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1. Innledning  
 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) utgjør bransjeforeningen for kunnskapsbedrifter med 

virksomhet innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren. 

Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og 

bedriftsledelse og IKT. De om lag 200 RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 10.000 personer 

i Norge. 

 

RIFs medlemsbedrifter har to ulike roller i en anskaffelsesprosess. For det første er bedriftene 

konkurransedeltakere når det offentlige skal inngå kontrakter om oppdrag om prosjektering 

og rådgivning, prosjektledelse eller byggeledelse, innenfor bygg- og anleggssektoren mv. For 

det andre er bedriftene ofte engasjert som oppdragsgiverens representant i et prosjekt, og har 

som oppgave å utarbeide konkurransegrunnlagene eller bistå ved dette, for de kontraktene 

som inngår i prosjektet, samt evaluere forespørsler og tilbud på slike. RIFs medlemsbedrifter 

har derfor bred erfaring med anskaffelsesregelverket både fra rollen som tilbyder og fra rollen 

som oppdragsgiverrepresentant.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RIF har gjennomgått NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket og de der 

fremmede forslag, og har følgende merknader: 

 

2. Generelt  

 

RIF har i de senere årene erfart tiltakende antall spørsmål og problemer knyttet til gjeldende 

regelverk innenfor offentlige anskaffelser. Reglene fremstår for brukerne som omfattende, 

kompliserte og tildels uklare. Etter RIF sitt syn er det derfor positivt at det nå legges opp til en 

forenkling og klargjøring av regelverket. 

 

Positive forslag i denne sammenheng er blant annet forenkling av dokumentasjonskravene for 

kvalifikasjonskriteriene, som vil kunne føre til besparelser for både innkjøper og 

leverandørsiden ved gjennomføringen av anskaffelsene. 

 

Innledningsvis finner RIF videre grunn til å påpeke at det ikke nødvendigvis innebærer 

forenkling av anskaffelsessprossen om regler fjernes eller forkortes. Det viktige for brukerne 

vil ofte være at reglene er klare, gjennomarbeidede og robuste nok til å gi svar eller håndtere 

praktiske spørsmål som oppstår i anskaffelsesprosessen. For leverandørsiden er det også 

særskilt viktig at hensynet til forutberegnelighet er ivaretatt, mht hva som skal anskaffes og 

derav prises, og hvordan konkurransen vil bli avholdt og tilbud evaluert. 

 

De rent teknisk juridiske sider av en anskaffelse er kun del av et større bilde. For RIF er det 

viktig å understreke at reglene om offentlige anskaffelser ikke kan utformes alene basert på 

rent anskaffelsesmessige hensyn i sin snevreste forståelse. Håndteringen av anskaffelser må 

sees i sammenheng med andre viktige hensyn og prioriteringer i samfunnet og det offentlige. 

Viktige hensyn som å sikre at innkjøperne opptrer med integritet og motvirker korrupsjon, 

hensynet til miljø, sosiale forhold, livssykluskostnader, innovasjon mv. må ivaretas gjennom 

reglene om offentlige anskaffelser og behandles der. 

 

RIF er bekymret for at enkelte av utvalgets forslag innebærer eller signaliserer en 

nedprioritering av helt sentrale forhold og hensyn, for det norske samfunn og det offentlige på 

lang sikt. Dette gjelder særlig utvalgets flertall sine forslag om å fjerne de regler som skal 

ivareta at innkjøper vektlegger miljøhensyn, sosiale hensyn, innovasjon og 

livssykluskostnader. På sikt og i størrelse, fremstår disse som mer sentrale, enn eksempelvis 

transaksjonskostnadene. Kostnadene ved å gjennomføre anskaffelser kan nok være for høye, 



 
 

 

men utgjør ofte små beløp sammenlignet med eksempelvis samlede kostnader gjennom 

livssyklusen til de objekter som anskaffes. Etter RIFs syn må det være en målsetting å øke 

ivaretakelsen av hensynet til miljø, sosiale forhold, innovasjon og bruk av 

livssykluskostnader. Utvalgets forslag går her i feil retning i forhold til det som synes å være 

utviklingen ellers nasjonalt og internasjonalt. Utfordringen må etter RIF syn være å sikre at 

hensyn som eksempelvis miljø, sosiale forhold, innovasjon og livssykluskostnader brukes og 

prioriteres i større grad enn i dag. At henvisninger og behandling av disse hensyn da tas ut av 

regelverket om offentlige anskaffelser, fremstår som uforståelig. 

 

RIF er videre bekymret for at flere av forslagene til flertallet i utvalget vil skape betydelig 

uforutsigbarhet for leverandørene som deltar i konkurranser eller vurderer dette. For 

offentlige innkjøpere er dette uheldig da det vil kunne skape redusert interesse for 

konkurransene, utfordringer knyttet til å få korrekt prising og kvalitet, risiko for høyere priser, 

samt utfordringer forøvrig med gjennomføring av konkurransene.  

 

RIF finner også grunn til å påpeke at anskaffelsesreglene også har som formål å motvirke 

muligheten for at anskaffelser fra det offentlige blir påvirket av korrupsjon, 

makelighetshensyn, eller andre usaklige eller uønskede intensjoner. Dette gjør seg fortsatt 

gjeldende. Om forslagene vil ha eventuelle negative markedsmessige følger er ikke er 

nærmere undersøkt og vurdert av flertallet. RIF savner drøftelser og vurdering av slike 

sentrale forhold i utvalgets rapport, knyttet til flere av forslagene fra utvalgets flertall.  

