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SVARBREV - NOU - ENKLERE REGLER, BEDRE ANSKAFFELSER  

 

1. Innledning 

Det vises til høringsbrev av 20. juni 2014 med frist for å inngi høringssvar 31. oktober 2014. 

 

Omsorgsbygg Oslo KF vil med dette avgi sine kommentarer og innspill til høringen.  

2. Kommentarer til enkelte hovedpunkter i utvalgets forslag. 

2.1 Generelle kommentarer til NOUen 

Omsorgsbygg Oslo KF stiller seg positive til forenkling av anskaffelsesregelverket. 

Anskaffelsesregelverket slik det praktiseres og fortolkes i dag, oppleves som formalistisk og 

lite fleksibelt. Det har blitt et økende fokus på å foreta riktige anskaffelser, fremfor å foreta 

gode anskaffelser. De fleste av de utfordringene vi som offentlige innkjøpere står ovenfor, kan 

løses ved enklere regler, og økt adgang til kommunikasjon med leverandørene. Vi stiller oss 

således i all hovedsak positive til forenklingsutvalgets forslag til nytt regelverk.  

 

Våre kommentarer i det følgende vil således kun omfatte de punktene hvor vi har innvendinger 

mot flertallets forslag. 

 

2.2 Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i offentlige anskaffelser  

 

Forenklingsutvalgets flertall foreslår å fjerne bestemmelsene om å ivareta ikke-

anskaffelsesfaglige hensyn fra det norske anskaffelsesregelverket.  
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Omsorgsbygg Oslo KF er noe kritisk til flertallets forslag om å fjerne de ikke-

anskaffelsesfaglige hensynene i det norske anskaffelsesregelverket. Det er bred politisk enighet 

i Oslo kommune om at anskaffelsesregelverket skal benyttes til å forhindre sosial dumping, 

bekjempe arbeidskriminalitet, sikre anti-korrupsjon, samt sikre lærlingeplasser og ivareta 

miljøhensyn. Å fjerne disse hensynene i formålsbestemmelsen vil således kunne gi feil signaler 

til allmenheten, samtidig som dette vil kunne medføre at fokuset på disse områdene, svekkes.  

 

Samtidig ser vi ikke at det å bevare disse hensynene i regelverket vanskeliggjør forståelsen eller 

anvendelsen. Det å fjerne disse fører derfor ikke til forenkling.  

 

Det er viktig at de ikke-anskaffelsesfaglige hensynene fremgår klart av regelverket og ikke 

plasseres i en form for veiledning til anskaffelsesregelverket.  

 

2.3  Prosedyreform 

 

Utvalgets flertall foreslår å gå bort i fra tradisjonell anbudsrett og gjøre forhandlinger til en 

mulig og valgfri del av alle konkurranser. I henhold til flertallets forslag, skal oppdragsgiver 

som utgangspunkt kunne beslutte om det skal forhandles etter at tilbudene er kommet inn. 

Videre oppstilles det ikke en nedre grense for hvor mange leverandører som skal inviteres til 

forhandlinger. Begrunnelsen for den nye prosedyreformen er at det er først når oppdragsgiver 

kjenner tilbudenes innhold at oppdragsgiver har et fullstendig grunnlag til å vurdere om det er 

behov for å forhandle.  

 

Omsorgsbygg Oslo KF har ved flere anledninger selv benyttet seg av denne prosedyren under 

anskaffelsesforskriften del I, hvor vi har forbeholdt oss retten til å forhandle / avklare, dersom 

vi har ansett dette som hensiktsmessig. Dette vil typisk være i de tilfeller hvor leverandørene 

har lagt ved standardvilkår i strid med kommunens kontraktsformular, eller hvor tilbudet 

inneholder feil, ufullstendigheter eller avvik fra konkurransegrunnlaget, som ellers ville ledet til 

avvisning. Dog har vi da skrevet at Omsorgsbygg Oslo KF i så fall vil gjennomføre 

forhandlinger / avklaringer med alle leverandørene.  

 

Omsorgsbygg Oslo KF støtter således utvalgets flertall, dog fremstår prosedyreformen som noe 

vilkårlig. Omsorgsbygg Oslo KF vil således foreslå at prosedyreformen gjøres noe mer 

forutsigbar f.eks. ved at oppdragsgiver må tilkjennegi hvorvidt man ønsker en tradisjonell 

konkurranse med forhandling, eller om oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forhandle, 

men da i all hovedsak fordi oppdragsgiver ønsker å avklare forbehold, ufullstendigheter, feil, 

avvik el, som ellers ville medført avvisning. På den måten vil leverandørene få forutsigbarhet 

mht. omfanget av forhandlingene. Videre mener Omsorgsbygg Oslo KF at oppdragsgivere bør 

måtte oppgi en nedre grense for hvor mange leverandører som blir invitert til forhandlinger, 

særlig i de tilfeller hvor oppdragsgiver gjennomfører en tradisjonell konkurranse med 

forhandling.  

