
HØRINGSUTTALELSE

NOU2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser

Veidekke ASA vil med dette inngi høringsuttalelse for overnevnte NOU.

Om VeidekkeASA:
Veidekke ASA er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører

alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner

(2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo

Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. Cirka 40% av alie pågående prosjekt i

Norge er for offentlige kunder.

Veidekkes bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er organisert i Veidekke Entreprenør AS, datterselskap

til Veidekke ASA. Veidekke Entreprenør hadde i 2013 en omsetning på 9.9 milliarder kroner.

I Veidekke Industri AS er leverandør av pukk og grus, asfalt og vedlikehold av veier. Omsetningen i

selskapet var i 2013 på 3.3 milliarder kroner.

Innledning:
Veidekke Entreprenør AS er en betydelig leverandør til mange offentlige oppdragsgivere. Dette

gjelder både bygg og anlegg. Vi nevner Statsbygg, Statens Vegvesen, kommuner, fylkeskommuner

osv. I tillegg er Veidekke leverandør til mange oppdragsgivere som er omfattet av

forsyningsforskriften slik som Avinor, Jernbaneverket, Statnett osv.

Veidekke Industri AS har Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner som sine oppdragsgivere.

Nedenfor vil begge disse selskapene omtales som VD.

NOtien gjelder kun for offentlige innkjøp under terskelverdien, del I og Il. En stor del av

konkurransene som Veidekke deltar i, er omfattet av forskriftens del III. Spesielt i distriktene har

imidlertid ofte anskaffelsene verdier under terskelverdien, og de foreslåtte endringene har derfor

stor betydning for VDs rammevilkår. De forslagene som innebærer endringer i del I, vil også kunne

medføre tolkningsendringer av reglene i del III.

Som vi redegjør for nedenfor, er det svært viktig at prinsippene og formålsbestemmelsen ikke

endres. Dette også fordi en slik endring vil kunne påvirke forståelsen av de regler som gjelder for del

Generelt deler VD forenklingsutvalgets syn hva gjelder fjerning av dokumentasjonskrav som finnes

tilgjengelig i offentlige registre. VD imøteser også større bruk av elektrontiske verktøy for

gjennomføringen av konkurransen.



Når det gjelder de ulike konkrete forslagene, støtter vi hovedsakelig mindretallets (NHO) syn.

Veidekke gir også i stor grad sin tilslutning til EBAs høringsuttalelse. Det vises til de konkrete

kommentarene til de ulike forslagene nedenfor.

Mange av forslagene fra flertallet som innebærer fjerning av dagens regler, er begrunnet med at

reglene er «gammeldagse». Veidekke er av den oppfatning at karakteristikken "gammeldags" ikke er

en tilstrekkelig og saklig begrunnelse for fjerning av bestemmelser. I det alt vesentlige er de regler

som finnes i dag godt begrunnet. En generell forenkling som innebærer at mange bestemmelser

fjernes uten noen god begrunnelse, kan innebære større uklarhet og økt konflikt- og tvistenivå fordi

man ikke har konkrete regler å knytte et uavklart forhold til. Mange av reglene som foreslås fjernet er

etter Veidekkes vurdering viktige påminnelser og ordensregler for en god og rettferdig

gjennomføring av konkurransen i tråd med prinsippene i regelverket.

Dagens regelverk og prinsippene for gjennompring av konkurranser
Regelverket slik det foreligger i dag, har virket i mange år. Vi ser en betydelig kompetanseheving

både blant leverandører og oppdragsgivere i de årene regelverket har eksistert. Vi opplever i stor

grad ikke at regelverket i seg selv er en hindring for gode og effektive innkjøp. Utfordringen i

forbindelse med leveranser til det offentlige, knyttes først og fremst til oppdragsgivernes egne

tilleggsvilkår, og andre uklarheter og ufunstendigheter i konkurransegrunnlaget for den ytelsen som

skal anskaffes. I tillegg endres ofte standard kontraktsvilkår for bransjen som endrer

risikofordelingen, og innebærer betydelige utfordringer med hensyn til prising.