 

RIF ønsker i det videre først og fremst å knyttet merknader til 4 sentrale forhold i utvalgets 

forslag. Dette er: 

- Den nye konkurranseformen – tilbudskonkurranse. 

- Angivelse av tildelingskriterier og vekt. 

- Bruken av omforente bransjekontrakter.  

- Formål og hensyn i regelverket. Særlig miljø, sosiale hensyn, innovasjon, bruk av 

livssykluskostnader, samt sikring av innkjøpers integritet og samfunnets tillitt til 

anskaffelsene. 

 

Etter at disse 4 temaene er kommentert i pkt. 3 til 6, har RIF samlet enkelte andre 

kommentarer til enkelte av utvalgets øvrige forslag i et avsluttende pkt. 7. 

                

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                         

3. Den nye konkurranseformen – tilbudskonkurranse. 

 

Utvalgets flertall foreslår en vesentlig omlegging av anskaffelsesprosedyrene. 

 

Utvalgets flertall foreslår å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser med 

forhandlingsforbud. Flertallet foreslår i stedet en ny konkurranseform, kalt 

tilbudskonkurranse. Ved tilbudskonkurransen kan oppdragsgiver etter at tilbudene er kommet 

inn, velge om det skal tildeles kontrakt uten videre kontakt med tilbyderne, foretas 

avklaringer eller gjennomføres forhandlinger. Oppdragsgiver behøver ikke opplyse på 

forhånd om det skal forhandles eller ikke, ei heller om omfanget på forhandlinger eller 

hvordan dette skal gjennomføres. Det er ingen plikt til å forhandle og det er ved dialogen 

ingen plikt for oppdragsgiver til å påpeke forhold som kan forbedre tilbudene. 

 

Etter RIFs syn bør ikke flertallets forslag gjennomføres. Slik RIF forstår flertallet, er 

hovedbegrunnelsen for de drastiske omlegginger som foreslås, å avhjelpe problemer som 

oppstår ved at tilbud har manglende dokumentasjon, forbehold, uklarheter og avvik mv. ved 

anbudskonkurranser, og hvor det gjelder et forhandlingsforbud. De strenge reglene i dag om 

muligheten til å ettersende manglende dokumentasjon fra tilbyderne og manglende mulighet 

for avklaringer, medfører praktiske problemer knyttet til avvisningsspørsmål. Oppdragsgiver 

kan kanskje også gå glipp av det beste tilbudet pga. begrensede formalfeil. 

 

RIF er i og for seg enig i at dagens anbudskonkurranser reiser enkelte utfordringer knyttet til 

lite fleksible regler for ettersending av manglende dokumentasjon og/eller avklaring av avvik 

mv., som fører til vanskelige avvisningsspørsmål. Etter RIFs syn kan imidlertid disse 

utfordringene avhjelpes med mer begrensede regeljusteringer. Flertallet forslag går vesentlig 

lenger enn det som er nødvendig i forhold til disse problemene, og RIF savner en nærmere 

vurdering og analyse av de negative konsekvenser som forslaget kan ha.  

 

RIF deler utvalgets mindretall sine innsigelser, hvor det påpekes at anbudskonkurranser i 

meget stor grad benyttes også der det i dag er mulig å velge anskaffelsesprosedyre med 

forhandlingsadgang, og at bruken av anbudskonkurranser har meget lange tradisjoner, særskilt 

innenfor visse områder som bygge- og anleggsbransjen. Forslaget til flertallet vil føre til 

betydelig uforutsigbarhet for leverandørene i forhold til om det blir forhandlinger eller ikke, 

og omfanget av disse. Dette erkjennes for så vidt av flertallet på side 152 venstre spalte. 

Forholdet må også sees i sammenheng med den manglende forutsigbarhet som vil ligge i at 



 
 

 

det etter utvalgets forslag, så vil heller ikke tildelingskriteriene for konkurransen, eller vekt, 

være kjent. Etter RIFs oppfatning vil flertallets forslag kunne føre til redusert interesse for 

oppdragene, risiko for at oppdragsgiver ikke får så gjennomarbeidede og gode tilbud som 

ønskelig, og mindre effektive konkurranser. 

 

RIF finner også grunn til å påpeke at anbudskonkurranseformen delvis har som formål å 

motvirke muligheten for at anskaffelsene blir påvirket av korrupsjon, makelighetshensyn, 

eller andre usaklige eller uønskede intensjoner.  Dette gjør seg fortsatt gjeldende. 

 

Etter RIFs syn bør i stedet dagens anskaffelsesprosedyrer videreføres, derunder 

anbudskonkurranse, men med enkelte justeringer.  

 

En innføring av det nye EU-direktivets artikkel 56 nr. 3 sine regler om ettersending og 

supplering av opplysninger og dokumenter også under EØS-terskelverdiene, vil avhjelpe 

deler av tidligere problemer. Artikkel 56 nr. 3 gjelder dokumentasjon og opplysninger både 

knyttet til kvalifikasjonskrav og tilbudsdokumentasjon, og bør innføres for begge.  

