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Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av
norske anskaffelsesregelverk

Det vises til brev datert 20.06.2014, Nærings- og Fiskeridepartement om enklere regler —bedre
anskaffelser, forenkling av norske anskaffelsesregelverk. Finanstilsynet har vurdert arbeidsgruppens
forslag, og har følgende kommentarer til de punktene i dokumentet som er relevant for
Finanstilsynets virksomhet.

2.1 Etter utvalgets vurdering er det behov for å klargjøre formålet med anskaffelsesregelverket.
Finanstilsynet slutter seg til denne vurderingen.

2.2 Utvalgets flertall foreslår å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser og gjeldende
forhandlingsforbud. Finanstilsynet anser dette som positivt og en klar forenkling som vil føre til økt
fleksibilitet hos oppdragsgiver.

2.4 Utvalgets flertall foreslår å unnta kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner fra
anskaffelsesregelverket. Finanstilsynet er enig i arbeidsgruppens forslag.

2.5 Utvalgets flertall mener at plikten til å føre protokoll fremstår som overflødig og gammeldags
ved siden av det generelle skriftlighetskravet, og foreslår derfor at det fjernes. Finanstilsynet slutter
seg til forslaget.

2.7 Utvalget foreslår at oppdragsgiver skal kunne tillatte levering av egenerklæring som foreløpig
bevis på at leverandørene oppfyller kvalitetskravene. Finanstilsynet anser dette som et godt forslag.
I stedet for å motta alle de formelle attestene som en del av tilbudet heller motta dokumentasjonen
etter at konkurransen er gjennomført og leverandør er valgt.
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2.8 Det nye anskaffelsesdirektivet krever at all kommunikasjon som hovedregel skal foregå
elektronisk. Finanstilsynet er enig i dette som hovedrege1,men mener at det bør åpnes for at dette
kan avgjøres av oppdragsgiver selv, basert på anskaffelsens form og innehold. I tillegg bør
informasjonssikkerheten vurderes. Dette gjelder både for langsiktig- og midlertidig løsning.

2.10 Utvalgets flertall foreslår å videreføre den nasjonale terskelverdi på 500 000 kroner for alle
kontrakter som er omfattet av regelverket. Mindretallets vurdering er at terskelverdiene bør endres.
Finanstilsynet er uenig i flertallets forslag og slutter seg heller til mindretallets forslag. Bakgrunnen
er for dette synet er at terskelverdiene ikke har blitt endret på lang tid og som et minimum bør
terskelverdiene bli årlig indeksregulert.
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