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Høring - unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om
offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften

Høringen gjelder forslag til presiseringer i forskrift om offentlige anskaffelser og
forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene med sikte på å klargjøre at
inngåelse av kontrakter om tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet
kan unntas fra regler som ellers følger av disse forskriftene.

Riksarkivaren har ingen kommentarer til at det gjøres slik presisering som foreslått,
men vil i forlengelsen av dette peke på et annet forhold som det i denne
sammenheng bør overveies å gi nærmere regler om. Vi forstår det nemlig slik at
aktør som et offentlig organ inngår denne typen avtale med, vil komme inn under
offentligloven, jf. lovens § 2 første ledd bokstav b. Slik bestemmelsene er i dag vil
denne aktøren likevel vanligvis falle utenfor reglene om offentlige arkiver i lov
04.12.1992 nr. 126 om arkiv, med unntak for journalføringsplikt, jf. offentligloven §
10 første ledd. Etter bestemmelsene i arkivloven § 19 kan Riksarkivaren fatte vedtak
om at en slik aktør helt eller delvis skal følge reglene for offentlige arkiver. Dette
må i så fall gjøres for hvert enkelt tilfelle, etter en konkret vurdering. I praksis vil
det ikke være slik at Riksarkivaren kan ha umiddelbar oversikt over alle slike
aktuelle tilfeller, eller at det vil være regningssvarende å fatte vedtak etter
arkivloven § 19 i alle tilfeller han måtte få kjennskap til.

Når man har å gjøre med utøvelse av myndighet på en slik måte at virksomheten
etter de foreslåtte forskriftsendringene ikke vil komme inn under de generelle
reglene om anskaffelse av tjenester, bør det også være slik at denne virksomheten
dokumenteres like godt som om oppgaven ble utført av det offentlige organet selv.
Riksarkivaren er derfor av den oppfatning at det bør fastsettes bestemmelser som
innebærer plikt til å dokumentere myndighetsutøvelse i alle former. Dette kan vel
best gjøres ved at det organet som inngår slik avtale, pålegges å sørge for å ta inn i
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avtalen bestemmelser om hvilken dokumentasjon som skal foreligge, og hvordan
eierskapet til dokumentasjonen skal være.

Med hilsen

Tor Breivik e.f.
stabsdirektør
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