 

Regler om ettersending og supplering av dokumentasjon, vil ikke nødvendigvis løse alle 

utfordringer som kan oppstå som følge av at tilbudet har forbehold, uklarheter eller avvik. 

Etter RIF syn kan det vurderes å utvide adgangen for oppdragsgiver til å ta kontakt med 

leverandørene i anledning slike problemer i forhold til gjeldende anskaffelsesforskrift § 12-1 

annet ledd. Dette kan tenkes gjort ved at oppdragsgiver gis anledning til å rette skriftlige 

nøytrale forespørsler til slike leverandører for avklaring, og hvor informasjon om tilbudenes 

pris ikke er kjent for aktørene på tidspunktet for slike utvidede avklaringer. 

 

4. Angivelse av tildelingskriterier og vekt. 

 

Reguleringen av tildelingskriterier er av meget stor praktisk betydning. Disse gir 

leverandørene informasjon om hvordan evaluering av tilbud vil bli foretatt og rangert. De er 

derfor av avgjørende betydning for leverandøren når de vurderer om de vil være med i 

konkurransen, og særlig ved tilbudsarbeidet i forhold til hvilke produkter/tjenester som skal 

tilbys og med hvilken pris.  

 

På bakgrunn av dette er det et gjennomgående krav i de ulike dagens regelverk, at 

oppdragsgiver på forhånd må synliggjøre de tildelingskriterier som vil bli benyttet. I dagens 

anskaffelsesforskrift § 13-2 første ledd fremgår eksempelvis «Alle kriterier som vil bli lagt til 

grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget». 

 



 
 

 

Av stor betydning er også prioriteringen/vektingen av tildelingskriteriene. For de nasjonale 

anskaffelsesreglene er det et krav om at oppdragsgiver opplyser om prioritering/vekting, 

dersom oppdragsgiver har bestemt seg for dette før kunngjøringen. Etter RIFs syn vil dette 

ofte være tilfellet og vårt inntrykk er at det i de fleste konkurranser under eøs-terskelverdiene 

opplyses prioritering/vekting av tildelingskriteriene. Dette vil også normalt være i 

oppdragsgivers interesse, for å få tilbud som er sammensatt i tråd med oppdragsgivers ønsker. 

 

Slik RIF leser utvalgets redegjørelse i rapportens pkt 21.1 og pkt. 21.2.3, er det i  

kungjøringen eller konkurransegrunnlaget etter forslaget til nye regler: 

- Ikke noe krav om at det opplyses om konkurransen skal baseres på lavest pris, lavest 

kostnad eller beste forhold mellom pris og kvalitet. 

- Ikke noe krav om at tildelingskriteriene som skal brukes opplyses. 

- Intet krav om at vekting eller prioritering for tildelingskriteriene angis, uavhengig av 

om disse allerede er bestemt av oppdragsgiver før kunngjøringen. 

 

Det samme fremgår vel av utvalgets forslag til bestemmelse om tildelingskriterier § 5-10 

annet ledd, hvor dagens formulering i anskaffelsesforskriftens § 13-2 annet ledd tredje og 

fjerde setning er utelatt. 

 

RIF reagerer på dette forslaget. Forslaget innebærer vesentlige endringer ift dagens regime, 

tidligere regler, og det som gjelder over EØS-terskelverdiene. Trass i dette er endringen knapt 

realitetsdrøftet i utvalgets rapport pkt. 21.2.  

 

For enkelte typer innkjøp vil nok uforutsigbarheten være begrenset. Dette kan eksempelvis 

være standardkjøp av enkle varer som normalt alltid avgjøres utelukkende bare på lavest pris. 

I disse tilfellene skulle man for øvrig anta at det for innkjøper også var uproblematisk å angi 

nettopp dette på forhånd. 

 

I en lang rekke tilfeller varierer imidlertid tildelingskriterier og disse sin vekt meget betydelig 

fra prosjekt til prosjekt. Et typisk eksempel er tjenestekontrakter, og innenfor rådgivende 

ingeniør/arkitektur.  

 

For noen tjenesteoppdrag kan det være tale om en standardlevering eller oppdragsgivere hvor 

kostnader er helt kritisk, og hvor lavest pris blir tungtveiende eller utelukkende skal 

vektlegges. I andre tilfeller er det tale om rådgivning i tidligfase i prosjektet eller andre 

årsaker som tilsier at høy kvalitet prioriteres over kostnader. Dette er det nødvendig for både 

oppdragsgiver og leverandørsiden at kommuniseres utad til leverandørene når de skal 

utarbeide tilbud. 



 
 

 

 

Det vil også ved utvalgets forslag være betydelig usikkerhet knyttet til hva som skal 

evalueres. Ved en rekke tjenesteytelser er det vanlig at det utover prisskjema, også skal 

innleveres CV-er til tilbudt personell og eventuelt en prosaredegjørelse for 

oppdragsgjennomføring mv. Det vil skape betydelig uforutsigbarhet dersom slike dokumenter 

etterspørres, men oppdragsgiver ikke har opplyst på forhånd om disse vil bli vektlagt ved 

tildelingen eller kun foreligger «til orientering». 

 

Den manglende forutsigbarheten knyttet til tildelingen må også sees i sammenheng med 

manglende forutsigbarhet knyttet til flertallets forslag til prosedyre, tilbudskonkurranse, hvor 

det vil være usikkerhet rundt hvordan anskaffelsen vil bli gjennomført ift forhandlinger og 

omfang på dette. 

