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Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 20.juni d.å. vedrørende
ovennevnte og til e-postvedrørende forlengelse av frist.

Forsvarsdepartementet vil innledningsvisberømme utvalget for en grundig
gjennomgang av regelverket for offentligeanskaffelser. Utvalgets arbeid vil
forhåpentligviskunne legge til rette for en betydelig effektiviseringav
anskaffelsesvirksomheten og departementet stiller seg langt på vei bak utvalgets forslag
i NOU 2014:Enklere regler —bedre anskaffelser.

Forsvarsdepartementet har følgende merknader:

Forslagene i NOU 2014vil etter departementets vurdering kunne få betydning
for innholdet i forskrift om forsvars-og sikkerhetsanskaffelser (FOSA).FOSAer
gitt med hjemmel i lov om offentligeanskaffelser (LOA)og FOSAer i stor grad
basert på oppbygningen av og filosofienbak forskrift om offentligeanskaffelser
(FOA). Departementet antar at det av hensyn til harmonisering av
anskaffelsesregelverket vilvære nødvendige å gjennomføre endringer i FOSAi
de tilfellerhvor regelverkets bestemmelser er identiske.

Til utredningens kapittel 18om kommunikasjon og elektroniske verktøy, vil
departementet kort påpeke at informasjonenknyttet til anskaffelser som må

Postadresse Kontoradresse Avdelingforpersonellog Saksbehandler
Postboks8126Dep Glacisgata1 fellestjenester AreThengs
0032Oslo Org.nr.972417823 Telefon23096110 Telefon23096159




Telefaks23096108






beskyttes av sikkerhetsmessige hensyn kun kan kommuniseres via
sikkerhetsmessig godkjente informasjonssystemer, jf. lov om forebyggende
sikkerhetstjeneste § 13.

• Forsvarsdepartementet mener det kan vurderes å innføre en særlig terskelverdi
for bygg-og anleggsarbeider. Flertallets syn er imidlertid at en ny terskelverdi
vil skape vanskeligheter i forhold til å fastsette grensen mellom varer og
tjenester på den ene siden og bygge-og anleggsarbeider på den andre siden.

Vedlagt følger høringsinnspill fra Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon.
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Vedrørende høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser -
forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

1 Innledning
Forsvarsbygg viser til Forsvarsdepartementets oversendelse av NOU 2014:4 om forenkling av det
norske anskaffelsesregelverket i skriv datert 16.07.2014. Forsvarsbygg har hatt dokumentet på en
intern høringsrunde i våre innkjøpermiljø og juridiske avdeling og uttalelsene er sammenfattet i dette
dokumentet.

2 Forsvarsbyggs kommentarertil NOU'en

Generelle kommentarer
Innledningsvis vil Forsvarsbygg på generelt grunnlag si seg meget tilfreds med at dette temaet har
blitt gjort til gjenstand for en så grundig utredning. Vi er også tilfreds med de konkrete resultater
dette har ledet frem til i form av denne NOU'en med tilhørende konkrete forslag til endringer i
anskaffelsesregelverket. Det har i det siste vært rettet mye fokus på de svake sidene av
anskaffelsesregelverket, og Forsvarsbygg må si seg enig i at regelverket —herunder sett hen til
hvordan dette har blitt fortolket av Kofa (og til en viss grad domstolene) —har et betydelig
forbedringspotensial. Vi opplever at det er mer fokus på korrekte anskaffelser enn på kommersielt
gode og ressurseffektive anskaffelser. Forsvarsbygg er en stor innkjøperorganisasjon, og cirka 80 %
av alle kostnader i Forsvarsbygg går til innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører og
entreprenører. Vi har et betydelig antall mindre anskaffelser, og et enklere og mer effektivt
anskaffelsesregelverk er derfor meget viktig for oss.
Vi vil i det følgende kommentere et utvalg av temaene som tas opp i NOU'en. Utvalget av temaer
skyldes enten at vi synes de er særlig viktig i forenklingsarbeidet, eller at vi ønsker å ta opp andre
problemstillinger eller peke på andre forhold enn det som tas opp av flertallet.
En del temaer berøres ikke i vår høringsuttalelse. Forsvarsbygg har også vurdert disse temaene og vil
på generelt grunnlag gi sin støtte til utvalgets vurderinger også på disse områdene. Der hvor utvalget
har skilt seg i et flertall og et mindretall, har vi kommet til at vi er enige med flertallet.
Problemstillinger knyttet til kjøp av helse- og sosialtjenester og andre særlige tjenester har vi ingen
erfaring med og vi har derfor ikke sett på dette.

