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Enklere regler - bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket  
 
Vi viser til høring vedrørende forenkling av det norske anskaffelsesregelverket mottatt 20.6.2014. 
 
Vårt innspill til denne høringen gis både på bakgrunn av vår rolle som forenklingsetat og på 
bakgrunn av våre erfaringer som oppdragsgiver ved offentlige anskaffelser. Til de forslag hvor vi 
ikke har kommentert noe særskilt, er vi enige med flertallet. 
 
Formål og grunnleggende prinsipper 
Brønnøysundregistrene mener at «Forutberegnelighet» ikke bør tas ut av FOA § 5, da dette er et 
viktig prinsipp ved utarbeiding av anbudsdokumenter.  Vi er enig i at «likebehandling» til en viss 
grad vil fange opp dette, da manglende forutsigbarhet i konkurransegrunnlag kan føre til 
forskjellsbehandling. Vi mener likevel at begrepet er et så grunnleggende og viktig prinsipp at det 
bør fremheves og derfor bør bestå. Vi er her enige med mindretallet. 
 
Nye prosedyreregler 
Flertallets forslag innebærer at man kan få to evalueringsrunder med tilhørende informasjons- og 
begrunnelsesplikt. Ulempene med dette er at det fører til økt ressursbruk som går med til 
korrespondanse og evaluering. 
 
Likevel er fordelene med flertallets forslag at oppdragsgiver ikke må avvise gode tilbud på grunn av 
formalfeil og uklarheter. Oppdragsgiver kan oppnå lavere priser, og gjennom forhandlinger kan det 
oppnås bedre og mere tilpassede produkter.  
 
Skriftlighetskrav 
Brønnøysundregistrene støtter forslaget om videreføring av skriftlighetskravet for anskaffelser som 
overstiger 100 000. Skriftlighetskravet vurderes som viktig for å styrke gjennomsiktigheten i større 
anskaffelser. 
 
Når det gjelder protokollplikten er vi enige med mindretallet. Ved standardisert protokoll går det klart 
fram hvilke opplysninger som skal med, og det gir veiledning til oppdragsgiver. En protokoll kan 
videre være elektronisk, noe som gjør prosessen med å føre protokoll enklere. Det vil kunne bli mer 
krevende for oppdragsgiver å selv vurdere hvilken informasjon som kreves i henhold til regelverket. 
Vi tror derfor ikke det vil være ressursbesparende og innebære en forenkling å fjerne 
protokollplikten.  
  
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 



Side 2 
 
 

 

Vi er positive til forslaget om egenerklæring ved dokumentasjon av kvalifikasjoner og foreslår at det 
lages en standard egenerklæring som skal benyttes av alle oppdragsgivere innenfor offentlig sektor. 
(økonomiske/tekniske kvalifikasjonskrav). 
 
For å gjøre det mindre belastende for tilbydere, burde regelverket også kreve at oppdragsgivere 
henter informasjon som allerede finnes hos offentlige instanser fra det offentlige – i stedet for å 
kreve at tilbydere sender dette som dokumentasjonsvedlegg.  
 
Besparelsen for leverandørene antas å være betydelig. 
 
Digitalisering 
Midlertidig ordning: 
Forslag om å tillate at tilbud leveres på e-post støttes. I påvente av løsning for elektronisk levering 
av tilbud (som i følge høringen skal implementeres innen 1. januar 2016) vil det av hensyn til 
næringsdrivende som tilbydere, være tid- og kostnadsbesparende å kommunisere med 
oppdragsgiver elektronisk. Tilbyder må ta hensyn til informasjonssikkerheten dersom tilbyder velger 
å sende tilbud elektronisk. 
 
Langsiktig forslag: 
Vi er helt enige i at all kommunikasjon skal skje elektronisk.  Vi har brukt elektronisk 
konkurransegjennomføringsverktøy de siste 5 år. Vi støtter også forslaget om at det innen 1. januar 
2016 skal etableres en felles løsning for elektronisk innlevering av tilbud. Slik det er nå, finnes det 
flere ulike konkurransegjennomføringsverktøy i markedet, noe som gjør at leverandørene må 
forholde seg til ulike løsninger ved innlevering av tilbud. 
 
Terskelverdier 
Vi er enige med mindretallet i at den nasjonale terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter heves 
til 600 000 kroner i tråd med den generelle prisutviklingen i samfunnet i perioden 2005 – 2013. Vi 
mener at det vil føre til en forenkling ved at flere faller inn under kategorien for tilbudsforespørsel. 
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