 

Endringen vil føre til betydelig usikkerhet og uforutsigbarhet for leverandørene ift hvordan 

oppdragsgiverne vil evaluere tilbud og hva som er viktig for leverandørene å prioritere i 

tilbudet. Dette vil igjen kunne føre til redusert interesse for oppdraget, at leverandørene tilbyr 

kvalitetsnivå som avviker betydelig fra oppdragsgivers ønsker, eller at prisnivå avviker 

betydelig.  

 

Endringene vil kunne bidra til å svekke leverandørenes tillit til oppdragsgivers 

skjønnsutøvelse i evalueringsprosessen. Allerede med dagens anskaffelsesregelverk foreligger 

betydelig usikkerhet mht. skjønnsutøvelsen og hvorvidt de evalueringer som foretas er 

objektive og i henhold til konkurranseforutsetninger og anskaffelsesregelverk.  

 

For rådgiverbransjen er det av avgjørende betydning at man har tillit til at oppdragsgiver 

foretar en mest mulig objektiv skjønnsutøvelse, slik at evalueringen er iht. 

konkurranseforutsetninger og anskaffelsesregelverk. Ved anskaffelser av rådgivningstjenester 

er risikoen for at subjektive hensyn blir tillagt vekt langt større enn ved vareanskaffelser. 

Rådgivere arbeider for ulike oppdragsgivere i oppdrag, skifter arbeidsgivere og har svært ofte 

personlige relasjoner til oppdragsgivere som anskaffer rådgivningstjenester. Personlige 

relasjoner og subjektive hensyn kan dermed bli en sterk underliggende påvirkningsgrad i 

anskaffelsesprosessen.  

 

Forutberegneligheten, etterprøvbarheten og leverandørenes tillitt til anskaffelsesprosessen vil 

svekkes dersom endringene innføres, og det skapes etter RIF sitt syn risiko for større mulighet 

for tildelinger som ikke avgjøres basert likebehandling og effektiv konkurranse og 

ressursbruk, men åpner for korrupsjon, makelighet og andre usaklige hensyn og vurderinger.  

 



 
 

 

Ovennevnte kan igjen skape risiko for økt antall klager, innsynsbegjæringer og tvister knyttet 

til gjennomføringen av anskaffelsene. 

 

Det er derfor RIFs klare oppfatning at dagens regler i anskaffelsesforskriftens § § 13-2 annet 

ledd tredje og fjerde setning bør videreføres. Det vil si at oppdragsgiver fortsatt på forhånd i 

konkurransegrunnlaget må opplyse om de tildelingskriterier som vil bli lagt til grunn, og at 

prioriteringen/vektingen av kriteriene må opplyses dersom oppdragsgiver på forhånd har 

bestemt seg om disse. 

 

5. Bruken av omforente bransjekontrakter 

 

Etter anskaffelsesforskriften § 3-11 skal oppdragsgiver som hovedregel benytte 

fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder der slike foreligger. 

 

For bygge- og anleggssektoren foregår det et omfattende standardiseringsarbeid i regi av 

Standard Norge, hvor offentlige og private byggherrer, entreprenører og rådgivere, samt DIFI 

og departementer deltar. Standard Norge lager blant annet omforente bransjekontrakter som 

fremforhandles mellom deltakerne. 

 

RIF anser det som positivt at det samlede utvalg understreker viktigheten av at 

oppdragsgiverne bruker fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder. Utvalget påpeker 

også utfordringene som foreligger ved at ikke alle innkjøpere benytter omforente 

bransjekontrakter. 

 

Flertallet i utvalget foreslår imidlertid å fjerne bestemmelsen i § 3-11. Begrunnelsen til 

flertallet er at dette er en ordensbestemmelse, og hvor bruken av balanserte 

kontraktsstandarder heller bør fremmes i form av veiledning, utarbeidelse av gode standarder 

mv. 

 

RIF er ikke enig i dette. RIF deler synet til mindretallet i utvalget, som fremhever at 

bestemmelsen må opprettholdes da den utgjør en nødvendig og god påminnelse. 

 

RIF finner i denne sammenheng grunn til å vise til at partene i rådgivnings- og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

byggebransjen nedlegger meget betydelig arbeid i å lage gode og balanserte 

standardkontrakter. Det ligger i den etablerte ordningen at de offentlige byggherrene må være 

forpliktet til å bruke disse standardene slik de foreligger.  

 

Bruk av standardene ivaretar hensyn til forenkling og begrenser transaksjonskostnadene for 



 
 

 

alle involverte. De juridiske standardkontraktene er erfaringsmessig av høy kvalitet og har 

gjennomtenkte løsninger og balansert risiko. Ved særavvik oppstår ofte uklarheter med risiko 

for alle parter. I en anskaffelsesprosess, har leverandør svært liten mulighet til å påvirke 

kontraktens innhold. Avvik fra standardkontrakter vil ofte medføre økt risiko for 

leverandørene, noe som kan medføre at leverandøren ikke leverer tilbud, feilpriser, eller priser 

risikoen. For eksempel vil et avvik som manglende bestemmelse om ansvarsbegrensning ofte 

medføre at tilbud ikke leveres. Avvik fra standardkontrakter kan derfor medføre negative 

konsekvenser både for leverandør og oppdragsgiver. Bransjen er godt kjent med de 

standardkontrakter som finnes, og ved bruk av disse er det mer forutsigbart å levere tilbud 

med riktig risikovurdering og pris. Ved bruk av standardkontrakter vil også 

kontraktsoppfølgingen være rutinemessig innarbeidet i oppdragsgjennomføringen, noe som 

igjen er kostnadsbesparende.   

