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Høringssvar fra NVE – NOU 2014:4  Enklere regler – bedre 

anskaffelser 

 

NVE er svært positive til initiativet med å revidere regelverket for offentlige anskaffelser. NVE opplever 

daglig ulike utfordringer ved regelverket slik det er i dag og mener at utvalget har kommet med flere 

gode forslag og løsninger på dagens utfordringer.  

 

NVEs kommentarer 

NVE har følgende tilbakemeldinger til NOU’en:  

- Kapittel 16 i NOU’en: NVE er av den oppfatning at det er en fordel å kunne forhandle i alle 

konkurranser, men mener det blir for lite forutsigbart for leverandørene om oppdragsgiver skal 

kunne velge fritt etter å ha åpnet tilbudene. NVE mener derfor at en konkurranse bør kunne 

kunngjøres som forhandling med konkurranse, men med et forbehold om at det ikke vil bli 

gjennomført forhandlinger dersom oppdragsgiver ser at det er uhensiktsmessig eller ikke 

nødvendig. På den måten vil både oppdragsgiver og leverandør kunne spare tid, samtidig som 

det kan gjennomføres forhandlinger hvis oppdragsgiver mener at det er behov for det.  

- Kapittel 12: NVE er enig med utvalgets flertall i at anskaffelser under 100.000,- ikke bør 

omfattes av anskaffelsesregelverket og de detaljerte reglene. 

- Kapittel 14: NVE mener at kravet til protokoll bør bevares for anskaffelser over 100.000. 

Protokoll gir en enkel oversikt over relevant informasjon vedrørende anskaffelsen og hindrer at 

relevant informasjon forsvinner i personlige innbokser og arkiver. 

- Kapittel 20: Vi støtter forslaget om at en egenerklæring som foreløpig bevis på at 

kvalifikasjonskravene er oppfylt er tilstrekkelig ved innlevering av tilbudet.  



 
Side 2 

 

 

 

o I forlengelsen av dette punktet ønsker NVE å fremme forslag om at det opprettes et 

offentlig register hvor alle leverandører kan registrere seg og sende dokumentasjon på 

betalte skatter og avgifter, egenerklæringer om lønns- og arbeidsvilkår, HMS-

erklæringer og eventuell annen dokumentasjon som kreves i de aller fleste 

anbudskonkurranser. Da trenger leverandørene kun å sørge for at informasjonen i dette 

registeret til enhver tid er oppdatert, og arbeidsgiverne må kun sjekke ett sted om 

leverandøren har disse tingene i orden. Dette vil hindre unødig ressursbruk ved både 

sending og innsamling av dokumentasjon. 

 

 

Ut over dette har NVE ingen ytterligere kommentarer til høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Karin Margrethe Bugge 

Avdelingsdirektør  

Astrid Sollie Skårdalsmo 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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