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

anskaffelsesregelverket 

 
 
1. Innledning 

Mattilsynet, i har lest høringsutkastet og NOU-en med stor interesse, og støtter  i hovedsak  

forslagene til forenkling og opprydding i norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke 

er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Med enklere regler og mer fleksible løsninger, er det 

imidlertid viktig med beskrivelser i veiledning/ «beste praksis» og at god opplæring tilbys 

sentralt. 

 

Generelt er det viktig å vurdere tiltak for forenkling opp mot økt risiko for misligheter og 

korrupsjon ved at prinsippene for anskaffelsesvirksomheten ikke følges.  

Vi har følgende tilbakemeldinger: 

 

2. Hovedpunkter i utvalgets forslag: 

 

2.1. Formål og grunnleggende prinsipper 

Vi er enige i forslaget om å klargjøre formålet med regelverket og rendyrke 

formålsbestemmelsen. Vi er imidlertid uenige i den formuleringen som flertallet fremmer, om at 

effektiv ressursbruk skal tillegges særlig vekt fremfor løsninger som isolert sett fremmer 

konkurranse. Vi mener at dette kan bidra til at det gjennomføres færre konkurranser og risikoen 

for misligheter øker. Vi støtter derfor mindretallets formulering av formålet.  

Det er argumentert godt for å rendyrke prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, 

konkurranse og forholdsmessighet, og vi støtter disse. 

  

2.2. Nye prosedyreregler 

Vi støtter forslaget om å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser og gjeldende 

forhandlingsforbud, og å få mulighet til å gå i dialog med leverandør fram til tildeling av 

kontrakt. Forhandlingsforbudet har skapt mye ekstra arbeid og resultert i dårligere avtaler 

gjennom flere år. Vi finner det også naturlig at det er oppdragsgiveren som bestemmer 
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omfanget av dialogen, men da under forutsetning av ivaretakelse av prinsippene i 

anskaffelsesregelverket. Vi er imidlertid noe skeptiske til at forhandlinger kan bestemmes etter 

tilbudsfristens utløp, da dette kan medføre litt for dårlig forarbeid når det gjelder 

oppdragsgiverens behov. Etter vår mening er det mest effektivt at oppdragsgiveren har gitt en 

nøye vurdering og beskrivelse av sine behov før konkurransen lyses ut, og at det opplyses om 

mulighet for forhandlinger, da dette gir større forutsigbarhet for leverandørene og like 

konkurransevilkår. Gode kravspesifikasjoner er også viktig for senere oppfølging av 

leveransene.  

 

Den foreslåtte forenklingen gir større krav til organisering av oppdragsgiverens 

anskaffelsesoppgaver, og stiller krav til meget god kompetanse, særlig innenfor forhandlinger, 

hos de som arbeider med dette. Forhandlinger er et viktig virkemiddel for å få best mulig 

avtale. Det er også grunnlag for å vurdere denne forenklingen opp mot risikoen for misligheter 

og korrupsjon.  

 

2.3. Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv 

Oversikten over kontrakter som foreslås unntatt det nye anskaffelsesdirektivet, og forholdet til 

norsk regelverk, viser at det er få områder som berører Mattilsynets interesseområde. Vi 

opplever imidlertid oversikten som litt uryddig – og det kan bli vanskelig å holde styr på 

reglene. Skal være unntatt, men likevel pålegges som plikt å sikre konkurranse? Vi finner det 

imidlertid naturlig at leie av lokaler (artikkel 10) også i framtiden skal være underlagt loven. 

 

2.4. Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner 

Det opplyses om en verdigrense på 100 000 kroner som skal være unntatt fra 

anskaffelsesregelverket. Vi er usikre på om dette betyr at enhver kontrakt som kun er på inntil 

100 000 kroner skal unntas, eller om en må vurdere verdien for kjøp av likeverdige 

produkter/tjenester fra samme leverandør i ett eller flere år. Etter våre vurderinger må alltid de 

grunnleggende prinsippene gjelde for offentlige anskaffelser, og vi er her enige med 

mindretallet.  

