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«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets 

ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige 

opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 

offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 

måte.»
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Rammevilkår for offentlige anskaffelser

• EU-direktiv om offentlige anskaffelser

• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

• Statens økonomireglement

Lenke til mer informasjon om anskaffelser

http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p


I praksis… Når behov for ny vare eller 

tjeneste oppstår:
Kontakt din 
bestiller via 
bs.uib.no 

(BtB)

Bestilleren undersøker om 
UiB har en rammeavtale 

som dekker behovet

Hvis ikke 
rammeavtale

Finn anslag på 
verdi / 

kjøpesum

Under NOK 
100 000 eks 

mva

Hent inn (flere) 
tilbud og velg 

det beste

Be din bestiller 
om å opprette 

bestilling

Over NOK    
100 000 eks 

mva

Kontakt 
innkjøp enten 

direkte eller på 
bs.uib.no

Oppgi verdianslag 
sammen med en 

beskrivelse av behovet
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Opplys om følgende når du tar 

kontakt med bestilleren

• Navn på leverandør

• Utenlandsk leverandør? Ja/Nei

• Hva som skal kjøpes

• Beløp (eks mva)

• Leveringsadresse

• Leveringstidspunkt (hvis relevant)

• Stedkode

• Analysenummer og prosjektnummer

• Referanse til tilbud. Legg evt. ved tilbud fra 
leverandør



Hvorfor skal bestillinger gjøres 

gjennom bestillingssystemet?

Basware PM (Purchase Management) er UiBs verktøy for å registrere og 
forhåndsgodkjenne alle bestillinger og mottak av varer og tjenester

• - Krav etter Statens økonomireglement

Sikrer at inngåtte rammeavtaler brukes slik vi er forpliktet til

Bidrar til god økonomistyring innenfor innkjøpsområdet

Gir oss et unikt ordrenummer, et såkalt ”PM-nummer”,  slik at vi får en 
entydig kobling mellom faktura og bestilling

Kort oppsummert: Følger regelverk og sikrer dokumentasjon på alle 
bestillinger!



Unntak

Reiser

• Tjenestereiser bestiller hver ansatt selv gjennom 

reisebyrået (reiseregning)

– bestilling - lenke: https://gto.softinventor.com/login/sso/feide

– informasjon om reiser: http://www.uib.no/foransatte/90246/reise

• Reiser for andre og gruppereiser (faktura)

– tilbud hentes inn fra reisebyrået, bestiller kontaktes 

via bs.uib.no

Refusjon av utlegg

• bare dersom faktura ikke er mulig

https://gto.softinventor.com/login/sso/feide
http://www.uib.no/foransatte/90246/reise


Mer informasjon

• På UiBs ansattsider under «Økonomi» finner 

man mer informasjon om anskaffelser og 

innkjøp

• Henvendelser til innkjøp og bestiller gjøres på 

issue tracker (bs.uib.no)

– Velg ØKA – enkeltkjøp over 100 000 ved nye 

behov over 100 000,- (Innkjøp)

– Velg «Bestilling til betaling» for å kontakte 

din bestiller

http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p