 

Som flertallet fremhever har de offentlige oppdragsgivere ulik praksis på dette feltet, og hvor 

RIF erfarer at mange oppdragsgivere ikke lojalt benytter standardene. Dette understreker 

behovet for å videreføre og innskjerpe bestemmelsen. 

 

Etter RIFs syn taler de beste grunner for at bestemmelsen innskjerpes, ved at det i dagens 

ordlyd tas ut «som hovedregel». Bestemmelsen bør for øvrig gjelde både over og under EØS-

terskelverdiene, og klargjøres også for forsyningsforskriften. 

 

6. Formål og hensyn. Ivaretakelse av hensyn til miljø, sosiale hensyn, innovasjon, og 

bruk av livssykluskostnader. 

 

6.1 Formål og virkemidler 

 

Utvalget foreslår i kapittel 9 en opprydding i formål og virkemidler i anskaffelseslovens § 1 

og 5, samt anskaffelsesforskriftens § 1-1. RIF mener en klargjøring her som utgangspunkt kan 

være positivt. 

 

Etter RIF syn kan og bør offentlige anskaffelser brukes til også å fremme viktige 

samfunnshensyn og bidra til miljøvennlige og innovative løsninger.  

 

Nåværende formålsbestemmelse påpeker at regelverket også skal bidra til at det offentlige 

opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på 

en samfunnstjenelig måte. Flertallet ønsker disse formuleringene slettet da dette bl.a skal 

fremgå av hensynet til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Mindretallet ønsker 

formuleringene videreført.  



 
 

 

 

Etter RIFs syn utgjør åpenhet og kontroll med offentlige anskaffelser for å redusere risikoen 

for korrupsjon mv., sentrale hensyn i et fremtidig anskaffelsesregelverk. Etter RIF syn er disse 

forhold så sentrale at «indirekte henvisninger» via hensynet til effektiv ressursbruk ikke er 

tilstrekkelig. At tidligere klare bestemmelser om dette fjernes, kan også gi uheldige signaler. 

 

Etter RIFs syn bør derfor formålsbestemmelsen i anskaffelseslovens § 1 formuleres i tråd med 

mindretallets forslag. 

 

6.2 Grunnleggende prinsipper 

 

Utvalget foreslår i kapittel 10 en opprydding i reguleringen av de grunnleggende prinsipper i 

loven og forskriften. RIF mener dette som utgangspunkt kan være positivt. 

 

RIF er enig i at prinsippene om konkurranse og forholdsmessighet inntas i bestemmelsen. 

 

Flertallet har foreslått at begrepene forutberegnelighet og etterprøvbarhet tas ut av 

bestemmelsen, da disse i realiteten kun er presisereringer av gjennomsiktighetsprinsippet. 

 

Etter RIFs syn er prinsippene om forutberegnelighet og etterprøvbarhet sentrale forhold i 

anskaffelsesprosessen, særskilt for leverandørsiden. Begrepene har vært brukt i lang tid og er 

ofte benyttet i argumentasjonen fra KOFA og domstolene. Etter RIF syn vil en naturlig 

forståelse av begrepet «gjennomsiktighet», ikke uten videre omfatte begrepet 

«forutberegnelighet», slik flertallet synes å forutsette. RIF er derfor enig med mindretallet i at 

prinsippene forutberegnelighet og etterprøvbarhet bør nevnes uttrykkelig i bestemmelsen. 

 

6.3 Ivaretakelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i anskaffelsesregelverket 

 

Gjeldende regelverk inneholder både i lov og forskrift ulike bestemmelser om at det ved 

offentlige innkjøp også skal tas andre hensyn enn de rent snevreste anskaffelsesfaglige. 

 

Eksempelvis fremgår det av anskaffelsesloven § 6 at: «statlige, kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den 

enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen».  

 

Etter utvalgets mandat fremgikk det at utvalget ikke skulle vurdere i hvilket omfang det 

nasjonale anskaffelsesverket skulle benyttes til å fremme hensyn utover de 



 
 

 

anskaffelsesfaglige, som for eksempel næringspolitiske, miljøpolitiske eller sosialpolitiske. 

 

Utvalgets flertall har likevel forstått mandatet dithen at dette ikke er til hinder for at utvalget 

foreslår endringer i eksisterende bestemmelser utifra forenklingshensyn. Flertallet foreslår 

deretter å slette de fleste bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser om fremme av 

andre hensyn enn de rent anskaffelsesfaglige. 

 

RIF er enig med mindretallet i at mandatet etter sin ordlyd synes meget klart på at gjeldende 

og eventuelt nye regler om ikke-anskaffelsesfaglige hensyn ikke skulle vurderes av utvalget. I 

denne sammenheng bemerker RIF at utvalget, som særlig består av jurister innen anskaffelser, 

heller ikke synes hensiktsmessig sammensatt til å foreta disse brede vurderingene. 

