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Konkurransegrunnlag
1

Innledning

1.1 Om oppdragsgiver
Kommunal- og regionaldepartementet ved Kommunalavdelingen har blant annet
ansvaret for fordelingen av frie inntekter, som rammetilskudd og skatteinntekter,
mellom kommunene og mellom fylkeskommunene gjennom inntektssystemet. I tillegg
arbeider avdelingen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i
sammenheng med statsbudsjettet.
1.2

Generelt om avtalen

Det ønskes å inngå avtale om et oppdrag om sammenhengen mellom kommunenes
inntekter, herunder lokale skatter, og lokal samfunnsutvikling, herunder
næringsutvikling. Oppdraget har en øvre ramme på 600 000 kroner inkl. moms, og skal
ferdigstilles innen 1. februar 2013.
Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige
anskaffelser (LoA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april
2006 nr. 402 (FOA), Del II §5-1. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren ”Åpen
anbudskonkurranse”.
Anskaffelsen er kunngjort på Doffin.
Alle tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert. Etter
evaluering av tilbudene vil kontrakt bli tildelt.
Det gjøres oppmerksom på at forhandlinger ikke er tillatt i denne prosedyren.
Tilbud som inneholder forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv som
kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenliknet med de
øvrige tilbudene, skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 1111(1).
Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å levere tilbud basert på de anvisninger og
føringer som fremgår av dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille
spørsmål ved uklarheter i konkurransegrunnlaget.
Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud.
Alle referanser til ”leverandør” i dette konkurransegrunnlag skal i det følgende forstås
som referanse til leverandør i henhold til denne konkurransen og til den senere avtale
som konkurransen resulterer i.
1.3 Konkurransegrunnlagets oppbygning
Konkurransegrunnlaget omfatter følgende dokumenter:
 Del 1 – Administrative bestemmelser (dette dokumentet), som omfatter
administrative bestemmelser for konkurransen, krav til utformingen av tilbudet,
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generelt om tjenesten/produktet som etterspørres, kvalifikasjonskrav og
tildelingskriterier
Del 2 – Utkast til kontrakt m/bilag. Kontraktsgrunnlag er Statens standardavtale
for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen).
o Bilag 1 – Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget
o Bilag 2 – Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget
o Bilag 3 – Prosjekt- og fremdriftsplan
o Bilag 4 – Administrative bestemmelser
o Bilag 5 – Samlet pris og prisbestemmelser
o Bilag 6 – Endringer i den generelle avtaleteksten
o Bilag 7 – Endringer i oppdraget etter avtaleinngåelsen

Beskrivelse av leveransen / kravspesifikasjon

2.1 Innledning
Det ønskes å inngå avtale om levering av et oppdrag om sammenhengen mellom
kommunenes inntekter, herunder lokale skatter, og lokal samfunnsutvikling, herunder
næringsutvikling.
Kommunene har et bredt spekter av oppgaver, blant annet som produsent av nasjonale
velferdstjenester og som utviklings- og planleggingsaktør. Kommunenes rolle som
utviklings- og planleggingsaktør kommer blant annet til uttrykk gjennom samfunns- og
arealplanlegging og tilrettelegging for næringsutvikling.
Kommunenes oppgaver finansieres i første rekke av frie inntekter, dvs. skatt og
rammetilskudd. Fordelingen av de frie inntektene mellom kommunene blir ivaretatt i
inntektssystemet. Inntektssystemet skal ivareta flere målsettinger, blant annet utjevning
av de økonomiske forutsetningene for et likeverdig tjenestetilbud i alle deler av landet.
Når det gjelder skatteinntektene vil skattens andel av kommunenes frie inntekter,
hvilke skatter kommunene får beholde og utjevningsgrad i skatteutjevningen påvirke
fordelingen av frie inntekter mellom kommunene. Hensynet til likeverdige økonomiske
forutsetninger taler for en lav skatteandel og ambisiøs utjevning.
Hensynet til lokal forankring av skatteinntekter taler imidlertid for at kommunene bør
få beholde en større andel av egen skatt. Argumentet er at kommunene i større grad vil
tilrettelegge for lokal næringsutvikling og sysselsetting hvis de får beholde en større
del av eget skattegrunnlag. De endringene som er gjort i inntektssystemet de siste
årene, der blant annet selskapsskatten er tatt bort som kommunal inntekt,
utjevningsgraden er økt og skatteandelen er senket, har ført til at forskjellene i
skatteinntekter mellom kommunene etter utjevning er betydelig redusert.
Kommunal- og regionaldepartementet ønsker mer kunnskap om hvordan lokale skatter
og andre kommunale inntekter påvirker kommunenes tiltrettelegging for
næringsutvikling og annen samfunnsutvikling.
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2.1.1

