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

 

Riksantikvaren viser til departementets ekspedisjon av 20.06.2014 vedr. ovennevnte. 

 

Riksantikvaren er positiv til forslaget om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Vi  

er særlig fornøyd med forslaget om å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser og gjeldende 

forhandlingsforbud før tildeling av kontrakt. Det samme gjelder bortfall av skriftlighetskravet for 

kontrakter under 100 000 kr. Dette vil bidra til forenkling og effektivisering av offentlig innkjøp. 

  

Nedenfor følger Riksantikvarens kommentarer til forslaget i NOU 2014:4:  
 
Kapittel 9 og 10: Formål og grunnleggende prinsipper 

Riksantikvaren er enig i utvalgets forslag om at anskaffelsesloven § 1 bør rendyrkes som 

formålsbestemmelse, slik at skillet mellom mål og middel blir tydeligere. Vi er også enig i 

forslaget til ny § 5, hvor de grunnleggende prinsipper ved enhver anskaffelse blir tydeliggjort. 

 

Kapittel 16: Nye prosedyreregler 

Riksantikvaren er enig med utvalgets flertall som foreslår å gå bort fra tradisjonelle 

anbudskonkurranser og gjeldende forhandlingsforbud. Vi er enige i forslaget om å tillate all form 

for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører frem til tildeling av kontrakt. Dette bidrar til 

en mer effektiv prosess ved at man under gjennomføringen av kjøpet kan få avklart forhold på et 

tidlig stadium, slik at man unngår misforståelser og etterfølgende tvister.  

 

Kapittel 12.- 12.2: Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner 

Riksantikvaren er enig med utvalgets flertall som foreslår å unnta kontrakter med en anslått verdi 

under 100 000 kroner fra anskaffelsesregelverket. Vi er enig i flertallets syn om at ved så vidt 

lave kontraktsverdier bør oppdragsgiver kunne stå fritt til å inngå kontrakt med den han vil, uten 

noe plikt til å kontakte flere leverandører i forkant.  De ressursbesparelser et slikt unntak vil 

medføre, vil veie opp for ulempene ved at det ikke lenger skal gjelde en plikt til å gjennomføre 

konkurranse.  

 

 

 

 

 

http://www.riksantikvaren.no/
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Kapittel 14: Skriftlighetskrav 

Riksantikvaren er enig i å videreføre skriftlighetskravet for anskaffelser som overstiger 100 000 

kr. Dette harmonerer med de grunnleggende prinsippene for anskaffelser. For de mindre  

anskaffelsene er vi enig i at oppdragsgivere fritas for skriftlighetskravet  

 

Utvalgets flertall mener at plikten til å føre protokoll fremstår som overflødig og gammeldags 

ved siden av det generelle skriftlighetskravet, og foreslår derfor at det fjernes. Flertallet mener at   

skriftlighetskravet ivaretar det grunnleggende kravet til gjennomsiktighet. Mindretallet mener 

imidlertid at protokollføring er et utslag av generelle gjennomsiktighets- og rettssikkerhets-

prinsipper. 

 

Mindretallet og flertallet er enige om at det skal være et skriftlighetskrav, og at vesentlige 

forhold og viktige beslutninger skal nedtegnes. Uenigheten går derimot på hvordan dette skal 

gjøres ut fra kravet om forenkling. Det er protokollens opplisting av vesentlig informasjon om 

anskaffelsen som er det sentrale.  

 

Riksantikvaren er enig med mindretallet i at det kan være krevende for oppdragsgiver selv å 

bedømme hva anskaffelsesregelverket mener med vesentlig informasjon. Protokollen gir en 

standardisert oppsummering av hele anskaffelsen, noe opplistingen av vesentlig informasjon 

bidrar til. Dette er i seg selv en forenkling og god veiledning til oppdragsgiver. Protokollen gjør 

det også lettere for dem som ønsker innsyn i prosessen, for revisjon eller annet, da all relevant 

informasjon om anskaffelsen er samlet i ett dokument. 