Ikke-anskaffelsesfa • e hens n
Dette er et utpreget politisk spørsmål, men ut fra et rettsteknisk synspunkt synes Forsvarsbygg det
vil innebære forenkling om disse hensynene tas ut av regelverket. Det fremstår mer fornuftig om
disse hensynene tas inn ved mer egnede virkemidler, —typisk ved sektorlovgivning. Store
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innkjøpsorganisasjoner, som Forsvarsbygg, vil normalt uansett måtte forholde til politisk fattede
beslutninger/hensyn ved gjennomføring av sine konkurranser og kontrakter.

Unntak frare elverket
Forsvarsbygg synes det er bra at det ryddes opp i unntak som fremgår av forskrift, men som mer
riktig skal plasseres på lovnivå.
Det vil innebære en betydelig forenkling om det innføres et generelt unntak fra
anskaffelsesregelverket knyttet til en bestemt beløpsgrense. Utvalgets forslag om kr. 100.000 eks mva
støttes.

Terskelverdier

Forsvarsbygg mener at det bør innføres en særlig terskelverdi for bygg- og anleggsarbeid. Kr. 3
millioner eks mva synes passende. Flertallet i utvalget er ikke enig i dette, og deler av begrunnelsen
er hensynet til enkelhet i regelverket. Det fremheves at en ny terskelverdi vil skape vanskeligheter i
forhold til å fastsette grensen mellom varer og tjenester på den ene siden og bygge- og
anleggsarbeider på den andre siden. Forsvarsbygg ser poenget til flertallet, men kan ikke se at dette
gir seg andre utslag her enn for EØS terskelverdiene hvor det har eksistert et slikt skille hele tiden.
Etter Forsvarsbyggs oppfatning oppfattes ikke denne grensedragningen som veldig vanskelig blant
brukerne av regelverket. Det har heller ikke vært noe hyppig tema for klager til klagenemnda.
I alle tilfeller mener vi den nasjonale terskelverdien for kunngjøringsplikt burde ha blitt hevet i takt
med endringene i pengeverdien. Kr. 600.000 eks mva synes i så fall å være passende nivå.

Skriftlighetskrav
Forsvarsbygg støtter forslaget om skriftlighet, herunder at man fjerner plikten til å føre protokoll
med et formalisert innhold.

Kontrakten
Denne delen av utredningen inneholder flere ulike tema. Forsvarsbygg vil uttrykke sin støtte til
utvalgetsffiertallets vurderinger på samtlige av disse temaene. Utvalgets forslag om mer overordnet
bestemmelse om rammeavtaler er positivt. Herunder forslag om at det ikke settes opp detaljerte
prosedyrer for avrop, men at det bare presiseres at tildeling av kontrakter innenfor en rammeavtale
skal skje basert på objektive regler og kriterier. Forsvarsbygg benytter seg i stor grad av
rammeavtaler, og forslaget vil innebære en forenkling, selv om de fleste rammeavtalene følger del III
av forskriften.

Prosedyrer
Forsvarsbygg ser det som en betydelig forbedring at man kan vente med å ta stilling til forhandlinger
til etter at tilbudene har kommet inn. Det er først på dette tidspunkt man har sikker kunnskap om
det er behov for å fierne uklarheter, forbehold eller eventuelt redusere prisene mv. Dette åpner for
en større grad av fleksibilitet og muligheter for avklaringer omkring de innleverte tilbudene.
Forsvarsbygg har allerede skaffet seg noe erfaring med lignende prosedyre. For anskaffelser under de
nasjonale terskelverdiene har vi i en del anskaffelser beskrevet en tilsvarende ordning med rett, men
ingen plikt til å forhandle. Dette har blitt benyttet både etter del I i foa (under kr. 500.000) og etter
del I i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (under EØS terskelverdiene). Våre erfaringer
er at dette fungerer fmt, og vi er ikke kjent med at leverandørene har hatt innvendinger til
prosedyreformen.