Kommunenes frie inntekter og inntektsforskjeller mellom kommunene

Kommunenes frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter.
Kommunenes skatteinntekter består av inntekts- og formuesskatt fra personlige
skattytere, naturressursskatt fra kraftforetak og eiendomsskatt. Av disse
skatteinntektene blir inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere og
naturressursskatt utjevnet i inntektssystemet. Da kommunene hadde inntekter fra
inntekts- og formuesskatt fra etterskuddspliktige skattytere, dvs. selskapsskatt, ble
dette også utjevnet.
Skatt på inntekt og formue er den klart viktigste skattekilden. Kommunenes andel av
skattegrunnlaget bestemmes av skattørene som fastsettes av Stortinget i de årlige
budsjettoppleggene. Skattørene fastsettes blant annet på bakgrunn av målsettinger om
utviklingen i skatteandelen og foreslått vekst i de frie inntektene. Naturressursskatten
pålegges det enkelte kraftverk og beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig
kraftproduksjon siste sju år. Skattens andel utgjør om lag 40 prosent av kommunenes
samlede inntekter. I 2011 var skattens andel av de frie inntektene for kommunene
nærmere 53 pst. Denne andelen varierer imidlertid mye mellom kommunene, fra i
underkant av 20 prosent til i overkant av 90 prosent av de frie inntektene
(skatteutjevningen er her regnet med i rammetilskuddet).
Utjevningen av skatteinntekter skjer ved et trekk eller tillegg i rammetilskuddet til
kommunene. Skatteutjevningen er basert på symmetrisk utjevning. Det betyr at
kommuner med inntekter over landsgjennomsnittet for skatt trekkes like mye per
innbygger som de kommunene med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir
kompensert med. Utjevningsgraden har siden 2011 ligget på 60 prosent av differansen
mellom eget skattegrunnlag og landsgjennomsnittet, og er trappet opp fra 55 prosent i
2008. For å skjerme kommuner med lav skatteinngang blir det, i tillegg til den
symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter
under 90 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Disse kommunene blir i tillegg
kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av
landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver
kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.
I 2011 varierte skatteinntektene til kommunene mellom 56 og 275 prosent av
landsgjennomsnittet per innbygger før utjevning. Etter utjevning hadde ingen
kommuner under 93 prosent av landsgjennomsnittet, og kommunen med høyest skatt
per innbygger lå på 169 prosent av landsgjennomsnittet.
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt som legges på ulike former for eiendom.
Dette innebærer at den enkelte kommune selv avgjør om det skal innføres
eiendomsskatt, og hvor stor den skal være, innenfor fastsatte regler.
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I tillegg kan kommunene ha inntekter fra hjemfalls- og konsesjonskraftinntekter,
konsesjonsavgifter (vertskommuner), og utbytte (eierkommuner). Disse inntektene tas
ikke med i beregningen av frie inntekter i kommuneopplegget i statsbudsjettet, men de
kan disponeres fritt, og de bidrar også til inntektsforskjeller mellom kommunene.
I rammetilskuddet utjevnes forutsetningene kommunene har for å tilby et likeverdig
tjenestetilbud, dette skjer gjennom utgiftsutjevningen. Det er imidlertid også elementer
i rammetilskuddet som bidrar til ulikt inntektsnivå mellom kommunene, som de
regionalpolitiske tilskuddene og skjønnstilskuddet.
2.1.2

