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Deres ref Vår ref Dato 

15/5799-2 15/4146-      21.01.2016 

 

Høring - nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 7. desember 2015.  

 

Forslagene til to nye forskriftsbestemmelser har vært forelagte underliggende etater for ev. 

merknader. Statens jernbanetilsyn har opplyst at det ikke har merknader til forslagene. Statens 

vegvesens og Jernbaneverkets merknader går fram av vedlagte kopi av brev av 18. januar 

2016. 

 

Forslag om bestemmelse om å begrense antall ledd i leverandørkjeden 

Det foreslås at oppdragsgiver skal stille krav om av leverandørene maksimalt kan ha to ledd i 

leverandørkjeden under seg ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter eller kontrakter om 

renholdstjenester. Avgrensingen begrunnes med at problemene med arbeidslivskriminalitet og 

bruk av lange kontraktskjeder synes å være størst i disse to bransjene. 

 

Samferdselsdepartementet har ikke merknader til at bestemmelsen avgrenses til å gjelder disse 

to bransjene. 

 

Statens vegvesen og Jernbaneverket er store statlige byggherrer. Som det går fram av 

høringsuttalelsene, praktiserer de to etatene allerede i dag en hovedregel med maksimalt to 

underleverandører og har ikke merknader til at det innføres en slik bestemmelse. De har 

imidlertid merknader til utformingen og hvordan den foreslåtte bestemmelsen skal tolkes.  

 



Side 2 

 

Departementet har for sin del ikke merknader til at det stilles krav om at leverandøren kan ha 

maksimalt to ledd under seg i leverandørkjeden, så lenge det åpnes for at dette kan fravikes. 

Vi viser i den forbindelse til Statens vegvesens og Jernbaneverkets merknader til forslaget til 

§ 5-9 andre ledd.        

 

Forslag om bestemmelse om subsidierte kontrakter  

Det foreslås at visse bygge- og anleggskontrakter og tilknyttede tjenestekontrakter som 

offentlige oppdragsgivere yter et tilskudd til på mer enn 50 pst. blir underlagt 

anskaffelsesregelverket og at støttegiver skal underrette støttemottaker om dette senest ved 

tildeling av støtte. 

 

Samferdselsdepartementet har ikke merknader til forslaget.  

 

Med hilsen  

 

 

Frode Johansen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elin Marie Furu 

 underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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