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Høring av NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for 

asylsøkere 

 

Vi viser til Justisdepartementets brev av 04.07.2012 om ovennevnte. 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har følgende merknader til   

kapittel 14: 

 

Kjøp av mottaksplasser reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Utvalget 

beskriver en situasjon der det ofte er store svingninger i behovet for mottaksplasser. I 

pkt. 14.8 fremmer Utvalget følgende anbefaling: 

”Det bør vurderes å innføre en særskilt unntaksbestemmelse i anskaffelsesregelverket 

for å sikre at Utlendingsdirektoratet ikke bryter regelverket under spesielle forhold, 

eksempelvis ved sterk og uventet økning i antall asylsøkere.” 

 

FAD gjør oppmerksom på at EU-kommisjonen nylig har fremmet et forslag om revisjon 

av regelverket for offentlige anskaffelser. Blant annet foreslås skillet mellom prioriterte 

og uprioriterte tjenester opphevet. Forslaget skal behandles av EU-parlamentet og 

Rådet før endelig direktivtekst vedtas. Dette innebærer at det nasjonale handlings-

rommet på dette feltet trolig vil bli snevret inn, men vi kjenner ikke rammene for dette 

handlingsrommet før endelig direktivtekst er vedtatt. Eventuelle regelendringer i 

anskaffelsesregelverket bør avvente avklaringen av det fremtidige nasjonale 

handlingsrommet. Det er ventet at nye direktiver blir vedtatt i inneværende år.  

 

I påvente av dette mener vi at Justisdepartementet/Utlendingsdirektoratet bør forsøke 

å finne løsninger på utfordringene innenfor rammene av eksisterende regelverk, 
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herunder å utrede nærmere når unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige 

anskaffelser §§ 2-1 annet ledd bokstav c eller § 14-4 bokstav d kan anvendes på 

anskaffelser av asylmottak. 

 

Vi har forelagt saken for fylkesmannsembetene og bedt dem svare direkte til 

Justisdepartementet med kopi til FAD. 

 

Med hilsen 

 

 

Michel Midré (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Anne Kristine Hage  

 rådgiver 

 

 