Kommunenes rolle i næringsutvikling

I ulike sammenhenger blir insentiver til næringsutvikling brukt som argument for å øke
andelen kommunene får beholde av egen skatteinngang. Kommunenes insentiver for
næringsutvikling er drøftet i sammenheng med utjevningen av skatteinntekter, både i
NOU 1996:1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og
fylkeskommuner (Rattsøutvalget) og i NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring
(Borgeutvalget). Utredningene gir imidlertid ikke noe direkte svar på sammenhengen.
Det antydes at kommunene i større grad vil tilrettelegge for lokal næringsutvikling og
sysselsetting hvis de får beholde en større del av eget skattegrunnlag, men det kan
også være at et velfungerende næringsliv med gode sysselsettingsmuligheter er et
gode i seg selv. Handelhøyskolen BI1 gjennomførte på begynnelsen av 90-tallet en
spørreundersøkelse om lokalpolitikeres holdninger til kommunal næringspolitikk, der
man skilte mellom minsteinntektskommuner og øvrige kommuner.
Minsteinntektskommuner var den gang de som mottok inntektsutjevning pga. lave
skatteinntekter, men Nord-Norge-tilskuddet lå også den gang i det inntektsutjevnende
tilskuddet. Det kunne her se ut som om det er politikerne i minsteinntektskommunene
som er mest positive til kommunal næringspolitikk, noe som kan peke i retning av at
det er andre forhold enn hensynet til kommunale finanser som er dominerende for
kommunenes næringspolitiske engasjement. Høgskolen i Nord-Trøndelag2, på oppdrag
for Landsdelsutvalget for Nord-Norge, gjentok samme undersøkelse med tall fra 2004,
og hvor minsteinntektskommuner er kommuner med lave skatteinntekter. Det kan her
se ut som om lokalpolitikere generelt sett har blitt litt mer positive til at kommunen skal
utvikle næringsgrunnlaget, og det gjelder alle typer kommuner.
Etter Rattsø- og Borgeutvalgenes utredninger er det gjort flere relevante studier om
næringsutvikling og generell samfunnsutvikling i kommuner og regioner, selv om
hovedanliggendet ikke har vært sammenhengen mellom skatteinntekter og insentiver
for næringsutvikling.
2.2 Leveransen
Prosjektet skal bestå av tre deler:
 Litteraturstudium/teoretisk gjennomgang
1

Hole, E. (1994): Lokal næringsutvikling: En studie av variasjoner i norske kommuners
næringspolitiske satsing, Diplomoppgave, Handelshøyskolen BI.
2
Westeren, K. I. (2006): Inntektsutjevning og insentiver. Arbeidsnotat, Høgskolen i Nord-Trøndelag.
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2.2.1

Spørreundersøkelse om holdninger til næringsutvikling
Kvantitativ analyse
Litteraturstudium/teoretisk gjennomgang

Departementet ønsker en bredere inngang til prosjektet, der skatteinntekter ses som en
del av kommunenes inntekter for øvrig, og næringsutvikling ses i sammenheng med
samfunnsutvikling mer generelt, som bosetting og sysselsetting. I den første delen
legges det derfor opp til å samle aktuell forskning og kunnskap om kommunale
inntekter og kommunenes involvering i lokal samfunnsutvikling.
2.2.2

Spørreundersøkelse om holdninger til næringsutvikling

I den andre delen av prosjektet legges det opp til en spørreundersøkelse blant
lokalpolitikere og administrasjon. Her ønsker vi en undersøkelse om hvorvidt
kommunens inntektsnivå, heriblant skatteinntektene, setter premisser for
næringsutvikling og annen samfunnsutvikling, eller om det er andre drivkrefter, for
eksempel hensyn til sysselsetting, bosetting m.m. som i hovedsak spiller inn.
Departementet ønsker at man gjennomfører undersøkelsen i ulike typer kommuner
mht. inntektsnivå.
2.2.3

Kvantitativ analyse

I den tredje delen av prosjektet ønskes det en kvantitativ analyse av skattesterke og
skattesvake kommuner, hvor sammenhengen mellom kommunenes inntekter,
herunder skatteinntekter, og indikatorer for næringsutvikling og ev. annen
samfunnsutvikling i kommunene belyses.
2.3 Omfang
Oppdraget har en øvre kostnadsramme på 600 000 kroner (inkl. mva.). Beløpet skal
inkludere alle utgifter forbundet med oppdraget, herunder reiseutgifter, og trykking av
30 rapporter til oppdragsgiver.
2.4 Annet
Oppdraget, inkludert sluttrapport, skal ferdigstilles innen 1. februar 2013. Foreløpige
resultater fra analysene skal være ferdigstilt innen 31. desember 2012.

