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LFH - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH) viser til 
høring av NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser.  
 
 
Utredningen inneholder forslag til endringer i den særnorske delen av anskaffelsesregelverket for 
offentlig innkjøp. Departementet angir i høringsbrevet en målsetting om å forenkle og forbedre 
gjeldende regler på området. Det ser LFH på som svært positivt. Behovet for et enklere regelverk er 
stort, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Gjennomgående mener LFH at forslagene vil 
medføre solide forenklinger – med visse unntak, som vi kommer tilbake til nedenfor. 
 
LFHs høringssvar støtter i sin helhet NHOs høringssvar, og spesielt de tre vesentlige forhold som er 
fremhevet om prosedyreformer, formålsbestemmelse og ikke-anskaffelsesfaglige hensyn.  
 

Prosedyreformer 
LFH mener at oppdragsgiver skal kunne velge mellom åpen, begrenset og forhandlet konkurranse. Vi 
mener at forhandlingsregelen kan forenkles, likevel slik at konkurransegrunnlaget må opplyse i 
forkant om det skal gjennomføres forhandlinger eller ikke. For LFHs mange mindre medlemmer er 
det avgjørende at anbudsprinsippet opprettholdes. Dette er den klart mest effektive 
anskaffelsesformen, som sikrer forutsigbarhet og sunn konkurranse i offentlige anskaffelser. 

 
Formål 
LFH mener at formålet med regelverket for offentlige anskaffelser er hensynet til effektiv ressursbruk 
av samfunnets ressurser og konkurranse om offentlige kontrakter. I tillegg mener vi at formålet må 
sikre at allmennheten har tillit til at det offentlige opptrer med stor integritet, og at anskaffelsen 
skjer på en samfunnstjenlig måte. Formålet må sikre forutsigbarhet for leverandører og forhindre 
korrupsjon.   

 
Ivaretakelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i anskaffelsesregelverket 
LFH mener at det offentlige har et særlig ansvar for å legge til rette for at seriøse bedrifter blir tildelt 
kontrakter. Gjeldende regler på området som dekker “andre hensyn” er med på å bidra til et seriøst 
arbeidsliv og næringsliv. LFH mener derfor at regelverket skal sikre at oppdragsgiver tar hensyn til 
seriøse bedrifter. Dette mener vi kan gjøres gjennom at regelverket opprettholder kontraktsvilkår 
som lærlingeklausul, antikontraktørklausul og klausul om lønns- og arbeidsvilkår, skatteattest og 
HMS-egenerklæring. Vi mener også at det må tas hensyn til livssykluskostnader. 
 
 
 
 
 



 

Øvrige forhold i utredningen som LFH ønsker å trekke frem: 
 
Konkurransegrunnlaget 
LFH støtter utvalgets forslag om en helt generell bestemmelse om at konkurransegrunnlaget skal 
inneholde alle opplysninger som er av betydning for leverandørens utarbeidelse av tilbudet. Dette 
gjelder opplysninger om anskaffelsen, kontraktsvilkår og prosedyreregler. 
 
Digitalisering av konkurransefasen 
LFH støtter utvalgets flertall som foreslår at oppdragsgiver skal ha anledning til å bestemme at 
tilbudene skal leveres med e-post inntil direktivets regler er gjennomført. 
 
Dokumentasjon og egenerklæring som foreløpig bevis 
LFH støtter utvalgets forslag om å innføre en regel tilsvarende nytt direktiv artikkel 59 under EU/EØS-
terskelverdiene. Utvalget foreslår med dette å forskriftsfeste en rett for leverandørene til å levere 
egenerklæring som foreløpig bevis for dokumentasjon som utstedes av offentlige myndigheter eller 
uavhengige tredjeparter. En slik egenerklæring behøver ikke være utformet som det europeiske 
anskaffelsesdokumentet.  
 
Ettersending og supplering av dokumenter 
LFH støtter utvalgets forslag som foreslår at oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og 
supplering av dokumentasjon vedrørende kvalifikasjoner utvides. Oppdragsgiver skal ha adgang til å 
be om ettersending, supplering, klargjøring eller utfylling av enhver opplysning eller ethvert 
dokument som gjelder dokumentasjonen for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. 
 
 
 
 
 
Avslutning 
LFH stiller seg til disposisjon for nærmere dialog med departementet om vårt høringssvar. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen LFH - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. 

 
Trond Dahl Hansen 
Administrerende direktør 
 

 
 
 
 