Prinsippene om likebehandling, etterprøvbarhet, effektiv konkurranse, gjennomsiktighet og

forutberegnelighet er hovedprinsippene i dagens regelverk. Det er svært viktig at prinsippene

videreføres på en klar og tydelig måte. En del av de reglene som foreslås fjernet av flertallet i

utvalget, er nettopp regier som understøtter og påminner oppdragsgivere og leverandørene om disse

prinsippene, som jo er bærebjelkene i hele anskaffelsesregelverket.

Effektiv konkurranse må ses i sammenheng med at både oppdragsgivere og leverandører skal kunne

gjennomføre en konkurranse mest mulig effektivt og for minst mulig kostnad. NOUen bærer generelt

preg av at det er oppdragsgiversiden i det alt vesentlige som har blitt konsultert i prosessen fram mot

forslaget. Det er derfor nå viktig at leverandørsidens utfordringer og innspill blir lyttet til.

Utvalget foreslår kun &I prosedyre; begrenset eller åpen tilbudskonkurranse. Oppdragsgiver skal

imidlertid alltid kunne forhandle, og oppdragsgiver skal kunne utsette beslutningen om forhandlinger

til etter at tilbudene er kommet inn. Muligheten for å gjennomføre en konkurranse med forhandling

finnes allerede i gjeldende regelverk, men vårt inntrykk er at de fleste oppdragsgivere allikevel velger

ordinær anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang. Dette kan det være ulike grunner til, men vi

ser ikke behov for å endre de eksisterende anbudsprosedyrene når man etter dagens regelverk har

stor fleksibilitet i å kunne velge enten begrenset eller åpen anbudskonkurranse eller konkurranse

med forhandling.

Det er på det rene at det har vært utfordringer knyttet til mange avvisninger og avlysninger av

konkurranser. VD er av den oppfatning at dagens regelverk gir muligheter for å unngå slike

situasjoner, men disse mulighetene blir ikke benyttet i tilstrekkelig grad. Det vises blant annet til

reglene om ettersending av dokumenter og avklaringsmulighetene som finnes i eksisterende

regelverk. Mange oppdragsgivere er heller ikke klar over plikten til å prissette avvik som er mulig å



prissette, slik disse kravene er formulert av blant annet KOFA. En betydelig del av avvisningssakene

kunne vært unngått dersom man hadde brukt mulighetene i regelverket, og plikten til å prissette

avvik hadde vært formulert på en tydeligere måte i regelverket.

Veidekke ser til tross for dette behov for en oppmykning av reglene som forenklingsutvalget har

foreslått, men det er vtiktig at reparasjonsadgangen for feil, avvik og mangler i tilbud og

konkurransegrunnlag ikke blir for vidtrekkende. En ubegrenset reparasjonsadgang vil medføre at

incentivet til å utarbeide gode, gjennomarbeidede konkurransegrunnlag og tilbud blir mindre. Det vil

også medføre at det skjønnsmessige handlingsrommet for oppdragsgiverne blir større, og dette

innebærer en større risiko for utvelgelser motivert av innkjøpernes egne, subjektive preferanser.

Veidekke ser at oppdragsgivere i større grad er blitt dyktigere til å planlegge prosessene i forkant,

nettopp fordi det er vanskelig å endre både grunnlag og tilbud i etterkant. Dette medfører i seg selv

effektive konkurranser. Et regelverk som fremmer god planlegging og gode konkurransegrunnlag, gir

også bedre og gjennomarbeide tilbud. Det antas at et så fleksibelt regelverk som utvalget legger opp

til, vil medføre dårligere planlegging, og derved mindre konkurranse og høyere pris. Erfaringen fra

våre egne innkjøp tilsier at jo bedre grunnlaget for å gi pris er, jo bedre tilbud får vi fra våre

leverandører.