3

Administrative vilkår og bestemmelser
3.1

Oppdragsgiverens adresse og kontaktinformasjon

Oppdragsgiver og adresse for denne anskaffelsen er:
Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO
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Kontaktpersoner:
Sissel Ferstad
E-post: sissel.ferstad@krd.dep.no
Arild Kormeseth
E-post: arild.kormeseth@krd.dep.no
All kommunikasjon vedrørende anskaffelsen, skal rettes skriftlig per e-post til
oppdragsgiver ved angitte kontaktpersoner innen de angitte tidsfrister.
3.2 Språk
Alle dokumenter og kommunikasjon som omhandler denne anskaffelsen, skal
være/foregå på norsk. Det gis likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk hvor
norsk dokumentasjon ikke finnes.
3.3 Tidsfrister
Spørsmål vedrørende denne saken må rettes skriftlig per e-post til oppdragsgiver innen
13.08.2012 kl.10:00.
Tilbudsfrist er 20.08.2012 kl.10:00. Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende
innen denne tidsfristen.
Oppdragsgiver vil avvise for sent mottatte tilbud.
3.4

Tentativ fremdriftsplan

Milepæl
Kunngjøring konkurranse
Tilbudsfrist
Evaluering
Innstilling/meddelelse om tildeling
Klagefrist
Kontraktssignering
Delleveranse
Sluttrapport

Dato
03.07.2012
20.08.2012 kl.10:00
Uke 34-35
03.09.2012
13.09.2012
Etter utløpt klagefrist
31.12.2012
01.02.2013

3.5 Kostnader
Kostnader som leverandøren pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering og
oppfølging av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver.
3.6 Retur av tilbud
Oppdragsgiver vil ikke returnere mottatte tilbud.
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3.7 Oppdatering av konkurransegrunnlag
Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt
spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører registrert på
kunngjøringen i Doffin.
3.8 Feil i konkurransegrunnlaget
Dersom en tilbyder oppdager feil, mangler, utelatelser eller uklarheter i konkurransegrunnlaget plikter tilbyder umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. Leverandør
plikter å gjennomgå konkurransegrunnlaget med vedlegg på en forsvarlig måte, og er
ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke leveransen.
3.9 Aksept av vilkår
Leverandøren må erklære at samtlige vilkår som oppstilles i dette
konkurransegrunnlaget er akseptert.
3.10 Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig til og med dato 20.09.2010 kl.10:00.
3.11 Tilbudets utforming
Tilbudet skal utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette
konkurransegrunnlag med et underskrevet brev foran.
Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter
besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.
Tilbudet utformes med denne disposisjonen:
1. Aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget og utkast til kontrakt og spesielle
kontraktsvilkår. Eventuelle forbehold plasseres under dette punkt. Forbehold
må begrunnes, og alternativ formulering skal fremgå.
2. Utfylt kontrakt med bilag (svar på bilag 2, 3, 4 og 5), herunder også samarbeid
med underleverandør.
3. Skatteattest, attest på betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra kemnerkontoret.
4. MVA-attest, attest på betalt merverdiavgift fra skattefogdekontoret.
5. HMS-egenerklæring.
6. Firmaattest.
7. Kredittvurdering med nøkkeltall fra anerkjent kredittvurderingsselskap, ev.
annen dokumentasjon på at krav til økonomisk stilling er oppfylt.
8. Referanseliste over leverandørens leveranser de siste årene med relevans for
dette oppdraget / leveransen.
9. Beskrivelse av leverandørens faglige kompetanse og/eller kapasitet, og den
faglige kompetanse og/eller kapasitet til eventuelle underleverandører.
3.12 Innlevering av tilbud
Tilbudet kan leveres enten direkte til leveringsadressen, sendes med post eller sendes
elektronisk. Vi ber om at kun én leveringsmåte benyttes, for å sikre at det ikke blir
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motstrid mellom dokumentene. Ved eventuell motstrid vil det sist mottatte dokumentet
legges til grunn.
Leveringsadresse:
Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgaten 59 (leveres i resepsjonen i 1.
etasje).
Postadresse:
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalavdelingen
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
E-post:
postmottak@krd.dep.no
Tilbudet skal være merket ”Tilbud på lokale skatter og insentiver til
næringsutvikling – 12/1703”
3.13 Åpning
Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene.

