
 

 

Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Nancy Johannessen 20.06.2014 27.10.2014 

   

 Telefon Deres referanse Vår referanse 

932 42 655 14/3107-4 14/412 - 2 
 

  

Postadresse: Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Kontoradresse: Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo, Org. nr. 986252932 

Sentralbord: 400 07 997 Faks: 22 41 42 42 
E-post: postmottak@dfo.no 
 

-  

Nærings- og fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 

0032  OSLO 

 

  

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, forenkling av det 

norske anskaffelsesregelverket 

 

 
Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 20.6.2014 om enklere regler – bedre anskaffelser, 

forenkling av det norske anskaffelsesregelverket og Forenklingsutvalgets forslag til nytt nasjonalt regelverk: 

NOU 2014:4. 

 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) mener det er svært positvt at det er iverksatt et arbeid med å forenkle 

dagens anskaffelsesregelverk under EU/EØS terskelverdi. 

 

DFØ har kun kommentert de punktene i høringsbrevet som har relevans for oss som oppdragsgiver.  

 

Pkt. 2.1 Formål og grunnleggende prinsipper 

DFØ mener at det er behov for å klargjøre dagens formålsbestemmelse, og at det skilles mellom formål og 

virkemidler. 

 

DFØ støtter forslaget om at anskaffelsesregelverket skal klargjøre formålet om “effektiv bruk av samfunnets 

ressurser”, men mener at “konkurranse om offentlige kontrakter” er et virkemiddel for å oppnå formålet om 

effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

 

Pkt. 2.2 Nye prosedyreregler 

Dagens regelverk spesielt ved åpen anbudskonkurranse gir oppdragsgiver et lite handlingsrom for å oppklare 

uklarheter, mangler, forglemmelser mv. i leverandørenes tilbud. Det skal svært lite til for at kontakt med en 

leverandør oppfattes som forhandlinger. Uklarheter i tilbudet kan lett medføre at gode tilbydere blir avvist. 

DFØ slutter seg til flertallets forslag om å fjerne forhandlingsforbudet og gjøre forhandlinger til et alternativ 

som en del av konkurransen. Dette vil gi oppdragsgiver en mulighet og fleksibiltet til å velge å innlede 

forhandlinger eller ikke med aktuelle leverandører til etter at tilbudsfristen er utløpt. Dette er blant annet 

svært viktig ved kjøp av konsulenttjenester der det er viktig for oppdragsgiver å få et nærmere kjennskap til 

de konsulenter som skal utføre oppdrag.  

 

 

Pkt. 2.3 Unntak for kontrakter som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv 

DFØ slutter seg til utvalgets prinsippielle syn om at de kontrakter som er unntatt direktivet, heller ikke bør 

være regulert i anskaffelsesregelverket. 
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Pkt. 2.4 Unntak for kontrakter med en anslått verdi under kr. 100.000 

DFØ slutter seg til flertallets forslag om å unnta kontrakter under kr. 100 000 fra anskaffelsesregelverket. 

Dette vil bidra til å forenkle regelverket og bidra til effektiv ressursbruk. Det vil være opp til den enkelte 

virksomhet å utarbeide retningslinjer for å sikre konkurranse for anskaffelser under kr. 100 000. 

 

Pkt. 2.5 Skriftlighetskrav 

DFØ støtter flertallets forslag om at krav om å føre anskaffelsesprotokoll fjernes. Krav til skriftlighet av alle 

forhold av vesentlig betydning for konkurransen ivaretas gjennom de dokumenter som utarbeides og 

arkiveres under hele anskaffelsesprosessen. Vår erfaring er at når det bes om innsyn etter Offentleglova § 23, 

så er det ikke selve anskaffelsesprotokollen det bes om innsyn i, men leverandørenes tilbud, korrespondanse 

mellom oppdragsgiver og leverandørene mv.  

 

Pkt. 2.6 Kunngjøring 

DFØ slutter seg til at oppdragsgiver gis en generell adgang til å velge mellom forhåndskunngjøring etter EUs 

nye anskaffelsesdirektivets artikkel 75, og alminnelig kunngjøring. DFØ støtter videre flertallets forslag om 

at det ikke er nødvendig å kunngjøre kontraktstildelinger under EU/EØS terskelverdier.  

 

Pkt. 2.7 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 

DFØ slutter seg til forslaget til at leverandørene kan levere egenerklæring som foreløpig dokumentasjon på 

at kvalifikasjonskravene er innfridd, og at det er kun vinneren av anbudskonkurransen som må fremvise 

fullstendig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er innfridd. Dette vil være ressursbesparende både for 

oppdragsgiver og leverandørene.   

 

Pkt. 2.8 Digitalisering 

DFØ støtter forslaget til at oppdragsgiver skal ha anledning til å velge hensiktsmessig kommunikasjonsform 

som for eksempel at tilbudene kan leveres ved bruk av e-post inntil et eventuelt felles elektronisk løsning er 

på plass. 

  

Pkt. 2.10 Terskelverdi  

DFØ slutter seg til mindretallet forslag om at den nasjonale terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter 

heves fra kr. 500 000 til kr. 600 000. Dette spesielt med tanke på at terskelverdien har vært uendret i mange 

år.  

 

Pkt. 2.11 Ikke anskaffelsesfaglige hensyn 

DFØ er enig med flertallet i å fjerne bestemmelsene om ikke anskaffelsesfaglige hensyn fra 

anskaffelsesregelverket. Anskaffelsesregelverket bør ha fokus på det anskaffelsesfaglige. Ikke 

anskaffelsesfaglige hensyn må ivaretas av egne målrettede virkemidler/tiltak.   

 

DFØ støtter forslaget om at det ikke er plikt til å kreve fremlagt skatteattester og HMS-

egenerklæring.  

Vennlig hilsen 

Rune Bjerkås 

avdelingsdirektør 

  Nancy Johannessen 

  seniorrådgiver  
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Kopi: Finansdepartementet 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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