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Høringssvar - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser - 

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 

Vi viser til høringsbrev av 20.6.14 og vil med dette i all hovedsak støtte 

Forenklingsutvalgets flertallsforslag om å forenkle det nasjonale 

anskaffelsesregelverket. 

 

Utvalgets flertall foreslår å rendyrke prinsippene om likebehandling, 

gjennomsiktighet, konkurranse og forholdsmessighet. IMDi støtter disse prinsippene, 

men ser samtidig at de til tider kan by på vanskelige avveininger når det gjelder 

forenkling av regelverket. Det er ikke alltid forenkling er forenelig med forbedring i 

forhold til disse prinsippene. Vi vil likevel anbefale at reglene gjøres så enkle som 

mulig både i språkdrakt og prosedyre, slik at regelverket blir lett å følge i praksis. 

 

Ofte er det skjønnsmessige avveininger, detaljerte regler eller tvil om prosedyre som 

tar tid, og som gjerne krever at det må innhentes ekstern juridisk kompetanse på 

anskaffelsesregelverket. Dette er både tidkrevende og bidrar til å fordyre 

anskaffelsen unødig. Vi vil derfor anbefale at regelverket i tillegg til å være enkelt, 

også bør være mest mulig klart og tydelig, slik det ikke oppstår unødig tvil om 

hvordan man skal gå frem. 

 

IMDi ønsker spesielt å understreke støtte til forslaget om at oppdragsgiver skal ha 

anledning til å bestemme at tilbudene kan leveres med e-post. 

 

Vi vil videre foreslå at terskelverdien på 100 000 kr heves, da mange innkjøp av 

varer og tjenester raskt kommer over denne verdien, og utløser tidkrevende krav om 

konkurranseutsetting og dokumentasjonskrav. Terskelverdien på 100 000 kr har vært 

på samme nivå i mange år, og kan for eksempel økes til 300 000 kr på grunn av 

prisvekst.  
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Når det gjelder den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr, ber vi departementet 

vurdere om den for eksempel bør heves til 600 000 kr slik at det blir mer samsvar 

mellom verdien på kontrakten og arbeidet med den. 

 

Ut fra et forenklingsperspektiv foreslår flertallet at gjeldende bestemmelser om ikke-

anskaffelsesfaglige hensyn tas ut av regelverket. IMDi mener imidlertid at dette kan 

være uheldig med tanke på å kunne fremme viktige samfunnshensyn. Arbeidsgivere 

er for eksempel pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering, og har en aktivitets- og rapporteringsplikt om 

dette. Det kan derfor være aktuelt å kreve dokumentasjon på at denne plikten er 

overholdt, og slike hensyn kan utvikle seg til å bli et viktig virkemiddel i 

integreringspolitikken, jf. regelverk i andre EØS-land. IMDi mener derfor at slike 

samfunnshensyn ikke bør tas ut av regelverket. 

 

Vi vil også påpeke at innhenting av dokumentasjon bare for det beste tilbudet i 

etterkant, i de fleste tilfeller vil innebære en forsinkelse for oppdragsgiver. Det gjør 

det også vanskelig å bedømme hvilke tilbud som er seriøse og ikke, og hvem som 

skal være med i videre forhandlinger, og kan i verste fall føre til situasjoner der 

oppdragsgiver velger å ikke avvise en leverandør som egentlig burde vært avvist, 

med påfølgende klageprosesser som resultat. Det kan likevel være hensiktsmessig å 

tillate at manglende dokumentasjon kan ettersendes innen en gitt frist, hvis det viser 

seg at den ikke er vedlagt i selve tilbudet, slik at ikke det beste tilbudet ekskluderes 

på grunn av bagatellmessige formalia. 

Vi imøteser et konsistent og forenklet anskaffelsesregelverk der det er tydelig hvilket 

regelverk som skal brukes. 

 

Med hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

 

Ragnhild Nissen-Lie 

 

Bjørn Rygh  

assisterende strategidirektør 

 

seniorrådgiver 
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