Et viktig hensyn bak regelverket for offentlige anskaffelser er å hindre korrupsjon.

Anskaffelsesreglene skal fremme seriøsitet og forutberegneligheten for aktørene. Mange av

forslagene innebærer at disse hensynene ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Et viktig eksempel på

dette, er forslaget om at oppdragsgiver først etter at han har mottatt tilbudene skal kunne

bestemme om det skal forhandles eller ei. Videre foreslås det at oppdragsgiver også skal ha

muligheten til å beslutte at det kun skal forhandles med én leverandør. Dette er ikke en

forutberegnelig, åpen og tillitvekkende prosedyre, og det vil i mange konkurranser medføre

manglende tillit til at konkurransen gjennomføres med integritet. Det samme vil være konsekvensen

av forslaget om at leverandøren ikke lenger skal være forpliktet til å avvise tilbudet på grunn av

vesentlige feil, avvik eller forbehold før etter at forhandlingene er gjennomført.

Forutberegnelighet er et svært viktig prinsipp for leverandører etter regelverket, og Veidekke mener

at prinsippet må beholdes slik det nå er uttrykt i forskriften. Forutberegnelighet er viktig for å ha tillit

til at anskaffelsene gjennomføres etter de spillereglene anskaffelsesretten setter, og i tråd med de

vilkårene oppdragsgiver selv har satt. Kostnadene til anbudsregning for leverandørene må ikke

undervurderes, og det er svært viktig for en leverandør på et tidlig stadium å ha nok informasjon til å

kunne ta stilling til om det er riktig ressursbruk å delta i en aktuell konkurranse.

Hvis man ikke har forutberegnelighet for gjennomføringen av konkurransen med hensyn til blant

annet hvilke avvik man kan ta uten å bli avvist og oppdragsgiver ikke har opplyst om

tildelingskriteriene og deres vekt på forhånd, vil man fort frykte at konkurransen vil bli «unfair» og

dermed vurdere å avstå fra konkurransen.

For å oppnå en større grad av forutberegnelighet og minske ressursbruken, er det også ønskelig med

bestemmelser om at en oppdragsgiver er forpliktet til å oppgi sine budsjettrammer for investeringen.

Vi opplever jevnlig at konkurranser blir avlyst fordi tilbudene ligger over budsjettrammene. Fra tid til

annen er ikke budsjettrammene godt nok fundert, og vi har erfart at konkurranser benyttes for å

«teste markedet.» En plikt til å oppgi budsjettrammene vil medføre effektiv bruk av samfunnets



ressurser. Man vil da i forkant kunne sammenlikne budsjettramme og egen anslått tilbudspris, og

vurdere om man vil kunne nå opp i konkurransen eller ikke.

Etterprøvbarhet og skriftlighet er også er viktige prinsipper for VD som leverandør. Det er viktig for

tilliten til oppdragsgiverne å kunne etterprøve at de har gjennomført konkurransen i tråd med

reglene for konkurransen. Det er også et svært viktig prinsipp for å kunne sikre at konkurransene

ikke er gjennomført på en vilkårlig måte, men i tråd med god forretningsskikk

Veidekke opplever ulik forståelse av hvilke dokumenter det skal gis innsyn i, og vi er av den

oppfatning at oppdragsgiver misforstår innholdet i bestemmelsene om taushetsplikt, jf

offentlighetslovens §13 jf. forvaltningslovens §13. Mange av dokumentene som blir unntatt

offentlighet, er deler av tilbud som viser hvordan en leverandør vil gjennomføre oppdragene i tråd

med tildelingskriterier som gjennomføringsevne, fremdrift osv. Slike besvarelser er konkrete i forhold

til hvert enkelt oppdrag og kan neppe kalles forretningshemmeligheter. Det samme gjelder

enhetspriser som gjennomgående blir holdt tilbake. Innen vår sektor prises oppdragene konkret, og

enhetsprisene vil ofte være forskjellig fra prosjekt til prosjekt og derved ikke kunne karakteriseres

som forretningshemmeligheter. Statens Vegvesen har bestemmelser om at et tilbud kan bli avvist om

enhetsprisene ikke gjenspeiler markedsprisen. For å etterprøve slike vilkår er det nødvendig også å

ha innsyn i enhetsprisene. Etter vår mening bør det utarbeides klarere regler eller retningslinjer for å

oppnå tilstrekkelig etterprøvbarhet og likebehandling.