Elektronisk kommunikas'on
Forsvarsbygg støtter flertallets forslag om å tillate e-post som innleveringsmåte for tilbud frem til
permanent ordning med levering via doffin.no etableres.
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Kvalifikas'onskravo dokumentas'onskrav
I denne delen av NOU'en foreslås det viktige endringer. Det er et betydelig problem i dag at
oppdragsgivere blir tvunget til å avvise leverandører pga manglende dokumentasjon av
kvalifikasjonskravene. Både ordningen med egenerklæringer som foreløpig bevis og forslaget om å
utvide adgangen til å be om ettersendelse/supplefing er utformet på en god måte slik vi ser det.

Tfidefin sktiterier
Det er foreslått mindre endfinger i bestemmelsen om tildelingskriterier. Alt i alt videreføres
gjeldende rett innenfor dette området.
Under temaet «særlig om grensen mellom fildelingskriterier og kvalifikasjonskrav» fastslår utvalget at
både gjeldende rett og nytt anskaffelsesdirektiv i visse tilfeller åpner for å vektlegge forhold ved
leverandøren også i tildelingsfasen. Forsvarsbygg er enig i vurdefingene og konklusjonene til
utvalget, men savner at utvalget tar opp en problemstilling som etter vårt syn utelukkende er skapt
av Kofa. Klagenemnda har gjentatte ganger uttalt at det innebærer brudd på anskaffelsesreglene
dersom tildelingsvurderingen er «sammenfallende, eller en gjentakelse av vurderingen av
leverandørenes kvalifikasjoner». I mange tilfeller hvor dette har vært oppe er nok resultatet riktig i
den forstand at slike forhold ikke har tilstrekkelig tilknytning til kontraktsgjenstanden. Men i andre
tilfeller er ikke resultatet like åpenbart. Etter Forsvarsbyggs syn bør det for eksempel ved kjøp av
rådgivningstjenester være greit om oppdragsgiver først vurderer den personspesifikke kompetansen
målt opp mot en minstestandard (kvalifikasjonskrav) for deretter å vurdere den personspesifikke
kompetansen i forhold til hvem som har det beste tilbudet (tildelingskriterium).
I våre øyne legger Kofas praksis opp til en unaturlig og ufornuffig prosess. Hvis man ønsker å
vektlegge den personspesifikke kompetansen i tildelingsfasen, må man i kvalifikasjonsfasen begrense
seg til å se på firmaets kompetanse. Firmaets erfaring er egentlig lite egnet som kvalifikasjonskrav
ettersom man ikke har lov til å vektlegge faktisk tilbudt kompetanse i denne fasen av konkurransen.
Man risikerer således å gjennomføre en kvalifikasjonsvurdefing som er svært lite treffsikker med
tanke på å sitte igjen med de riktige leverandørene.

Tilbudet
Denne delen av NOU'en omhandler fiere forhold knyttet til form, innhold og håndtering av
innkomne tilbud. Forsvarsbygg ser det som svært positivt at utvalget fierner seg fra mange av de
gamle reglene i anbudsretten, som i dag fremstår som utdaterte. Samtlige forslag tiltres fra
Forsvarsbygg.

