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Høringsuttalelse fra Bodø kommune/ SIIS - NOU 2014: 4 enklere
regler, bedre anskaffelser

Det vises til brev av 20.juni 2014 med frist for å inngi høringssvar innen 31.oktober 2014.

Bodø kommune som vertskommune, svarer også på vegne av samarbeidende kommuner (SIIS),
dvs. Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Gildeskål, Meløy og Steigen kommune.

Det bekreftes at vi gir vår tilslutning til KS Hovedstyre sitt svar (se vedlegg) på høringen NOU
2014: 4 enklere regler, bedre anskaffelser datert 09.10.2014 med et unntak av:

2.6. Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100.000 kroner
KS'svar: Å unnta kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kronerfra anskaffelsesregelverket
vil være et betydeligforenklingsgrep og KS tiltrerflertallets forslag på dettepunkt.

Vår kommentar: Vi er i tvil om konsekvensene for innføring av en slik bestemmelse.

2.7. Skriftlighetskrav
KS svar: Støtter utvalgetsflertall om åfjerne oppdragsgiversplikt til åføre anskaffelsesprotokoll.
Pliktenfremstår som overflødig ved siden av det generelle skrifilighetskravet. Det avgjørendefor
etterprøvbarheten i en anskaffelsesprosess er at sentrale vurderinger og beslutninger nedtegnes
skriftlig, ikke i hvilkenform det gjøres. Kravene i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og
Arkivforskriften medfører uansett at anskaffelsesprosessen og habilitetsvurderinger blir
dokumentert og atformålet med åføre protokoll derfor blir ivaretattpå annen måte.

Vår kommentar: Tidsbesparelsen isoleres i forhold til selve protokollen. Vi er i tvil om
gevinsten, fordi kjøper (kommunen) må redegjøre for tildelingen og rangeringen tilsvarende
arbeidet en protokoll medfører. Vi mener det er naturlig og oppsummere evalueringen
uavhengig av hva dokumentet heter.
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