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Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser - forenkling av det 

norske anskaffelsesregelverket 

Vi viser til departementets brev av 20. juni 2014 angående overnevnte sak. 

Landbruksdirektoratet støtter i all hovedsak Forenklingsutvalgets forslag til endringer, som 

er basert på Forenklingsutvalgets rapport om forenklinger av og økt fleksibilitet i den 

særnorske delen av anskaffelsesregelverket. 

Våre innledende merknader er som følger: 

Landbruksdirektoratet mener det er positivt at det iverksettes et arbeid med å forenkle 

dagens anskaffelsesregelverk under EU/EØS-terskelverdi. Det er viktig at 

anskaffelsesregelverket gjenspeiler erfaringen fra oppdragsgivere og leverandører om at 

regelverket på flere punkter er blitt for rigid, kontrollfokusert og ressurskrevende på 

bekostning av de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser § 5. 

En utbredt praksis blant mange oppdragsgivere i dag er å tolke regelverket strengere enn 

nødvendig. For eksempel skjer det ved at oppdragsgivere bruker reglene i forskrift om 

offentlige anskaffelser del II når det står i konkurransegrunnlaget at anskaffelsen følger 

reglene i del I. Årsaken til bruken av reglene på denne måten kan være at regelverket ikke 

gir nærmere veiledning. Denne praksisen bør miste fotfeste.  

For leverandører og oppdragsgivere vil de foreslåtte endringer, med blant annet færre 

formalkrav og større handlingsrom, gjøre at konkurransene blir mindre ressurskrevende, 

samtidig som oppdragsgiver lettere vil kunne legge til rette for leverandørutvikling og at 

anskaffelser dekker det reelle anskaffelsesbehovet.  

Til høringsbrevet punkt 2.1 «Formål og grunnleggende prinsipper» 

Landbruksdirektoratet støtter utvalgets flertall. Landbruksdirektoratet er positive til at det 

foretas en opprydding i prinsippene, og at de prinsippene som ikke har selvstendig innhold, 

fjernes. Når det gjelder prinsippet om gjennomsiktighet er Landbruksdirektoratet enig med 
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utvalgets flertall om at forutberegnelighet og etterprøvbarhet allerede ligger i dette 

prinsippet. Ved å operere med flere prinsipper som omhandler mer eller mindre de samme 

forhold, kan man lett legge opp strenge fortolkninger av regelverket for å gi prinsippene 

om forutberegnelighet og etterprøvbarhet selvstendig innhold. I skriftlighetskravet ligger 

dessuten allerede et krav om etterprøvbarhet.  Landbruksdirektoratet er derfor av den 

oppfatning at det ikke er nødvendig å uttrykkelig angi forutberegnelighet og 

etterprøvbarhet som selvstendige prinsipper ved siden av gjennomsiktighet. 

Til høringsbrevet punkt 2.2 «Nye prosedyreregler» 

Landbruksdirektoratet ser fordeler med å kunne åpne forhandlinger på et hvilket som helst 

tidspunkt i en anskaffelsesprosess.  

Problemene som vi har støtt på er manglende adgang til å avklare mangler i tilbud som det 

ikke er åpenbart hvordan man skal rette, og uklare forbehold mot oppdragsgivers 

kravspesifikasjon eller kontrakt. For eksempel er det uhensiktsmessig å avvise et ellers 

godt tilbud bare fordi tilbyderen har utelatt å fylle ut noen prisposter eller det er uklart i 

hvilken grad en uttalelse i tilbudet innebærer at den økonomiske risikoen forflyttes fra 

tilbyderen over til oppdragsgiver.  De nye prosedyrereglene vil kunne løse disse 

problemene.  

En mulig utfordring med forslaget til de nye prosedyrereglene kan likevel være mindre 

forutberegnelighet for tilbyder, ved at oppdragsgiver potensielt kan åpne forhandlinger for 

å styre leverandørvalget underveis.  

Hvis oppdragsgiver velger å åpne forhandlinger, må forhandlingene overholde de 

grunnleggende krav til anskaffelser og sikre at tilbudene gis på like vilkår. Gjennomføring 

av forhandlinger har derfor egne utfordringer som oppdragsgiver må ta hensyn til. 

Til høringsbrevet punkt 2.3 «Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye 

anskaffelsesdirektiv» 

Landbruksdirektoratet har ingen bemerkninger til dette punktet. 

Til høringsbrevet punkt 2.4 «Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 

kroner» 

Landbruksdirektoratet støtter utvalgets flertall.  

Prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet og konkurranse vil kunne ivaretas ved at 

oppdragsgiver utøver sitt innkjøpsfaglige skjønn. Tvungen konkurranse kan ofte være 

uhensiktsmessig i små anskaffelser, ved at ikke alle leverandører som oppdragsgiver 

inviterer til konkurranse, leverer tilbud. Slik utvalgets mindretall bemerker det har 

klageadgangen til KOFA også på disse anskaffelsene krevd unødig ressursbruk. 
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Klageadgangen til KOFA bør derfor avgrenses mot disse små anskaffelsene for å 

gjennomføre unntaket for kontrakter med denne anslåtte verdien i sin helhet.  

Til høringsbrevet punkt 2.5 «Skriftlighetskrav» 

Landbruksdirektoratet bemerker at protokollføring bør bli frivillig, da oversikt over 

anskaffelsesprosessen, herunder viktige forhold og beslutninger, dokumenteres gjennom 

sakens dokumenter.  

