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Høringssvar. NOU 2014:4 Enklere regler —bedre anskaffelser

SpareBank 1 SR-Bank viser til høring av NOU 2014:4 Enklere regler —bedre anskaffelser.

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største norskeide bank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder
og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og
kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmeglingo
tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Vi er i dag hovedbankforbindelse til 30 kommuner/fylkeskommuner i tillegg til 14 statlige virksomheter.

SpareBank 1 SR-Bank støtter forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder særlig
muligheten til å levere tilbud elektronisk og muligheten til bare å levere egenerklæring for dokumentasjon
av våre kvalifikasjoner.

Vi mener at et nytt forenklet regelverk må være balansert, slik at forenklingene kommer både
oppdragsgiver og leverandør til gode. Kun gjennom et balansert regelverk vil trygghet og tillit
sikre at markedet fungerer etter sin hensikt.

Prosedyreformen

Vi mener derfor at oppdragsgiver skal kunne benytte åpen anbudskonkurranse hvor det er naturlig og hvor
det er behov for innovative løsninger eller komplekse kontrakter. Som leverandør til det offentlige er vi
svært opptatt av forutberegnelighet når vi deltar i en konkurranse. Derfor er det viktig at vi får vite hvilken
prosedyreform som skal brukes i konkurransen før vi leverer ett tilbud. Det kan ikke være slik at etter at
oppdragsgiver er blitt kjent med vårt og konkurrentenes tilbud, bestemmer seg for om det blir forhandlinge
eller ikke. Dette fordi vi er opptatt av forutsigbarhet i konkurransen. Vi ønsker at konkurransegrunnlagene
skal være godt gjennomtenkte, og tror at med en slik ny prosedyre, vil konkurransegrunnlagene blir av end,
dårligere kvalitet enn i dag. Derfor støtter vi mindretallets forslag.
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Anskaffelsesprotokoll

Dagens anskaffelsesprotokoll er veldig nyttig for oss dersom vi ønsker innsikt i hvordan
anskaffelsesprosessen har gått for seg. Det er ikke alltid nødvendig for oss å ra innsyn i konkurrentens
konkurransegrunnlag. Dersom protokollplikten fiernes, må vi sannsynligvis be om det heretter. Det synes
ikke vi er forenkling. Derfor støtter vi mindretallets forslag.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank
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