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Forslag til ny forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Viviser til brev fra Forsvarsdepartementet datert 14.november 2012,med høringsnotat
og utkast til ny forskrift om forsvars-og sikkerhetsanskaffelser. NHD finner det
generelt sett positivt at det legges vekt på forsynings-eller leveringssikkerhet ved
inngåelse av avtaler. Etter vårt syn er det en fordel at kravene knyttet til dette aspektet
så langt som mulig også omfatter ekstraordinære situasjoner. Det er en målsetting
formulert f. eks, gjennom næringsberedskapsloven at ordinære kommersielle avtaler så
langt som mulig skal ligge til grunn for leveranser av varer og tjenester også i
krisesituasjoner. Vi tolker i den forbindelse unntaksbestemmelsene i EØS-avtalens§
123som en mulighet for å fravike dette prinsippet i enkelte tilfellernår det er helt
nødvendig, men ikke som noen oppfordring eller pålegg om å gjøre dette.

Definisjonenavforsyningssektoren i notatet fremstår som for uklar og snever.
Forsyningsbegrepet i forskrifts-og direktivsammenheng synes å være begrenset til
vann-og energiforsyning, transport og posttjenester. Dette er tjenesteområder som vi i
mange sammenhenger inkluderer i logistikkbegrepet mer enn som forsyning. I
høringsnotatet velger man allikevelå bruke begrepet forsyningssikkerhet framfor
leveringssikkerhet uten at den samme begrensningen gjelder. Begrunnelsen virker
heller ikke konsistent, og i høringsnotatets kommentar til § 8-8er det snakk om
overføring avvarer på tvers avlandegrensene.

Ut over det som er kommentert ovenfor,har vi ingen substansielle merknader til det
oversendte høringsutkastet, men vilpeke på at det sannsynligvis er en trykkfeil i
utkastets § 3-16når det står at man skal anmode Nasjonal sikkerhetsmyndighet i
leverandørens hjemstat om å kontrollere. Viforutsetter at man mener det enkelte lands
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sikkerhetsmyndighet og at det skal være nasjonal sikkerhetsmyndighet med liten n.
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Vibeke Greni (e.f.)
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