Avvisning
Forsvarsbygg støtter utvalgets omfattende forslag om endringer i avvisningsreglene.
Vi ønsker imidlertid å kommentere utformingen av avvisningsbestemmelsen knyttet til
rådgivefinhabilitet —altså der hvor en tabyder har fått en konkurransefordel i kraft av sin fidligere
rolle som rådgiver for oppdragsgiver. I forslaget til ny bestemmelse i § 5-22 d fremgår det at
oppdragsgiver plikter å avvise en leverandør som har en urimelig konkurransefordel og denne
fordelen ikke kan utjevnes med mindre inngripende tiltak enn avvisning. Vi oppfatter at
bestemmelsen i hovedsak gir uttrykk for rettstilstanden i dag.
Problemet med besternmelsen slik vi ser det, er at tiltakene som kunne ha fiernet
konkurransefordelen må gjennomføres forut for tilbudsinnleveringen. Det er i tilbudsperioden
oppdragsgiver må sørge for å utjevne informasjonsforskjeller mellom leverandørene. Når tilbudene
har kommet inn, og det viser seg at rådgiveren har valgt å innlevere tilbud, kan oppdragsgivers
handlingsrom være begrenset. Den nye prosedyreformen «tilbudskonkurranse» gir antagelig noe
større mulighet til å utjevne informasjonsforskjeller etter at tilbudene har kommet —typisk ved at
oppdragsgiver utjevner informasjonsforskjeller og gir nye frister for reviderte tilbud. Men vi antar at
en slik fremgangsmåte i en del tilfeller ikke vil kunne aksepteres, da tidsforskyvningen vil kunne
medføre en vesentlig endring av forutsetningene for konkurransen. Med bakgrunn i det nye EU
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direktivet fastslår forenklingsutvalget at avvisning skal være siste utvei for oppdragsgiver i slike
tilfeller av rådgiverinhabilitet, hvilket kan forstås som at oppdragsgiver må velge å avlyse
konkurransen fremfor å avvise leverandøren når konkurransefordelen ikke kan utjevnes etter at
tilbudene har kommet inn. Sett fra Forsvarsbyggs ståsted vil det normalt være en fordel å kunne
avvise rådgiveren fremfor å avlyse hele konkurransen. Rådgiveren vil antagelig, avhengig av
omstendighetene, kunne kreve erstatning på grunn av oppdragsgivers unnlatelse av å utjevne
konkurransefordelen.
Vi er usikre på hvordan bestemmelsen skal forstås i slike situasjoner, og stiller derfor spørsmål om
bestemmelsen har fått en riktig utforming.

Forsla et om minimumsre elverk
I utgangspunktet er Forsvarsbygg positiv til flertallets skisse for minimumsregelverk. Imidlertid ser
vi at nedfallsproblematikken blir ekstra tydelig når man mangler positivrettslig lovgivning på sentrale
spørsmål, og vi frykter derfor at Kofa og domstolene i mangel av annen regulering vil se hen til
reguleringen over EØS terskelverdiene. På denne måten risikerer man at forenklingen blir mindre
enn om man velger en løsning som beskrevet i hoveddelen av NOU'en.
Skal en eventuell prøverodning fungere etter hensikten tror Forsvarsbygg at prøveperioden må
gjøres lang, slik at evalueringsgrunnlaget blir best mulig. Dette vil sikre gode data i forhold til
hvordan oppdragsgivere praktiserer de grunnleggende prinsippene, samt hvordan vanskelige
spørsmål blir håndtert av Kofa og domstolene. En prøveordning vil imidlertid aldri kunne gi et helt
korrekt bilde av hvordan regelverket vil fungere ettersom rettskildesituasjonen vil være annerledes
enn om minimumsregelverket gjaldt alene. Dette fordi man i tillegg til nedfallsproblematikk risikerer
et betydelig problem med «smitte» fra det ordinære regelverket utenfor prøveordningen.

NOU'ens kt 30.2.10.2—om inns i tilbud
Forsvarsbygg vil her kort bemerke at vi stiller oss bak forenklingsutvalgets (- og
håndhevelsesutvalgets) ønske om å fierne leverandørenes lovbestemte innsynsrett i konkurrentenes
tilbud før kontrakt er inngått. Ved implementeringen av håndhevelsesreglene anså departementet at
reguleringen i offentleglova var tilstrekkelig. Forsvarsbygg mener departementet undervurderte den
vanskelige situasjonen oppdragsgivere står i når man må ta stilling til innsyn i tilbud mens det ennå
er en mulighet for at konkurransen blir avlyst og dermed må ut på nytt. For øvrig kan vi bekrefte at
slike innsynskrav er svært utbredt og svært arbeidskrevende.