4

Kvalifikasjonskrav

4.1 Obligatoriske kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav:
 Betalt skatter og avgifter.
 Oppfyllelse av lovbestemte krav til helse, miljø og sikkerhet.
Dokumentasjonskrav:
 Skatteattest og MVA-attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den
kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser
med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene
skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har
sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke.
 HMS – egenerklæring
Leverandører med restanser knyttet til skatteattestene blir avvist. Det vil
kunne gjøres unntak fra denne regelen i tilfelle leverandør er i en tvistesak
med skattemyndighetene. I så fall må det legges frem dokumentasjon rundt
saken som en del av tilbudet.
4.2 Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
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Tilstrekkelig økonomisk og finansielle kapasitet til å gjennomføre leveransen
hvor blant annet kredittverdig mot krav til sikkerhetsstillelse vil være
tilfredsstillende.

Dokumentasjonskrav:
 Kredittvurdering med nøkkeltall fra anerkjent kredittvurderingsselskap
4.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav:
 Minst tre – 3 relevante leveranser siste 10 år med relevans for dette oppdraget.
Med relevante leveranser menes erfaring fra relevant forskning på området. Det
forutsettes at det er den tilbudte/de tilbudte forskerne som har utført
leveransen.
 Faglige kvalifikasjoner: Den enkelte prosjektdeltaker må ha relevant,
dokumentert erfaring.
Dokumentasjonskrav:
 Referanseliste over leverandørens leveranser de siste 10 år med relevans for
dette oppdraget med oppdragsgivers navn, verdi på oppdraget og referanse. Det
må fremkomme hva som er levert og hvilken rolle leverandøren har hatt i
leveransen.
 Beskrivelse av leverandørens faglige kompetanse.

5

Tildelingskriterier

Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav
og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget herunder kontraktsforslaget og
kravspesifikasjonen vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteriene.
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges etter en total vurdering i henhold til
følgende tildelingskriterier:

TK 1
TK 2
TK 3

TILDELINGSKRITERIUM
Oppgaveforståelse og løsningsforslag
Kompetanse og kvalitet
Totalkostnad
TOTALSUM

VEKT
50
30
20
100

TILBUDETS SCORE
(score 0-10)
(score 0-10)
(score 0-10)
(sum vektede scoringer)

Økonomisk mest fordelaktig er tilbudet som oppnår størst total scoringssum (summen
av tilbudets vektede scoringer).
Scoringsskalaen går fra 0 (minst gunstig / lavest verdi) til 10 (mest gunstig / høyeste
verdi). Manglende egenskap scorer 0. Summen av vekttall er 100.
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Beste tilbuds verdi/egenskap for hvert TK scorer 10. De øvrige tilbudenes
verdi/egenskaper scores tilsvarende forholdsmessig lavere basert på den relative
forskjellen til beste tilbud for hvert TK.
Laveste tilbuds pris/kostnad scorer 10. De øvrige tilbudenes pris/kostnad scores
tilsvarende forholdsmessig lavere basert på den relative forskjellen til beste tilbud iht
(laveste tilbud / øvrige tilbud x 10).
Nærmere om tildelingskriteriene:
TK 1-Oppgaveforståelse og løsningsforslag
Her gis poeng etter sammenligning av tilbudene ut fra leverandørens besvarelse av de
ulike punktene i oppdragsgivers kravspesifikasjon. Følgende elementer vil særlig bli
vurdert:
 Hvordan tilbudet besvarer de sentrale elementene og problemstillingene i hver
av de tre delene av prosjektet.
 Redegjørelse og begrunnelse for metodevalg for hver av de tre delene av
prosjektet.
TK 2-Kompetanse og kvalitet
Her gis poeng etter sammenligning av tilbudene ut fra kompetanse hos tilbudt
personell:
 Samlet kompetanse og erfaring hos tilbudte utredere (utrederne vurderes som
gruppe)
 Gjennomføringsplan.
 Kjennskap til og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Det må gis en beskrivelse av
de oppdrag utrederne har hatt og en begrunnelse for relevansen til dette
oppdraget. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om hvem oppdraget har
vært utført for og hvem oppdragsgiver kan ta kontakt med for å få nærmere
opplysninger.
TK 3-Totalkostnad
Her gis poeng etter sammenligning av tilbudene ut fra total kostnad for oppdraget, dvs.
den totale pris for hele oppdraget (inkl. mva.) og stipulert antall timer til oppdraget.

6

Vedleggsoversikt

Disse vedleggene følger med konkurransegrunnlaget:
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1. Vedlegg 1 - Utkast til kontrakt med bilag
2. Vedlegg 2 – Skjema for HMS-egenerklæring
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