 

RIF er enig med mindretallet i at nåværende bestemmelser bør videreføres. Bestemmelsene 

om at det skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljø, skaper bevissthet hos 

oppdragsgiver om hva som bør prioriteres i en anskaffelse. Alle aktører vil være tjent med at 

det rettes oppmerksomhet mot de totale livssykluskostnadene ved den enkelte anskaffelse, 

fremfor å fokusere kun på anskaffelseskostnadene. Som mindretallet fremhever, er det i et 

innovasjonsperspektiv, vurderinger av en ytelses levetid viktig, som igjen henger sammen 

med ytelses kvalitet. 

 

Både nasjonalt og internasjonalt er holdninger og retning, det motsatte at det som forfektes av 

utvalgets flertall; nemlig at hensyn til miljø, livssykluskostnader, universell utforming, 

innovasjon, lønns og arbeidsvilkår mv., er så viktige at de i stadig større grad må fremmes 

også gjennom de offentlige anskaffelsene.  

 

RIF viser til nytt EU-direktiv 2014/24 fortalens pkt. 95 hvor det fremgår: 

 

«Det er yderst vigtigt at udnytte potentialet ved offentlige udbud fuldt ud for at nå 

målene for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I den 

forbindelse bør det erindres, at offentlige udbud er en afgørende drivende kraft bag 

innovation, hvilket er af stor betydning for den fremtidige vækst i Europa.» 

 

At eksempelvis miljøhensyn bør fremmes gjennom oppdragsgivers anskaffelser er gjentatte 

ganger fremhevet som sentralt i ulike norske offentlige utredninger. RIF viser bl.a til Ot.prp. 

nr. 62 (2005-2006) s.7, hvor det ble uttalt at  

 

«Miljøhensyn ved offentlige innkjøp vil kunne påvirke innretningen av produksjonen 

og bidra til utvikling av nye, bedre og miljøvennlige produkter.» 



 
 

 

 

Etter RIF syn bør ikke bare gjeldende bestemmelser opprettholdes, med det bør utarbeides 

ytterligere veiledning og hjelpemateriell til oppdragsgiverne, som sikrer at disse sentrale 

hensynene ivaretas. 

 

7. Andre merknader til utvalgets forslag 

 

RIF har i dette punktet samlet en del av de øvrige merknadene til utvalgets forslag. 

 

7.1 Terskelverdier 

 

Gjeldende regelverdi har en nasjonal terskelverdi på kr. 500.000 eks.mva. Regler over den 

nasjonale terskelverdi omfattes av anskaffelsesforskriftens del I og II. Regler under den 

nasjonale terskelverdi omfattes av del I. 

 

Utvalget har i rapportens kapittel 13 delt seg i ulike fraksjoner mht størrelsen på nasjonal 

terskelverdi og hvorvidt terskelverdien bør differensieres for forskjellige typer kontrakter. 

 

RIF støtter at den nasjonale terskelverdi prisjusteres fra kr. 500.000 og til 600.000.  

 

RIF er ikke enig med mindretallet som ønsker en egen nasjonal terskelverdi for bygge- og 

anleggsarbeider på kr. 3 millioner. Etter RIFs syn bør det være så få terskelverdier som mulig, 

og oppstilling av skille mellom eksempelvis vare/tjeneste og bygge- og anleggsarbeider 

skaper vanskelige grensespørsmål. Bygge- og anleggsarbeider bør derfor under EØS-

terskelverdiene ha samme nasjonale terskelverdi som varer/tjenester. 

 

7.2 Anbudsprotokoll 

 

Utvalgets flertall foreslår i rapportens pkt. 14.3.2 å fjerne oppdragsgivers plikt til å føre 

anskaffelsesprotokoll. I stedet innføres et generelt skriftelighetskrav. Skriftelighetskravet skal 

iht rapportens pkt. 14.2.2 gjelde for vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver må således konkret vurdere hva som skal nedtegnes. 

Det er ikke oppstilt nærmere formkrav til oppdragsgivers nedtegnelser. Utvalget nevner på 

side 129 at epostkorrespondanse eksempelvis kan være en god måte å sikre skriftelighet på. 

 

RIF støtter ikke flertallets forslag. RIF er enig med utvalgets mindretall i at det ikke innebærer 

noen forenkling å fjerne anbudsprotokollen.  

 



 
 

 

For det første kan det være enklere for brukerne å følge en felles mal for anbudsprotokoll, enn 

i hvert enkelt tilfelle å måtte vurdere om informasjonen er sentral nok til å måtte sikres 

skriftlig.  

 

Anbudsprotokoll-begrepet kan synes gammeldags, men er kun en betegnelse. Protokollen kan 

gjerne være elektronisk. 

 

For aktørene er det sentralt at viktig informasjonen om anskaffelsen er sporbar skriftlig for å 

ivareta gjennomsiktighet og rettssikkerhetsprinsipper. Det er en forenkling for både 

oppdragsgiver og leverandører som ber om innsyn, at denne informasjon er samlet i et 

dokument (evt et elektronisk dokument).  

