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Att:    

NOU 2014:4 ENKLERE REGLER – BEDRE ANSKAFFELSER  

HØRINGSUTTALELSE FRA KONTUR AS 31.10.2014 

Viser til forslag om enklere anskaffelsesregelverk og kommer her med høringsuttalelse. 

KONTUR AS er et arkitekt- og ingeniørkontor med 21 ansatte, hvor over halvparten er arkitekter. 
Således dekker vi både arkitekturprosjektering (ARK) og konstruksjonsteknisk prosjektering (RIB). 
Vi har hovedkontor på Gjøvik (18) og avdelingskontor i Oslo (3).  

Vi konkurrerer ofte om prosjekteringsoppdrag utlyst av offentlige oppdragsgivere. I de fleste 
tilfellene gir vi tilbud som prosjekteringsgruppe (PG). Da må vi knytte til oss de andre fagene som 
kan komme opp i mer enn 10. Vi står da for all koordinering og innsamling av dokumenter som må 
finstemmes og samordnes til et komplett tilbud ihht til tilbudsinnbydelsen. Et tilbud fra en slik 
gruppe, hvor det kreves at alle deltagere skal levere all dokumentasjon, kan fort komme opp i 300 
sider. 

Det er derfor en betydelig ressurs som legges ned i forbindelse avgivelse av slike tilbud, og vi spør 
oss hver gang om dette er samfunnsøkonomisk riktig. 

Med bakgrunn i høringsbrevet fra dere og NOU 2014:4 har vi følgende punkter vi ønsker å spille 
inn i vår høringsuttalelse: 

 2.2 Nye prosedyreregler 
Vi mener at anbudsinstituttet bør beholdes. 
Ved å kunne velge anbud eller forhandling kan oppdragsgiver på forhånd tilpasse 
anskaffelsesprosedyren til hva som er mest egnet/effektivt for det enkelte prosjekt. 
 
Vi er meget skeptisk til å åpne for at oppdragsgiver skal kunne velge forhandling eller ikke, 
først etter tilbudsfristens utløp. Dette kan kanskje fungere i en ideell verden, men vi har ikke 
tro på at innkjøpsregimene hos mindre oppdragsgivere er i stand til å håndtere dette på en 
måte som sikrer tilfredsstillende forutberegnelighet og ryddige prosesser. 
 

 2.4 Unntak for kontrakter for en anslått verdi under 100.000 kroner. 
Vi mener at det er riktig å unnta kontrakter med en anslått verdi på under 100.000 
kroner fra anskaffelsesregelverket. 
Dette for å unngå unødig byråkrati ved så små anskaffelser. Beløpet kunne vært høyere. 
 

 2.5 Skriftlighetskrav 
Vi mener at plikten til å føre protokoll bør videreføres. 
For oss som leverandører virker protokollplikten som en ryddig og oversiktlig måte å 
dokumentere anskaffelsesprosessen på. Og selve anskaffelsesprotokollen 
(anbudsprotokollen) er et av de mest interessante dokumentene i en anskaffelsesprosess. 
Her kan vi/leverandørene, på en kortfattet og oversiktlig måte, få viktige opplysninger om 
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konkurransen. Dette er av stor markedsmessig betydning for oss ved senere 
anbudskonkurranser. 
 

 2.7 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 
Vi mener at egenerklæringer for både formelle og faglige dokumentkrav bør innføres.  
En av de mest ressurskrevende sidene ved offentlige anbud er nettopp den enorme 
mengden med dokumenter som skal innsendes gang på gang – i hver eneste konkurranse. 
Uavhengig om det er 5 eller 50 firmaer/grupper som gir tilbud. Her er det et enormt behov 
for forenklinger og store kostnader å spare for samfunnet.  
 
Det bør være tilstrekkelig at vinneren av konkurransen sender inn alle disse dokumentene i 
etterkant. 
 

 2.8 Digitalisering 
Vi mener at all kommunikasjon bør foregå elektronisk. 
Samfunnet utvikler seg i digital retning med raske skritt. Det vil være å gå baklengs inn i 
framtiden å ikke strekke seg etter å få etablert fullelektroniske løsninger også for offentlige 
anskaffelser. Det må etableres funksjonelle og sikre løsninger, enten via e-post eller annet, 
slik som blant annet banknæringen har fått til. 
 

 2.10 Terskelverdier 
Vi mener at terskelverdiene bør heves. 
Den nasjonale terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter bør heves til 600.000 kroner 
og for bygge- og anleggskontrakter til 3 millioner kroner. 
Dette vil redusere de samlede kostnadene til byråkrati og administrasjon ved anskaffelser. 
 

Norge har et av de strengeste og mest detaljerte regelverket for offentlige anskaffelser i Europa.  
For oss som leverandører er dette et ressurskrevende regime å forholde seg til. Vi vil på det 
sterkeste anbefale at ambisjonene nå retter seg mot å gå i motsatt retning: å få et enkelt og 
effektivt regelverk som vil redusere byråkratiet og gi store samfunnsøkonomiske besparelser. 
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