I overnevnte ligger at det er viktig at prinsippene om skriftlighet og protokollplikt videreføres

Kommentarer til de enkelte forslagene:

Formålsbestemmelsen
Veidekke støtter mindretallets forslag.

Som overnevnte redegjørelse viser, er det den samlede ressursbruken og verdiskapningen som må

stå sentralt. Dette innebærer at konkurransen skal gjennomføres mest mulig effektivt og for lavest

mulig kostnad både hos leverandør og oppdragsgiver. Det er også viktig å sikre allmennhetens tillit til

at det offentlige opptrer med integritet, og at anskaffelsen skjer på en samfunnstjenlig måte, jf

overnevnte om risiko for vilkårlighet og korrupsjon.

Som nevnt og begrunnet ovenfor må forutberegnelighet og etterprøvbarhet bli stående som

uttrykkelige prinsipper. Det vises også til EBAs høringsuttalelse.

Forslaget til anskaffelsesprosedyre
Veidekke støtter mindretallets syn.

VD er sterkt i mot forslaget om at det ikke skal kunngjøres på forhånd hvorvidt oppdragsgiver har ttil

hensikt å forhandle. Det samme gjelder forslagene om oppdragsgiver ikke har plikt til å forhandle,

har rett til å forhandle med kun én leverandør og at oppdragsgiver kan bestemme fremgangsmåten

for forhandlingen. Alle disse bestemmelsene innebærer svekket forutberegnelighet for

leverandørene.



Også i dagens regelverk er vi av den oppfatning at man mangler bestemmelser om hvordan

forhandlingene skal gjennomføres. Partene kan forhandle om alle sidene av tilbudene, men det er

ikke adgang til å endre konkurransegrunnlaget. VD opplever imidlertid at når man forhandler om

tilbudene, så endres også deler av konkurransegrunnlaget med hensyn til hva som egentlig skulle

anskaffes. Denne materien er vanskelig å håndtere for oppdragsgiverne og kan resultere i manglende

likebehandling. Det er også utfordrende for oppdragsgivere å likebehandle leverandører som f. eks

foreslår en annen teknisk løsning, i forhold til i hvilken grad han har plikt til å hemmeligholde dette

overfor de andre som deltar i konkurransen. Oppdragsgiver kan også komme i konflikt med

likebehandlingsprinsippet hvis ikke alle leverandører får adgang til å prise de samme endringene.

Veidekke opplever også at oppdragsgivere legger vekt på hvordan de enkelte personene fra vår

organisasjon har opptrådt i forhandlingene ved utvelgelsen av leverandører. Med andre ord

innebærer forhandlinger ofte mindre forutberegnelighet, objektivitet og profesjonalitet enn

ordinære anbudskonkurranser.

Som overnevnte viser, er det mangelfulle kjøreregler for gjennomføringene av forhandlingene i

dagens regelverk. Hvis man legger opp til en økt bruk av forhandlinger, er det svært viktig at man på

nytt ser på behovene for konkrete regler for gjennomføringen av konkurransene.

Når man velger forhandlinger, er det også svært viktig at plikten til å føre referater fremkommer på

en tydelig måte, slik at man ivaretar etterprøvbarhetsprinsippet.

Flertallet begrunner behovet for sine forslag med behovet for avklaringer osv. VD mener imidlertid

forslaget går for langt og går på tvers av behovet for forutberegnelighet. For å avhjelpe utfordringene

med hensyn til behovet for avklaringer, støtter VD EBAs forslag om å innføre bestemmelsen i det nye

EU —direktivets art. 56 nr. 3 om ettersending og supplering av dokumenter.