 

Det er ofte omfattende og tidkrevende å gjennomføre konkurranser med forhandling, samtidig 

er det ikke alltid noe å forhandle om, foruten pris. Det er således positivt at oppdragsgiver kan 

gjennomføre en «light»-forhandling ved behov.  

 

Utvalgets mindretall foreslår heller å utvide avklaringsadgangen ved anbudskonkurranser. 

Dersom mindretallets forslag blir lagt til grunn, vil Omsorgsbygg Oslo KF i så fall foreslå at 

denne adgangen utvides i tilstrekkelig grad til å omfatte avklaringer av forbehold, 

ufullstendigheter, feil, avvik etc. som ellers ville medføre avvisning av tilbudet, selv om dette 
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innebærer en endring av tilbudet. På den måten vil også flertallets begrunnelse for den nye 

prosedyre, langt på vei ivaretas.  

 

2.4 Terskelverdi 

 

Utvalgets flertall ønsker å videreføre den nasjonale terskelverdien på kr 500 000 for alle 

kontrakter som omfattes av regelverket.  

 

Omsorgsbygg Oslo KF støtter mindretallet forslag om å heve den nasjonale terskelverdien for 

vare- og tjenestekontrakter til kr. 600 000 i tråd med den generelle prisutviklingen i samfunnet. 

Videre støtter Omsorgsbygg Oslo KF mindretallets forslag om å heve den nasjonale 

terskelverdien til kr. 3 millioner for bygg- og anleggskontrakter. Det er ressurs- og 

kostnadskrevende å gjennomføre konkurranser etter forskriftens del II, og det er derfor særlig 

viktig at de mindre bygg- og anleggsanskaffelsene gjennomføres på en mer effektiv måte.  

 

2.5  Konkurs 

 

I det nye EU direktivet er det innført bestemmelser om adgangen til å gjøre endringer i allerede 

inngåtte kontrakter. Blant annet åpnes det i noe større grad for utskifting av leverandør ved 

konkurs, oppkjøp og omstrukturering. Den norske klagenemnda for offentlige anskaffelser har 

fulgt en svært restriktiv praksis når det gjelder adgangen til slik utskiftning etter 

kontraktsinngåelsen.  

 

Konkurs hos f.eks. en entreprenør er en praktisk problemstilling for Omsorgsbygg som 

offentlig byggherre. Dersom en leverandør går konkurs etter kontraktsignering og 

byggearbeidene er påbegynt, er det særdeles tid- og kostnadskrevende å gjennomføre en ny 

konkurranse.  

 

Forenklingsutvalget foreslår å videreføre dagens unntak i forskriftens § 2-1 annet ledd bokstav 

c, hvor oppdragsgiver kan gjennomføre konkurranse etter del I, dersom «uforutsette 

omstendigheter gjør at anskaffelsen ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre 

konkurranse.» Konkurs er listet opp som en av begrunnelsene for å benytte 

unntaksbestemmelsen, likevel slik at oppdragsgiver ikke kan benytte unntaksregelen til å inngå 

kontrakter med en lengre varighet enn det som er nødvending. Dette innebærer også at 

oppdragsgiver så snart som mulig må avholde en ordinær konkurranse etter prosedyrereglene i 

del II, og at kontrakten dette munner ut i, skal avløse kontrakten som er inngått etter 

unntaksbestemmelsen. 

 

Det vil i realiteten si at vi som byggherre kan innhente tilbud f.eks. fra underentreprenørene til 

å sikre bygget, slik at det ikke blir skadet eller ødelagt. Deretter må vi gjennomføre en ny 

konkurranse på det resterende arbeidet, noe som er vanskelig og tidkrevende både å beskrive og 

gjennomføre. Prosjektene blir således vesentlige dyrere og forsinket. Dersom oppdragsgiver i 

større grad kan overdra kontrakten til leverandørens underentreprenører vil det være betydelig 

mer kostnadseffektivt og hensiktsmessig, både i den resterende gjennomføringsfasen, og etter 

overtakelse av bygget.  

 

Det nevens også at det i praksis er vanskelig å få inn nye entreprenører til å påta seg ansvar for 

sluttresultatet når det delvis har vært utført av andre, og at man på den bakgrunn bør begrense 

antall aktører som må inn i prosjektet for å unngå en uhensiktsmessig og fordyrende løsning.  
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Omsorgsbygg Oslo KF vil på denne bakgrunn foreslå at byggherren, i slike tilfeller, kan velge å 

overdra kontrakten til underleverandørene dersom det er hensiktsmessig, og / eller at 

byggherren kan gjennomføre en del I anskaffelse etter forskriftens § 2-1 annet ledd bokstav c, 

for ferdigstillelse av hele prosjektet. En slik løsning vil være i tråd med 

anskaffelsesregelverkets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Jon Søland Beatrice Dankertsen Hennyng 

juridisk direktør fagleder anskaffelser 

  

    

  

         

Godkjent og ekspedert elektronisk 
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