Ingar F. Asper
Forsvarsbygg
Stab Strategi og utvikling

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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Høring NOU 2014:4 - Enklere regler bedre anskaffelser - innspill FLO

1 Bakgrunn
ForsvaretsLogistikkorganisasjon(FLO)visertil Forsvarsdepartementetsbrev av 16.07.14 vedlagt
Nærings-og fiskeridepartementets høringsbrevav 20.06.2014 med forslagtil endringer idet norske
anskaffelsesregelverketsom ikkeomfattes av EUsanskaffelsesdirektiv.

FLOer i all hovedsakenig med utvalgetsforslagi NOU 2014:4 Enklereregler - bedre anskaffelser.En
generell forenkling av regelverket,og den utvidede muligheten for avklaringer og dialog med
leverandørene,vil i storgrad bidra til å redusereressursbruken.

FLOer av den mening at et mindre detaljert regelverkpå noen områder kan øke behovet for
veiledning, og vil påpeke at det vil være behov for å utvide veilederen til regelverket.

2 Drafting
Endringersomer vedtatt i EUsnye anskaffelsesdirektiver vurdert av utvalget og forslagene til
endringer somfremmes i utredningen er i tråd med dette direktivet. På noen områder overlater
utvalget til Nærings-og fiskeridepartementet (NFD)å utforme forslagtil bestemmelser. FLOer positiv
til at disseendringene foreslåstatt inn i anskaffelsesregelverketnå, og imøteser øvrige forslagtil nye
bestemmelsersenere.
Utvalgetsforslagtil regelverk innebærer betydelig forenkling og vil gi innkjøperne bedre mulighet og
mer fieksibilitet til å fokuserepå «det gode innkjøp».

2.1 NOU2014:4 kap.9 Formålog grunnleggendeprinsipper

FLOmener formålsbestemmelsenbør rendyrkesog virkemidler tas ut. Flertalletsformålsbestemmelse
er klartog presistutformet og FLOstøtter dette forslaget.

FLOer enig i utvalgetsforslagom ikkeå videreføreforskriftens§ 3-1. FLOstøtter utvalget i å rendyrke
prinsippene i lovens§ 5 til å omfatte «fikebehandling,gjennomsiktighet, konkurranseog
forholdsmessighet»jf. NOU punkt 10.5 tredje avsnitt.

Til
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FLOmener prinsippet om etterprøvbarhet omfattes av gjennomsiktighetsprinsippet. FLOer av den
oppfatning at prinsippet om forutberegnelighet har en merverdi utover hva
gjennomsiktighetsprinsippet dekker, btant annet ved at tilbydernes oppfatning av
konkurransegrunnlaget er et relevant moment for innkjøper gjennom anskaffelsesprosessen.
Prinsippet bør av klarhetshensyn fremgå eksplisitt av lovteksten, samt av hensynet til den enkelte
innkjøper. Prinsippet om forutberegnelighet står sterkt i norsk anskaffelsesrett i motsetning til
gjennomsiktighetsprinsippet, jf. NOU pkt. 10.4.4sist avsnitt. Da forslaget til endring kun er lovteknisk,
jf. NOU punkt 10.1tredje avsnitt, bør prinsippet fremgå eksplisitt for å unngå misforståelser.

2.2 NOU 2014:4 kapitte111 Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn

Hvorvidt regelverket skal benyttes til å fremme Ikke-anskaffelsesfagitge hensyn, ligger utenfor
utvalgets mandat, se kapittel 2, punkt 4. FLOstøtter utvalgets syn på at anskaffelsesregelverket i seg
selv ikke er til hinder for å fremme ikke-anskaffelsesrettslige hensyn.

FLOstøtter flertallets forslag om å stryke bestemmelsene som er ment å ivareta slike hensyn.
Regelverket er ikke til hinder for at oppdragsgiver kan legge vekt på slike hensyn. FLOstøtter utvalget i
at «det bør fokuseres på å tilby kunnskap og veiledning til oppdragsgivere om hvilke hensyn som
lovlig kan ivaretas og hvordan dette best kan og bør gjøres, slik at man samtidig sikrer effektive
anskaffelser og en sunn konkurranse.» (Pkt 11.3)Vi serdet som naturlig at slik veiledning tas inn i
oppdatert veileder.