 

Kapittel 20: Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon 

Riksantikvaren er enig i utvalgets forslag om at oppdragsgiver skal kunne tillate levering av 

egenerklæring som foreløpig bevis på at leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene. Dette 

innebærer en effektivisering av innkjøpsprosessen ved at oppdragsgiver ikke lenger må vurdere 

alle leverandørers underliggende dokumentasjon, men bare vinnerens. Utvalget foreslår dessuten 

å innføre bestemmelsene i det nye direktivet om at leverandører har rett til å levere 

egenerklæring som foreløpig bevis for at de oppfyller kvalifikasjonskrav som skal dokumenteres 

ved sertifikater/attester utstedt av offentlige myndigheter eller uavhengig tredjepart. 

Riksantikvaren er enig i dette. 

 

Kapittel 18: Kommunikasjon og elektroniske verktøy 

Det nye anskaffelsesdirektivet krever at all kommunikasjon som hovedregel skal foregå 

elektronisk. Utvalget foreslår at de samme reglene om elektronisk kommunikasjon innføres 

også under EU-/EØS-terskelverdiene. Inntil disse reglene er gjennomført, foreslår utvalget at 

oppdragsgiver selv skal bestemme hvilke kommunikasjonsmidler som skal benyttes. Når det 

særlig gjelder levering av tilbud, foreslår utvalgets flertall at e-post skal være et tillatt 

kommunikasjonsmiddel. Utvalgets mindretall mener at tilbud ikke bør kunne leveres med epost 

på grunn av manglende informasjonssikkerhet. 

 

Riksantikvaren bruker i dag i stor grad e-post som kommunikasjonsmiddel. Utsending av 

konkurransedokumenter gjøres elektronisk via vårt saksbehandlingssystem og nesten all 

kommunikasjon med leverandørene, bortsett fra selve tilbudsleveringen skjer på e-post – som 

arkiveres. Å kunne få tilbudene levert på e-post ser vi på som en forenkling, og støtter flertallets 

forslag.  
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Kapittel 13: Terskelverdier 

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

kontrakter som er omfattet av regelverket. Ut fra et forenklingsperspektiv ønsker ikke flertallet at 

terskelverdien differensieres for forskjellige typer kontrakter. Riksantikvaren er ut fra et 

forenklingsperspektiv enig med utvalgets flertall. 

 

Kapittel 11: Ivaretakelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i anskaffelsesregelverket 

Med ikke-anskaffelsesfaglige hensyn menes samfunnsmessige eller politiske hensyn som skal 

eller kan ivaretas gjennom offentlige anskaffelser. Flertallet mener det ligger innenfor mandatet å 

uttale seg om gjeldende særnorske bestemmelser, som tradisjonelt anses å ivareta ikke-

anskaffelsesfaglige hensyn. Ut fra et forenklingsperspektiv foreslår flertallet at gjeldende 

bestemmelser tas ut av regelverket. Riksantikvaren er enig i flertallets ønske om å rendyrke 

lovens formål gjennom hele regelverket, og også i at gjeldende bestemmelser er lite egnet til å 

ivareta de hensyn som de opprinnelig skulle ivareta.  

 

Kapittel 28:Utvalgets alternative forslag til regler – et minimumsregelverk 

I mandatet bes utvalget om å skissere rammene for et alternativt regelsett, et 

minimumsregelverk. Med dette menes hvilke regler som minimum må gjelde for å ivareta 

grunnleggende EU-/EØS-rettslige prinsipper, samt det overordnede formålet med regelverket. 

Hensikten med et slikt regelverk vil være å gi oppdragsgiver maksimal fleksibilitet til selv å 

utforme den konkrete konkurransen, samtidig som de grunnleggende prinsippene sikres.  

 

Riksantikvaren er enig med utvalget i at de grunnleggende anskaffelsesprinsippene, supplert med 

kunngjøringsplikten og et skriftlighetskrav er et godt utgangspunkt for et minimumsregelverk.  

Riksantikvaren synes forslaget om å teste ut minimumsregelverket i form av et prøveprosjekt for 

utvalgte oppdragsgivere er en god løsning.  

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Sindre Fjell 
seksjonssjef (e.f.) 
 
 
 Inger Johanne Rystad 
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