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

anskaffelsesregelverket 

 

Vi viser til brev datert 20.06.14 vedrørende Høring – NOU 2014:4 Enklere regler – bedre 

anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. 

 

Kulturdepartementet (KUD) støtter i hovedsak utvalgets eller utvalgsflertallets forslag til 

endringer i NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske 

anskaffelsesregelverket. Vi antar at forslagene gjør det lettere for offentlig sektor å følge 

regelverket, og at selve anskaffelsesprosessene blir bedre. 

 

Vi har imidlertid merknader til forslagene:  

Vi er uenige i flertallets forslag om å oppheve § 6 Livssykluskostnader, universell utforming 

og miljø i gjeldende anskaffelseslov. KUD støtter mindretallets forslag om å beholde § 6 i 

gjeldende lov om offentlige anskaffelser. Vi ønsker å påpeke at § 6 hører inn under forslaget 

til ny formålsparagraf om å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

Videre støtter KUD mindretallets forslag om å heve den nasjonale terskelverdien for vare- og 

tjenestekontrakter fra kr 500 000 til kr 600 000.  

 

I tillegg har vi en merknad vedrørende sponsoravtaler:  

Arrangører av store idretts- eller kulturarrangementer vil ikke se seg tjent med å benytte seg 

av databasen for offentlige innkjøp, Doffin, eller lignedne ordninger, for å skaffe seg 

sponsorer. Doffin er ingen velegnet ordning for å skaffe sponsorer; det oppfattes som lite 

hensiktsmessig å søke om anskaffelser på Doffin ved å be om leveranser på det vilkår at 

leverandør blir sponsor og leverer helt eller delvis mot markedsrettigheter og ikke vederlag i 

form av penger. Vi ønsker at det vurderes å gjennomføre forenklinger av dette regelverket, 



Side 2 

 

slik at grunnlaget for bedre anskaffelser legges i form av sponsoravtaler. I en slik forenkling 

bør det legges vekt på at sponsing trolig er den mest kostnadseffektive måten å anskaffe varer 

og tjenester på til idretts- og kulturarrangmenter. 

 

KUD slutter seg til de andre forslagene fra utvalget eller flertallet i utvalget. 

 

Til NFDs spørsmål i høringsbrevet, vil vi fremheve følgende: 

 

2.2 Prosedyreregler  

De foreslåtte prosedyrene vil innebære en forenkling. Vi har ikke ytterligere forenklingsforslag.  

 

 2.8 Digitalisering 

Forslagene vedrørende digitalisering og flertallets innstilling om at tilbud skal kunne leveres på 

e-post – også under EU/EØS-terskelverdiene, støttes. Det midlertidige forslaget hvor 

oppdragsgiver selv skal bestemme hvilke kommunkasjonsmidler som skal benyttes, støttes 

forutsatt at sikkerhet og likebehandling ivaretas.  

 

 2. 12 Alternativt regelsett – et minimumsregelverk 

Utvalgets alternative forslag til regelverk kan være et utgangspunkt for et minimumsregelverk.  

 

 

 

  

Med hilsen  

 

 

Arnt H. Hermansen (e.f.)  

avdelingsdirektør  

 Stine Hansson 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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