Ikke- anskaffelsesfagligehensyni regelverket
Forenklingsutvalgets flertall har besluttet at det ligger utenfor deres mandat å vurdere i hvilket

omfang regelverket skal benyttes til å fremme andre samfunnshensyn enn de anskaffelsesfaglige.

Regelverket har i dag mange bestemmelser av slik art. Veidekke deler selvfølgelig betraktningene om

at det er viktig å legge vekt på miljøhensyn, krav som stikrer et godt og seriøst arbeidsliv, innovasjon

og livssykluskostnader. Det forutsettes imidlertid at en seriøs oppdragsgiver uansett vil stille slike

krav i en konkret konkurranse og VD har derfor ingen sterke synspunkter med hensyn til om slike

bestemmelser hører hjemme i anskaffelsesregelverket.

For Veidekke er det imidlertid svært viktig at lærlingeordning kan stilles som et som et krav. Det vises

til begrunnelsen i EBAs høringsuttalelse.

For øvrig støttes EBAs synspunkt om at bransjen og oppdragsgiverne er tjent med en sentral

database over seriøse leverandører som oppfyller minstekrav til f.eks HMS, godkjenninger og ingen

skatterestanser som kan bidra til mindre krav til dokumentasjon i den enkelte konkurranse.

Det forutsettes at forskrift av 8. februar 2008 om lønns —og arbeidsvilkår ikke endres.



Protokollplikten
Veidekke støtter mindretallets standpunkt og viser til begrunnelsen ovenfor og høringsuttalelsen til

EBA. Gjeldende forskrift inneholder en plikt til å angi tildelingskriteriene i konkurransengrunnlaget.

Dette kravet er sentralt for å kunne gjennomføre effektive og forutberegnelige konkurranser.

Utvalgets forslag om å fjerne dette punktet fordi det er vanskelig å etterprøve, virker lite

gjennomtenkt og svakt fundert. Veidekke deler EBAssyn på dette punkt.

Brukenav kontraktsstandarder
Mindretallet mener at bestemmelsen om bruken av kontraktsstandarder bør videreføres. Veldekke

deler dette standpunktet, og vi viser til EBAs høringsuttalelse som begrunner synspunktet.

Andreforhold
Veidekke er enig i at bestemmelsene om registering av tilbud og tilbudsåpning kan slettes.

Leverandører som ikke har betalt skatter og avgifter må awises, se nytt EU —direktiv og EBAs

høringsuttalelse.

Forenklingsutvalget legger opp til at oppdragsgiver skal kunne gjøre endringer i

konkurransegrunnlaget både før og etter at tilbudene er kommet inn, så fremt disse ikke er

vesentlige. Veidekke mener det ikke bør være adgang til å gjøre slike endringer etter fristens utløp.

Det vises til begrunnelsene ovenfor med hensyn til konsekvensene ved slik reparasjonsadgang i form

av mindre gjennomtenkte konkurransegrunnlag, muligheter for å «Iøfte» preferert tilbyder opp i

rangrekkefølgen og generelle hensyn begrunnet i prinsippet om forutberegnelighet og effektiv

konkurranse. Se også kommentarene under «forslagene til anskaffelsesprosedyre» om utfordringene

knyttet til forhandlinger og mulighetene for å endre konkurransegrunnlaget.

Forenklingsutvalget mener det må være mulighet til å utsette spørsmålet om avvisning av tilbud med

vesentlige avvik til etter at forhandlingene er gjennomført. VD støtter mindretallets syn om at tiibud

med vesentlig avvik må avvises før forhandlingene starter. Det vises til innledningen i denne

uttalelsen og EBAs høringsuttalselse som VD støtter.

Med hilsen

For Veidekke ASA

Kristin Mortensen

Juridisk avdeling
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