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Høring – Nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift 
om innkjøpsregler i forsyningssektorene. 
 
Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 7.12.2015 med tilhørende 
forslag. Arkitektbedriftene i Norge er høringsinstans etter listen. 
 
Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjonen for kontorer med praktiserende 
arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Vår medlemsmasse omfatter ca. 590 
bedrifter som totalt har ca. 4500 ansatte, hvilket utgjør ca. 90 % av arkitektbransjen. 
Arkitektene er en del av bygg- og anleggsnæringen som utgjør en vesentlig andel av 
leverandørmarkedet til offentlige anskaffelser. 
 
Maksimalt antall ledd i leverandørkjeden 

Arkitektbedriftene i Norge har gjennomgått forslaget og støtter en innføring av begrensning i 
antall leverandørledd i bransjer der arbeidslivskriminalitet er en utfordring.  
 
Bygg- og anleggsbransjen er en av de bransjer hvor begrensningen i antall ledd foreslås 
innført. Arkitektene er en del av bygg- og anleggsbransjen, men vi er ikke kjent med tilfeller 
av arbeidslivskriminalitet i arkitektoppdrag. Vårt inntrykk er at dette problemet først og 
fremst gjør seg gjeldende på byggeplass. 
 
Departementet foreslår at oppdragsgiver skal stille krav om maksimalt tre ledd i 
leverandørkjeden, altså én hovedleverandør, men maksimalt to ledd under seg og ber om 
innspill på den foreslåtte begrensningen i antall ledd.  
 
Arkitekter kontraheres på mange forskjellige måter og på ulike stadier i en byggeprosess. 
Hvem som er arkitektens oppdragsgiver vil derfor variere ut fra de valg 
oppdragsgiver/byggherre tar bl.a. om entrepriseform og kontraktsstrategi. 
Arkitekt kan være kontrahert direkte av byggherre, enten alene eller som del av en 
rådgivergruppe. Arkitekt kan også kontraheres av entreprenør eller underentreprenør, eller 
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av annen arkitekt eller rådgiver.  Arkitekt kan i tillegg bytte oppdragsgiver underveis i 
prosjektet der tiltransport er forutsatt i kontrakten.  
Avhengig av de valg oppdragsgiver tar kan arkitekt derfor ende opp som 1, 2, 3 ledd under 
oppdragsgiver, eller til og med enda lenger ned i kontraktskjeden.  
 
Arkitekt vil også kunne ha behov for å hente inn kompetanse de selv ikke besitter og således 
få ett eller flere ledd under seg.  
Det er ikke uvanlig at et arkitektoppdrag omfatter ytelser fra flere retninger innenfor 
arkitektfaget og arkitekt kan derfor ha behov for å knytte til seg f.eks. landskapsarkitekt eller 
interiørarkitekt. 
Annen kompetanse kan også være nødvendig å innhente for å gjennomføre sitt eget 
oppdrag. For å nevne noe:  

 Ulike rådgivere som rådgiver Brann (RIBr), rådgiver akustikk (RIAku), Rådgiver Utstyr.  
 Dør og beslagskonsulent 
 Oppmåling av eksisterende bygg. Landmåling 
 Beskrivelse/Kalkyle  
 Modellering 
 Mindre rapporter utarbeidet f. eks i forbindelse med vern, sopp/råte, 

miljøoppfølgingsplan etc. 
 

Dette kan være utfordrende der arkitekt kommer inn som 3 ledd, f.eks. kontrahert av en 
totalunderentreprenør eller en totalrådgiver. Problemer kan også oppstå der arkitekt med 
sine underrådgivere først blir kontrahert av byggherre, for så på et senere tidspunkt å bli 
tiltransportert til en annen som allerede ligger som2 ledd.  
 
De samme problemstillingene vil gjelde rådgivende ingeniører.  
 
I en bransje som allerede er underlagt begrensninger i muligheter til prosjektsamarbeid både 
horisontalt og vertikalt gjennom konkurranselovgivningen kan dette føre til færre mulige 
tilbydere og mindre konkurranse om oppdragene, samt uoverskuelige og kanskje lite 
ønskelige strukturdreininger.  
 
Vi ber om at departementet redegjør nærmere for rekkevidden av bestemmelsene og hvor 
vidt de tenker at de ovenfor skisserte problemstillingene alltid vil falle inn under 
unntaksregelen som innebærer at oppdragsgiver kan «godta flere ledd i leverandørkjeden 
hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse eller for å få gjennomført en 
kontrakt».   
Ettersom arbeidslivskvalitet ikke oppleves som et problem i arkitektoppdrag vil det være 
naturlig at begrensningene ikke blir gjort gjeldende for denne typen oppdrag.  
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Med vennlig hilsen 
 

    
      
Egil Skavang       Anette Søby Bakker 
adm.dir       jur.rådg. 