2.3 NOU 2014:4 kapittel 12.2 Kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner

FLOstøtter flertailets forslag grunnet hensynet til effektiv ressursbruk. For det første tilsier prinsippet
om effektiv ressursbruk at kontrakter av lav verdi ikke skal pålegge oppdragsgiver plikter. For det
andre kan oppdragsgiver i forbindelse med anskaffeisen kontak-teflere leverandører i markedet og
således gjennomføre konkurranse også om mindre anskaffelser. For det tredje unngår oppdragsgiver
rettslige klager relatert til regelverksbrudd.

2.4 NOU 2014:4 kapittel 12.3.2 Konkrete anskaffelser unntatt EUsnye anskaffelsesdlrektiv

Utvalget foreslår at de fleste kontraktene som er unntatt det nye direktivet, også skal unntas det
norske regelverket i sin helhet. For noen av kontraktene forslås det at grunnleggende regler skal
gjelde (LOA og FOAdel I). FLO mener at dette vil skape harmoni og sammenheng i lovverket, og er
derfor i det vesentlige enig med utvalgets forslag. Unntakene bør samles i loven. FLOregistrerer at
utvalget ikke har vurdert om kontrakter som er omfattet av unntak i direktivet for forsvars- og
sikkerhetsanskaffelser artikkel 8, 13 og 14 likevel fortsatt bør være underlagt grunnleggende
prinsipper. FLOmener at kontrakter som er unntatt direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser
bør unntas anskaffelsesregetverket i sin helhet. FLOstøtter utvalget i at kontrakter under direktivets
artikkel 17 unntas regelverket i sin helhet. Alle disse kontraktene vil være underlagt Forsvarssektorens
eget anskaffelsesregelverk, men det være behov for enkelte presiseringer.

2.5 NOU 2014:4 kapittel 13 Terskelverdler

FLOstiller seg bak flertallets forslag om å videreføre den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner.

2.6 NOU 2014:4 kapittel 14 Skriftligket

FLOer enig i utvalgets forslag om å videreføre kravet til skriftlighet for anskaffelser som overstiger 100
000 kroner.

FLOer videre enig med flertallets forsiag om å fjerne protokoltplikten av effektivitets- og
forenklingshensyn. Det sentrale er at anskaffelsens vesentlige vurderinger og beslutninger er
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etterprøvbar og gjennomsiktig, og når kravet til skriftlighetdekker dette, vil det være overflødig med
et kravtil protokoll.

FLOforeslårimidlertid at protokollføring omtales i velleder, da en protokoll vil medføre ryddighet,
samt gi en samlet fremstilling av anskaffelsensforskjelligefaser.

2.7 NOU 2014:4 kapittel 16 Anskaffelsesprosedyrer

r'

FLOstøtter flertalletsforslag,og mener den økte fleksibiliteten som medfølger muligheten til dialog
og forhandlinger vil være en forenkling både for oppdragsgiverog leverandører.

FLOvektlegger likevelden risikoendette medfører relatert til lite forutberegnelighet for
leverandørene,som ivaretasgodt ved anbudskonkurranser.FLOer derfor positivtil at oppdragsgiver
kan ivaretaforutberegneligheten ved å presiserei konkurransegrunnlagethva forhandlingene
eventuelt vil omfatte dersom dette er klart forut for utlysning.

2.8 NOU 2014:4 kapittel 18 Kommunikasjon og elektroniske verktøy

Kapittel 18.3.3Langsiktigforslag

FLOer positivtil utvalgets forslagom å erstatte gjeldende regler om kommunikasjon med regiene
nytt direktiv artikkel 22. FLOhar tro på at dette, i tillegg til å være ressursbesparende,kan bidra til å
redusereantall avvisninger,og såledespåfølgende klager, i forbindelse med anbudsprosesser.