 

2.5. Skriftlighetskrav 

Utvalget foreslår å videreføre skriftlighetskravet for anskaffelser som overstiger 100 000 kroner, 

men å frita for beløp under denne verdien. Mattilsynet ser verdien av å ha skriftlighet for alle 

innkjøp, da begrunnelse for valg er viktige i ettertid. Men kravene til skriftlighet kan 

differensieres ut fra kontraktenes omfang. Protokollføringsplikten slik det står i regelverket i 

dag, kan gjerne tas bort. Vi mener imidlertid at det likevel må være en kort oppsummering av 

prosessen og hvordan valg er foretatt. Dette kan beskrives i en veiledning/ «beste praksis».  

 

2.6. Kunngjøring 

Det er hensiktsmessig å ha valget mellom generell adgang til forhåndskunngjøring og 

alminnelig kunngjøring. 

 

2.7. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 

Vi ser fram til en forenkling av dokumentasjon på kvalifikasjonskravene, men er også 

oppmerksomme på at det kan medføre merarbeid å ha full tillit til egenerklæringer på alle nivå 

og ha kommet for langt inn i vurderingene før disse sjekkes for de mest aktuelle tilbyderne. Vi 

foreslår at det etableres en felles database der leverandørene kan legge inn de lovpålagte 

dokumentene slik at de er lett tilgjengelige for alle aktuelle brukere. Det må settes krav om hvor 

ofte dokumentene må oppdateres.  

 

2.8. Digitalisering 
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Mye kan gjøres enklere med digitalisering, forutsatt gode system og tilstrekkelig sikkerhet rundt 

systemene, opplæring og veiledning. Vi er imidlertid skeptiske til forslaget om å tillate bruk av 

e-post for levering av tilbud, da vi er usikre på om sikkerheten ivaretas godt nok. Sky-produkter 

kan medføre dårlige sikkerhetsløsninger, og offentlige etater bør ikke ta i bruk slike løsninger 

uten nødvendige sikkerhetsvurderinger. Vi støtter mindretallet på dette punktet når det gjelder 

kortsiktig løsning. Vi imøteser imidlertid gode, tidsbesparende og gjennomarbeidede 

elektroniske verktøy i framtiden, som for eksempel mulighet til å levere tilbud via Doffin.  

 

2.9. Særlige tjenester, blant annen helse- og sosialtjenester 

Vi er fornøyde med at skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester fjernes. Oppmyking av 

varighet på rammeavtaler for spesielle områder for å tilpasse brukernes behov og kontraktens 

formål/gjenstand, er også positivt. 

 

2.10. Terskelverdier 

Begrunnelsen for å opprettholde dagens nasjonale terskelverdi på 500 000 kroner er 

omfattende, og vi støtter dette. 

 

2.11. Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn 

Offentlige virksomheter har et spesielt ansvar for samfunnsmessige hensyn, og kan være et 

redskap for politiske prioriteringer. Vi mener at det kan være relevant å ivareta ikke-

anskaffelsesfaglige hensyn, og at offentlige innkjøpere blir pålagt dette. Det er ønskelig at DIFI 

fortsetter arbeidet med å utvikle felles sjekklister, maler og oversikter over hva som kan stilles 

av krav og dokumentasjon på de ulike «ikke-anskaffelsesfaglige» områdene.  

 

2.12. Alternativt regelsett – et minimumsregelverk 

Et minimumsregelverk må inneholde plikt til å følge grunnleggende EU/EØS-rettslige 

prinsipper, samt kunngjøringsplikt og skriftlighet, da dette er det viktigste. Hvis dette blir det 

nasjonale regelverket, ser vi behov for at virksomheten selv lager sine prosedyrer, slik at 

anskaffelsene gjennomføres på en effektiv og trygg måte til beste for virksomheten. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Nina Grøttan/sign 

Direktør Stab analyse og styring 

 

        

 

Aud-Helén Værdal/sign 

        Seniorrådgiver 

 
 
 
 


