepriser utført for/med offentlig 
sektor. 

DLA Piper har bistått, både nasjonalt og internasjonalt, 
på OPS-prosjekter. Vi tilbyr gjerne faglig oppdatering/
kursing og/eller oppdatering om internasjonale trender 
innen OPS-prosjekter til våre klienter.

INTERESSERT I Å FÅ VITE MER OM 
KOMMENDE NYE MULIGHETER?  
TA KONTAKT MED: 

Kjetil Johansen
Partner 
Konkurranserett, EU-/EØS-rett og offentlige anskaffelser

M +4797755611  
kjetil.johansen@dlapiper.com 

Line Voldstad 
Fast advokat 
Konkurranserett og offentlige anskaffelser

M +47 41 91 65 41  
line.voldstad@dlapiper.com