Kapittel 18.3.4Micilertidigforslag

FLOer i all hovedsakenig i flertalletsforslagom at oppdragsgiver,i overgangsperiodenfrem til den
nye elektroniskeløsningener innført, selvskalkunne bestemme hvilkekommunikasjonsmidlersom
skalbrukesi anbudsprosessen.

Svakhetenerundt autentisering av leverandør, informasjonssikkerhetog konfidensialitet må av
oppdragsgivervurderesfor hver anskaffelse,men dette kan ikkeanseså være av avgjørende
betydning for anskaffelsesregelverket,da verdien på anskaffelsenei FOAdel I og dellter relativt lav.
Mindretallets argument, at det ved regelendring vil være 70 % av anskaffelsenesom kan benytte e-
post som kommunikasjonsmiddelog at mangelfull informasjonssikkerhetvil gi høyere
transaksjonskostnaderog nye administrativebyrder,ansessom lite holdbar. Det må være
oppdragsgiversoppgave å foreta en konkret vurdering av ulempene ved å bruke e-post som
kommunikasjonsmiddelved den enkelte anskaffelse.Foranbudsprosesserhvor informasjonssikkerhet
er et moment, kan oppdragsgivervelge post somkommunikasjonsmiddel.Ellerskan oppdragsgiver,
for å sikreetterprøvbarhet, lage en logg hvor klokkeslettog dato for mottak, forespørselom deltakelse
og åpning av tilbud nedtegnes.

Flertalletsforslagvil bidra til en meget stor ressursbesparelsefor oppdragsgiver.Det er videre
sannsynligat forslaget vil bidra til flere tilbud og mer konkurranse,da dagens tilbudsform kan være
ressurskrevendefor leverandørene, herunder spesieltfor SMB.

FLOhar god erfaring med bruk av e-post ved anskaffelseretter del I. Det oppleves somen svært
effektiv metode for innhenting av tilbud, og både saksbehandlereog leverandørene er meget fornøyd
med ordningen.

FLOserimidlertid at bruken av e-post frem til den nye ordningen kommer på plass,kan medføre en
vissrisikomed tanke på prinsippet om likebehandling.Foranskaffelserhvor kontraktssummener
relativt lav, må hensynet til effektiv ressursbrukveie tyngst.

Det kan medføre utfordringer for Forsvaret,på grunn av sikkerhetsmessigebegrenseringer i IKT-
infrastruktur,å innføre reglene om elektroniskkommunikasjoni tråd med direktivet. Dette må
håndteresfrem mot gjennomføring av reglene i 2018.
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2.9 NOU 2014:4 kapittel 20 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon

Kapirtel20.3Dokumenrasjon
FLOer positivetil utvalgetsforstag.Dette vil medføre ressursbesparelserfor oppdragsgiverog
leverandører,og prinsippeneom likebehandlingog forutberegnelighet ivaretas.

Kapittel20.4Særligomettersenaingogsuppleringavdokumentasjon
FLOer positivtil utvalgetsforslagog serat utvidelsenI praksiskanfå storbetydning i form av færre
awisninger.

2.10 NOU 2014:4 kapittel 22 Kunngjøring

FLOer positivtil utvalgetsforslagom å videreføre regleneom plikt til å kunngjøre konkurranse
samsvarmed gjeldende forskrift§ 9-1, og om å gi oppdragsgivergenerell adgang til å velge mellom
forhåndskunngjøringog alminnelig kunngjøring.Forstagetvil styrkeoppdragsgiversfleksibilitet
samtidigsomdet vil ivareta markedetsbehov for informasjon.

FLOer videre positivtil flertalletsforslagom ikkeå innføreen plikt for oppdragsgivertil å kunngjøre
konkurranseresultaterved tildeling av kontrakter underEU/E0S-terskelverdiene,jf. NOU 2014:4 punkt
22.4.3.

FLOstøtter flertalletsforslagom å fjerne bestemmelseni § 9-2 (1) om retten til å kunngjøre
konkurranseresultatet.

