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Høring - NOU 2014 4 Enklere regler - Bedre anskaffelser Forenkling av det norske 
anskaffelsesregelverket

Vi viser til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 20.6.2014 vedrørende høring i 
forbindelse med NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske 
anskaffelsesregelverket. Petroleumstilsynet vil på generelt grunnlag kommentere at foreslåtte 
forenklinger i regelverket er velkomne og vil bidra til smidigere og lettere 
anskaffelsesprosesser. For øvrig viser vi til de enkelte kommentarene nedenfor. 
Kommentarene er disponert og nummerert på samme måte som ovennevnte brev for 
oversiktens skyld. 

2.1 Formål og grunnleggende prinsipper

Utvalget ønsker å tydeliggjøre skillet mellom mål og middel i anskaffelsesloven § 1. 

Her angis et to-delt mål; effektiv bruk av samfunnets ressurser og konkurranse om 

offentlige kontrakter.

Utvalgets flertall:

Ønsker å rendyrke prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, konkurranse og 

forholdsmessighet. 

Kommentarer:

Petroleumstilsynet støtter flertallets forslag. 

2.2 Nye prosedyreregler

Utvalgets flertall:

Foreslår å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser og gjeldende 

forhandlingsforbud og å tillate all form for dialog mellom oppdragsgiver og 

leverandører frem til tildeling av kontrakt. 

Utvalgets mindretall: 

Ønsker å beholde «anbudsinstituttet».

Kommentarer:
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Petroleumstilsynet støtter flertallets forslag.  

2.3 Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv

Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til dette punktet. 

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

Utvalgets flertall: 

Unnta kontrakter med en anslått verdi under kr. 100 000,- fra 

anskaffelsesregelverket.

Utvalgets mindretall: 

Grunnleggende prinsipper skal gjelde ved alle anskaffelser. 

Kommentarer:

Petroleumstilsynet støtter flertallsforslaget. Dette vil bidra til en stor grad av 

forenkling og effektivisering. 

2.5 Skriftlighetskrav

Utvalgets forslag: 

Fjerne kravet til skriftlighet for anskaffelser under kr. 100 000,-.

Utvalgets flertall:

Fjerne protokollplikten for anskaffelser over kr. 100 000,-. 

Utvalgets mindretall: 

Videreføre protokollplikten.

Kommentarer:

Petroleumstilsynet støtter utvalgets forslag om å fjerne kravet til skriftlighet for 

anskaffelser under kr. 100 000,- og flertallsforslaget om å fjerne protokollplikten. 

2.6 Kunngjøring

Utvalgets forslag: 

Generell adgang til å velge mellom forhåndskunngjøring og alminnelig kunngjøring 

ved alle anskaffelser. 

Kommentarer:

Petroleumstilsynet støtter forslaget.  

2.7 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav

Utvalgets forslag: 

Oppdragsgiver skal kunne tillate levering av egenerklæring som foreløpig bevis på at 

leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene.  Det er kun nødvendig å vurdere 

vinnerens underliggende dokumentasjon. 



3

Kommentarer:

Petroleumstilsynet støtter forslaget.  

2.8 Digitalisering
Utvalgets flertall: 
Regler om elektronisk kommunikasjon innføres også under EU-/EØS-
terskelverdiene. Inntil disse reglene er gjennomført foreslår utvalget at e-post skal 
være et tillatt kommunikasjonsmiddel.

Utvalgets mindretall: 
Mener at tilbudet ikke bør kunne leveres med e-post på grunn av manglende 
informasjonssikkerhet.
Kommentarer:
Petroleumstilsynet støtter flertallets forslag. 

2.9 Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester
Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til dette punktet.  

2.10 Terskelverdier
Utvalgets flertall: 
Videreføre nasjonal terskelverdi på kr. 500’ for alle kontrakter som er omfattet av 
regelverket. Ønsker ikke differensiert terskelverdi for forskjellige type kontrakter. 
Utvalgets mindretall: 
Foreslår differensiert terskelverdi for forskjellige type kontrakter.

Kommentarer:
Petroleumstilsynet støtter flertallsforslaget.

2.11 Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn 
Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til dette punktet.

2.12 Alternativt regelsett – et minimumsregelverk
Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til dette punktet.

Med hilsen

Anne Vatten e.f.
direktør juss og rammevilkår

Ole Andreas Bull
juridisk rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