Gjennom protokollen vil utenforstående kunne få rask oversikt over hele prosessen 

istedenfor å måtte gå gjennom sakens dokumenter. Oppdragsgiver bør imidlertid ikke 

måtte stå i fare for å bryte regelverket ved at en protokoll ikke er ført når den fullstendige  

prosessen fremgår av sakens dokumenter. Hvis protokoll ikke er ført så innebærer det ikke 

at oppdragsgiver ikke har oversikt over anskaffelsesprosessen eller at det foreligger feil i 

prosessen for øvrig. Noen ganger vil dessuten fullstendige vurderinger, for eksempel 

utredninger om hvorvidt et unntak i forskriften kommer til anvendelse, fremgå av vedlegg 

til protokollen på grunn av innhenting av eksterne uttalelser. Det hadde imidlertid vært 

positivt om regelverket likevel oppstilte hvilke sentrale forhold protokollen bør omfatte. 

Til høringsbrevet punkt 2.6 «Kunngjøring» 

Landbruksdirektoratet har ingen bemerkninger til dette punktet. 

Til høringsbrevet punkt 2.7 «Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav» 

Landbruksdirektoratet støtter utvalgets forslag.  

Landbruksdirektoratet bemerker imidlertid at det ikke bør oppstilles en plikt, men kun en 

adgang til å avvise en tilbyder som har levert egenerklæring der oppdragsgiver ikke 

uttrykkelig har åpnet for dette i konkurransegrunnlaget eller kvalifikasjonsgrunnlaget. I 

den grad utvalgets forslag til ny forskriftstekst § 5-9 andre ledd siste setning innebærer 

avvisningsplikt, vil denne kunne hindre effektiv ressursbruk både hos oppdragsgiver og 

leverandør.   

Til høringsbrevet punkt 2.8 «Digitalisering» 

Landbruksdirektoratet støtter det langsiktige og det kortsiktige forslaget til utvalgets 

flertall.  

Partene har behov for en kortsiktig digitaliseringsløsning før innleveringsløsningen via 

Doffin kommer på plass. 

Når det gjelder levering av tilbud per e-post, er Landbruksdirektoratet enig i at 

oppdragsgiver har kompetanse til å vurdere hvordan informasjonssikkerheten vil kunne 

ivaretas selv om tilbudene eller forespørsler om deltakelse sendes per e-post. 

Oppdragsgiver har også kompetanse til å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som bør 

iverksettes i det enkelte tilfellet.  
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Landbruksdirektoratet er også enig med utvalgets flertall sin bemerkning om at de 

sikkerhetsmessige svakhetene ved innlevering per e-post og oppdragsgivers etterfølgende 

behandling av dokumentene ikke avviker fra innlevering per ordinær post. Hvis 

oversendelsen ikke er merket i tråd med oppdragsgivers angivelser, så vil risikoen ofte 

være like høy for at oversendelsen åpnes før fristen der oversendelsen går som ordinær 

post.  

Landbruksdirektoratet kan heller ikke se at de grunnleggende krav til anskaffelser vil 

brytes ved registrering av klokkeslett og dato for mottak av dokumenter og tidspunktet for 

åpning når e-post benyttes.  

Til høringsbrevet punkt 2.9 «Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester» 

Landbruksdirektoratet har ingen bemerkninger til dette punktet.  

Til høringsbrevet punkt 2.10 «Terskelverdier» 

Landbruksdirektoratet har ingen bemerkninger til dette punktet.  

Til høringsbrevet punkt 2.11 «Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn» 

Landbrukdirektoratet er enige med utvalgets flertall.  

Når det gjelder hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige 

konsekvenser er oppdragsgiver avhengig av konkrete tiltak og veiledning for hvordan disse 

hensyn kan fremmes i den enkelte anskaffelsen, heller enn at regelverket bare oppfordrer 

til å hensynta disse forhold. 

Når det gjelder opphevelse av dokumentasjonskravet «plikt til å kreve fremlagt skatteattest 

og HMS-egenerklæring» bemerker Landbruksdirektoratet at dette vil legge til rette for 

tidsbesparelser både hos oppdragsgivere og leverandører. Med dette får partene mer tid til 

å fokusere på selve anskaffelsesprosessen, heller enn å følge unødige formalkrav som 

verken legger til rette for eller bidrar til at konkurransedyktige leverandører blir valgt. 

Til høringsbrevet punkt 2.12 «Alternativt regelsett – et minimumsregelverk» 

Landbruksdirektoratet er enig med utvalgets flertall om at et minimumsregelverk fordrer 

profesjonalisert anskaffelsesvirksomhet for å kunne benytte de muligheter som vil ligge i et 

slikt regelverk. Det vil være en risiko for at minimumsregelverket blir tolket strengere enn 

nødvendig. Ved at utvalgets forslag til ny lovtekst rendyrker de grunnleggende prinsippene 

for anskaffelser, og ny forskriftstekst ikke bare angir minimumsregler, men også konkrete 

prosedyreregler for anskaffelser, antar Landbruksdirektoratet at flere oppdragsgivere vil 

kunne benytte regelverket aktivt for sikre gode innkjøp.  
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Med hilsen 

for Landbruksdirektoratet 

 

 

 

Alf Selnesaunet Christine Marcussen 

seksjonssjef rådgiver 
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