2,11 NOU 2014:4 kapittel 28 Mlnimumsregelverk

FLOer i hovedsakpositivtil et minimumsregelverk,men mener det kanvære utfordrendefor
innkjøperedersom bestemmelseneblir for generelle.Etmer detaljert regelverkvil bidra til mindre
fortolkningsproblemer,og gi gode retningslinjertil innkjøperesomikkeharjobbet mye med
anskaffelsesregelverketog som har mindre erfaring med offentlige anskaffelser.

FLOmenerimidlertid at engod veileder kan bidra til å unngået størreavklaringsbehov,og gi
tilstrekkeligeretningslinjertil innkjøpere somforholdersegtil regelverket.

Det er avgjørende at det nye regelverketinneholder et kravtil kunngjøringover 500 000 kroner,samt
et skriftlighetskravfor alle anskaffelsersomfaller inn underregelverket.

2.12 NOU 2014:4 kapittel 30.2.10.2 Seerligom innsyn I tilbud og protokoller
FLOmener, i samsvarmed utvalgetsvurdering,at det er uheldig at innsynkan krevesetter tildeling
men før signeringav kontrakt,når konkurransenfortsattkan avlyses.Dette kan ødelegge den
naturlige konkurranseni markedet,og FLOer såledespositivetil at dissereglene vurderespå nytt.

2.13 NOU 2014:4 kapittel 32.2.2 Avvisning etter ny § 5- 22 (leverandøren)
FLOstøtter forslagenetil regler for awisning. Reglenevirkeranvendelige og vi er enige i flertallets
vurderinger.Ensekkebestemmelsemed fakultativeavvisningsgrunnerkombinert med at bevisbyrden
ligger hosoppdragsgiverer fornuftig, se NOU 2014:4kapittel 25.3.4.

2.14 NOU 2014:4 kapittel 32.2.2 Avvisning etter ny § 5- 23 (tilbudet)
FLOstøtter flertallets løsningom å kunne forhandle bortvesentligeavvik.Sålenge oppdragsgiverhar
anledning til å awise uten slikforhandling,er risikoenfor at leverandørenespekulereri dette
begrenset,

3 Oppsummering
Utvalget har gjort en grundig jobb og har fremmet forslagtil et regelverksomvi gi betydelig
forenklingav anskaffelsesprosessenefor kontraktersomomfattes av den nasjonaledelen av
regelverket. FLOstøtter de aller flesteforstagenesomfremmes i NOU 2014:4 Enklereregler- bedre
anskaffelser.
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FLOserfrem til å følge utviklingen av anskaffelsesregelverketfremover. FLOhåper at Forskriftfor
forsvars-og sikkerhetsanskaffelser(FOSA)blir endret i takt med endringene som vil komme i LONFOA.
Det vil være uheldig med awik mellom forskrifteneog FDoppfordres derfor til å endre FOSAparallelt
med endringene i LOAog FOA.

Endringenesom kommer i LOAog FOAvil ogsåmedføre behov for oppdatering av
Anskaffelsesregelverkfor forsvarssektoren.FLOanbefaler at ARFendres slikat forenklinger som
innføresi LOA/F0A ogsågjenspeilesi ARF,

4 Konklusjon

NOU 2014:4 Enklereregler - bedre anskaffelserinneholder en omfattende utredning og forslagtil
endringer i Lovog forskriftom offentlige anskaffelser.Forsiagettil forenkling av den nasjonaledelen
av regelverket for offentlige anskaffelservil legge til rette for betydelig effektiviseringhvisdet blir
gjennomført. Utvalget har lagt ned et betydelig arbeid for å fremme forenkling og forbedring av
regelverket,basertpå erfaringer med det særnorskeregelverket og EUsnye direktiv.

FLOstøtter de aller fleste forslagenesomfremmes i NOU 2014:4 Enklereregler bedre anskaffelser.

FLOserfrem til å følge utviklingenav anskaffelsesregelverketfremover og imøteser endring av
Forskriftfor forsvars-og sikkerhetsanskaffelser(FOSA)i takt med endringene som vil komme i
LOA/F9A.

vi/ars Hanse e f)
Avdelingsdirektør
Merkantil fagansvarlig
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