 

Med utvalgets flertall sitt forslag vil informasjonen kunne være spredt rundt i en lang rekke 

ulike dokumenter, som interne nedtegnelser eller notater, brev, tabeller og eposter.  Hver av 

disse kan reise egne spørsmål om hvorvidt hele dokumentet eller deler må unntas fra innsyn, 

og derav må «sladdes». Videre må informasjonen samles. Dette må man anta vil ta ressurser 

og tid for oppdragsgiver, og vil for øvrig kunne forsinke innsyn og derigjennom 

kontraheringen. Etter RIFs syn vil flertallets forslag føre til økt ressursbruk og innebærer 

ingen forenkling. 

 

7.3 Kommunikasjon og elektroniske verktøy  

 

RIF deler utvalgets understrekning i rapporten s. 164 flg., om viktigheten av digitalisering 

som en vesentlig forutsetning for forenkling og effektivisering av offentlige 

anskaffelsesprosesser. 

 

RIF viser til at en rekke oppdragsgivere allerede har tatt i bruk ulike elektroniske 

konkurransegjennomføringsverktøy. Disse har varierende løsninger, brukergrensesnitt og 

funksjonalitet. Etter RIF syn er det derfor positivt og avgjørende at det snarest etableres 

fellesskapsløsninger langs de retningslinjer/krav som skisseres av DIFI i rapporten på side 

167. 

 

7.4 Rammeavtaler 

 

Utvalget opplyser i rapportens pkt. 15.4.4 at de mener dagens regulering av rammeavtaler i 

anskaffelsesforskriften er for omfattende og detaljert utformet. Utvalget foreslår derfor i 

utkastets § 5-5 en forkortet regulering, hvor det bl.a ikke oppstilles detaljerte prosedyrer for 

avrop.  



 
 

 

 

RIF deler ikke utvalgets betraktninger eller konklusjon.  

 

En rammeavtale kan inngås med en eller flere leverandører. Der rammeavtalen kun er inngått 

med en leverandør, kan deler av utvalgets betraktninger være korrekte. Konkurransen er da i 

realiteten avgjort ved tildeling av rammeavtale og det er tale om senere avrop til en enkelt 

leverandør. 

 

Annerledes er det der rammeavtale inngås med flere leverandører, og det skal konkurreres på 

nytt mellom leverandørene i rammeavtalen om å få aktuelle oppdrag, såkalt 

«minikonkurranser». Regelverkets system har her en rekke betenkeligheter, som synes å bli 

større ved utvalgets forslag. RIF finner derfor grunn til å redegjøre for det vi oppfatter er ofte 

benyttet praksis. 

 

Det er en utbredt praksis at offentlige oppdragsgivere sørger for å etablere parallelle 

rammeavtaler om rådgivertjenester. Disse avtalene har normalt en varighet på fra to til fire år 

og inngås med fra tre og opp til mer enn 10 rådgiverfirmaer. Leveranseomfanget i avtalen kan 

variere fra de helt generelle avtalene som favner alle de ulike ingeniørfagene, til avtaler som 

kun dekker et spesialområde.   

 

Tildelingskriteriene for selve rammeavtalen er normalt 1. Tilbudte timepriser for ulike 

kategorier personell hos leverandøren, 2. Erfaring og kompetanse til tilbudt personell og 3. 

«Oppgaveforståelse» eller lignende redegjørelser som skal vise at leverandøren har innsikt i 

og erfaring fra denne type oppdrag.  

 

Når oppdragsgiver har behov for rådgivningsbistand, typisk i forbindelse med gjennomføring 

av et prosjekt, arrangeres konkurranser mellom de leverandørene som har fått tildelt 

rammeavtale, såkalt «minikonkurranser». I disse konkurransene er det svært vanlig at 

oppdragsgiver gir en beskrivelse av det aktuelle prosjektet og de ytelsene som rådgiverne skal 

bistå med og at oppdragsgiver ber om en beskrivelse av hvilke personer som skal 

gjennomføre oppdraget, pris og kanskje også «oppgaveforståelsen». Tildelingskriteriene i 

minikonkurransen blir altså 1. pris 2. Erfaring og kompetanse for tilbudt personell og 3. 

Oppgaveforståelse.  

 

Dagens regelverk tillater ikke at en oppdragsgiver presser leverandørene ytterligere gjennom 

en minikonkurranse om å forbedre de vilkårene som allerede er bindende avtalt i 

rammeavtalen. I departementets veileder er det uttrykkelig fremhevet at «oppdragsgiver ikke 

(kan) åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser 



 
 

 

gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen.» Det samme er uttrykt av kommisjonen, jf 

Explanatory note – framework agreements – classic directive, note 23. 

 

RIF peker videre på at et bærende prinsipp i regelverket er at alle leverandører skal få 

mulighet til å delta i konkurranse om offentlige kontrakter. Dagens praktisering av parallelle 

rammeavtaler innebærer imidlertid at det kun er en lukket krets av utvalgte leverandører som 

får tilgang til å være med de egentlige konkurransene om oppdragene, dvs 

minikonkurransene. De timeprisene, saksbehandlere etc. som det er konkurrert om i de åpne 

konkurransene om rammeavtalen, avgjør nemlig ikke hvem som får de etterfølgende 

oppdragene. De parallelle rammeavtalene som normalt benyttes i dag, er altså i realiteten 

prekvalifiseringsordninger hvor oppdragsgiver velger ut et gitt antall leverandører som har 

monopol på å delta i konkurransene om alle de oppdragene oppdragsgiver har behov for i 

rammeavtalens løpetid. Dette er særlig uheldig dersom rammeavtalene inngås av store 

oppdragsgivere som dekker betydelige deler av markedet (f.eks staten) og rammeavtalene er 

svært omfattende og langvarige, f.eks omfatter all ingeniørfaglig rådgivning som 

oppdragsgiver har behov for i fire år. 

