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Høringssvar. NOU 2014:4 Enklere regler —bedre anskaffelser

Simarud Electronic AS viser til høring av NOU 2014:4 Enklere regler —bedre anskaffelser.

Vår bedrift er i dag en betydelig leverandør til det offentlige og er av den oppfatning at prosessen
rundt anbudsregime er svært omfattende og byrokratisk, slik at dette vanskeliggjør prosessen for
små- og mellomstore bedrifter. Det offentlige tar ofte ikke hensyn til bedriftens seriøsitet,
vurderer sjelden bedriftenes evne til å gjennomføre leveransen, og velger ofte den billigste og
dårligste løsning. Dette er svært uheldig for de bedrifter som bestreber seg til å være seriøse og
bruker betydelige midler på kvalitetssikring.

Formålmedregelverket

Simarud Electronic AS mener at formålet med regelverket må være hensyn til offentlig
ressursbruk, konkurranse og at formålet må sikre forutsigbarhet for meg som leverandør og
forhindre korrupsjon.

Prosedyreformen

Som leverandør til det offentlige er jeg svært opptatt av forutberenelighet når jeg skal delta i en
konkurranse. Derfor er det viktig at jeg får vite hvilken prosedyreform som skal brukes. Dette må
jeg få vite før jeg skriver tilbudet. Det kan ikke være slik at jeg etter at oppdragsgiver er blitt
kjent med mitt og konkurrentenes tilbud, bestemmer seg om det blir forhandlinger eller ikke.
Dette er ikke forutsigbarhet. Jeg tror samtidig at konkurransegrunnlagene blir av enda dårligere
kvalitet enn i dag. Jeg støtter derfor mindretallets forslag.

Seriøsiteti næringslivet

Vår bedrift er svært opptatt av at seriøse bedrifter skal vinne kontrakten. Derfor er det viktig at
oppdragsgiver stiller rav om skatteattest, hms- egenerklæring, krav til lærlinger hvor det er behov
for det. Jeg har av avisen sett at Regjeringen arbeider med ulike tiltak for å motvirke øket
omfang av arbeidsmarkedskriminalitet som skjer innenfor ulike sektorer og bransjer. Dette
støtter vi. Jeg støtter derfor mindretallets forslag.

Anskaffelsesprotokoll

Dagens anskaffelsesprotokoll er veldig nyttig for meg dersom jeg ønsker innsikt i hvordan
anskaffelsesprosessen har gått for seg. Det er ikke alltid nødvendig for meg som bedriftsleder å
få innsyn i konkurrentens konkurransegrunnlag. Dersom protokollplikten fjernes, må jeg
sannsynligvis be om det heretter. Det syne ikke jeg er forenkling.
Jeg støtter derfor mindretallets forslag.