 

Betenkelighetene med ordningen blir etter RIFs syn enda større dersom ikke engang vilkårene 

som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen, som pris, skal opprettholdes ved de senere 

minikonkurranser. Dette slik utvalget tilsynelatende åpner for.  

 

På bakgrunn av ovenstående mener RIF at det i det nye regelverket også under EØS-

terskelverdiene må gis klarere og mer utførlige regler om rammeavtaler, og da først og fremst 

bruken av parallelle rammeavtaler.  Både adgangen og begrensninger i muligheten til å bruke 

slike bør vurderes. Videre bør det gis regulering av minikonkurranser og avrop i slike, og 

særskilt i hvilken grad det er lov til å ha parallelle rammeavtaler hvor det skal konkurreres om 

pris eller andre allerede fastlagte vilkår i flere omganger. Etter RIF syn er en slik praksis 

uheldig.  

 

Som et minimum bør dagens formuleringer i anskaffelsesforskriften § 6-3 annet ledd 

videreføres. 

 

7.5 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon 

 

Utvalget foreslår i pkt. 20.3.3.2 at det også under EØS-terskelverdiene skal åpnes for bruk av 

egenerklæringer som foreløpig bevis for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.  

 

RIF støtter at det innføres slik bruk av egenerklæringer som foreløpig bevis for oppfyllelse av 



 
 

 

kvalifikasjonskravene også under EØS-terskelverdiene. Dette tiltaket vil redusere 

transaksjonskostnadene for leverandørene, og også medføre at innkjøpersiden sparer 

tidsforbruk til gjennomgang av dokumentasjon for leverandører som ikke vil bli aktuelle. 

Slike tiltak for å redusere tids og ressursforbruk ved selve anskaffelsesprosessen er særskilt 

viktig for de mindre anskaffelsene under EØS-terskelverdiene. For at dette målet skal nås, er 

det imidlertid RIF sitt syn at ordningen, slik utvalget i og for seg foreslår, også innføres for 

annen dokumentasjon enn sertifikater/attester fra den offentlige eller tredjeparter. Ordningen 

må således bli generell for alle krav til dokumentasjon av kvalifikasjonskravene. Dersom 

ordningen kun gjennomføres for sertifikater/attester, vil ressursbesparelsen være begrenset. 

 

Utvalget foreslår i pkt. 20.4 en betydelig utvidelse av adgangen for oppdragsgiver til å be 

leverandørene ettersende og supplere manglende eller ufullstendig dokumentasjon. RIF støtter 

også dette forslaget, som vil forenkle den praktiske gjennomføringen av anskaffelsene, og 

kunne avhjelpe uheldige situasjoner. 

 

7.6 Alternativt forslag til minimumsregelverk 

 

Utvalget har i kapittel 28 utredet et alternativt forslag til regler, et såkalt minimumsregelverk. 

Minimumsregelverket basert på flertallets forslag vil innebære at kun de anskaffelsesrettslige 

grunnprinsipper får anvendelse, samt en kunngjøringsplikt og skriftkrav.   

 

RIF er av den klare oppfatning at regelverket for offentlige anskaffelser under EØS-

terskelverdiene ikke bør baseres på en slik minimumsvariant. En minimumsvariant innebærer 

at disse anskaffelsene langt på vei blir uregulert. Det vil imidlertid for innkjøperne og 

tilbyderne fortsatt være et behov for avklaring av en rekke spørsmål knyttet til disse innkjøp. 

RIF viser til erfaringene utvalget peker på fra Danmark, hvor det opplyses om at 

oppdragsgiverne på eget initiativ da «overregulerer» gjennomføringen av konkurransen. Uten 

sentrale regler vil det videre kunne utvikle seg meget ulik praksis og metoder. Dette vil i så 

fall ikke innebære forenkling, men øke transaksjonskostnadene. RIF er også enig i utvalgets 

bekymring på side 266 om hvorvidt de norske oppdragsgiverne generelt er kompetanse- og 

ressursmessig beredt til å håndtere og gjennomføre et slikt system. Innføring av et slikt 

alternativt minimumsregelverk kan medføre uklarhet om hvordan de ulike regelsett skal 

praktiseres, og mer usikkerhet knyttet til anskaffelsesprosessen både for oppdragsgivere og 

leverandører.   

 

I den grad det skal etableres kun et minimumsregelverket deler RIF synet til mindretallet, om 

at et slikt regelverk også må inkludere krav om ivaretakelse av sosiale og miljøhensyn, 

inkludert livssykluskostnader og universell utforming. Dette utgjør sentrale og viktige hensyn 



 
 

 

som bør ivaretas i ethvert offentlig innkjøp. RIF viser til tidligere merknader knyttet til dette. 

 

I likhet med mindretallet mener RIF videre at et minimumsregelverket også må stille krav om 

bruk av kontraktstandarder. Bruk av omforente bransjestandarder vil innebære både en 

forenkling og redusere transaksjonskostnadene.  

 

Oslo den 22. oktober 2014 
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