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HØRING: Forslag om samordning av statlig innkjøp.

Det vises til ovennevnte høringsdokument der ulike instanser blir oppfordret til å
komme med høringssvar.

Bardu Utvikling SA representerer næringslivet i Bardu kommune, som huser
Setermoen leir, hvor fire ulike bataljoner er stasjonert.
Bedriftene i Bardu har kompetanse og er konkurransedyktige både på pris, kvalitet og
hurtighet når det gjelder leveranser til forsvaret. Bedriftene opplever imidlertid å blir
stengt ute på grunn av store sentrale innkjøpskontrakter.
Bardu Utvikling har derfor prioritert arbeidet med å avklare nødvendigheten og
påvirke praksisen med denne typen kontrakter. Vi har i denne forbindelsen
samarbeidet tett med Bedriftsforbundet og velger i denne saken å slutte oss til
uttalelsen som forbundet har utarbeidet.

Høringsuttalelsen dekker problemstillingene vi er opptatt av, målet er å få til en
offentlig innkjøpspraksis som er til det beste for utviklingen av lokalt- og regionalt
næringsliv, i dette tilfellet, i Bardu og Midt-Troms.

Vedlegg: Uttalelsen fra Bedriftsforbundet
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Fornyings-,administrasjons-og kirkedepartementet(FAD)
Postboks8004,Dep
0030Oslo

Oslo,9. desember2013

HØRING:Forslagomsamordningav statliginnkjøp

Detvisestil ovennevntedatert04.092013derBedriftsforbundetinviterestil å kommemed
høringssvar.

Genereltomsamordningavoffentliginnkjøp

Bedriftsforbundeter skeptisktil at detopprettesen samordningsenhetsomfAransvaretforå
inngåellerforvalterammeavtalerpå vegneav statligevirksomheter.

Høringsnotatetanførerat erfaringenefravårenabolandtilsierat samordning,vil kunnegi
kostnadsbesparelserog kanmedvirketil et merprofesjoneltinnkjøpsmiljø.
Kostnadsbesparelsenekan imidlertidvisesegå vterekortvarigeom konkurransenpå langsikt
svekkesog detkanutfordreantalletarbeidsplasser,lærlingeplasserog bedrifter.Vihar
alleredefør ensliksamordningeventueltinnføres,storeWordringermeddefacto
utestengelseav småog mellomstorebedriftervedoffentliganskaffelser.Det skjerblantannet
vedat:

Offentligeinnkjøperebenytterikkeforenkletkunndøringundernasjonalterskelverdi
Utstraktbrukav rammeavtaler
Forlitebrukav å inviterepotensiellenye(ogeksisterende)leverandørerforå
orienteresegomaktuelletilbydereog avklaringav infonnasjonsbehov
Kontrakteneer for store
Detstillesformangeog til delsrigidekravtil omsetning,ansatteellererfaring
Omfattendekravtil dokumentasjon
Formyeav regnejobbenog utredningsarbeidetleggesoverpå utfører(typisk
entreprisemarkedet)



Inoentilfellergåroppdragsgiverforlangti åspesifisereløsningsbeskrivelseni detalj
oggirdermedoppdragstakermindreromforå finnekreativeløsninger,og det
offentligeog samfunnetfårmindreinnovasjonforpengene
MantenkerofteikketotalkostnaderIanskaffelsenslevetid(service,vedlikehold,
support,etc)

Oppdeling av anbud er det viktigste distriktspolitiskevirkemiddel i nteringspolitikken

Markedetforoffentligeinnkjøperanslåtttilå werenesten400milliarderperår. Spesielt
bedrifteri distriktenesommangestederhardetoffentligeblantsinestørstekunder,erdet
kritiskhvisdetvolumetoffentliginnkjøputgjørbortfaller.De vil mistemyeav
eksistensgrunnlagetsitt.

BedriftsforbundethartattoppenalleredeutfordrendesituasjonmedForsvaret/ FLOsomen
sentralinnkjøperi Nord-Norge.Vi kanvisetil fiereeksemplerhvorForsvaretikkehaddedelt
oppanbudeneog lokalebedrifterikkefikkmulighetentilå delta.VårtønskeeratStortinget
følgeroppdenuheldigepraksisensomgjøreshosmangestoreoffentliginnkjøperei dag.

Manmåikkefallei denfellenå troatmanvil halokalekunnskapsbedriftersomkanutfwe
serviceogvedlikeholdog beqenelokalsamfunnforøvrig.Dersommanikkeserhelhetligpå
anskaffelsenestotalkostnaderog tarhensyntilhvilkennæringsstrukturvi skalhai Norge
fremover.I dagsynesperspektiveti altforstorgradkunå værekontraktensvarighetog at
drift/vedlikehold/supportseespåisolertfordidetfallerpåetannetkapittelellerposti
virksomhetenesregnskaper.

Vurderingav administrative konsekvenserog alternativ til statlig innkjøpsorgan

Tiltrossforatdeti høringenskisseresinnsparingsmuligheterog avbøtendetiltakforå bidra
tilnoedeltakelsefraSMB,frykterBedriftsforbundetatsamordningsorganetkanføretilmer
statligbyråkrati.Førmanvurdereretsliktsamordningsorganmenervi atmanhellerbør
styrkeinnkjøpskompetanseni dedesentralefagmiljøeneog rulleutbedrestøtteverktøysom
kangjøredetadministrativtlettereåforvalteanbudogdeleoppanbud.Detvil ogsåvære
enklereåopprettholdedesentraleinnkjøpog oppnådeltakelsefrade99 pstavnorske
virksomhetersomersmåog rnellomstore,hvismanstillerfærredokumentasjonskravmv(jfr.
kulepunkteneovenfori denneuttalelsen.

Manskalhellerikkeundervurderefarenfordobbeltarbeidog storereisekostnader(kanskje
ogsåforbedrifteneavhengigavhvormanvil holdekontaktmøter)somvil spiseaveventuelle
innsparinger.Samtsomnevntatoppdelingavinnkjøpindirekteogsåerviktigfordetprivate
næringslivetsleverandørtilbud.Konkurranseogtilstedeværelsei distrikteneermangesteder
avhengigavdetoffentligesomkunde.Endeligservi enfareforatstandardiseringkanføretil
atmanfårlitenevnetilå gjøretilpasningerhosinnkjøperog atdemestomfattende
kravspesifikasjoneneleggestil grunnogsåderdetikkeertjenlig.Detkanogsåføretil færre
tilbydereog laverebesparelserennantatt.



Utfordrendemed privat håndhevelseav regelverketnår KOFA mistet sin myndighetog
virksomhetenehenvises til kostbardomstolprosess.

Ved innføringen av EUs nye håndhevelsesdirektivi norsk rett ble kontrollen med at
regelverketetterleves i stor grad svekket. Bedriftsforbundetønsker at Klageorganet for
offentliganskaffelser (KOFA) blir styrket og at man ser på den danske modellen. Det er
behov for et lavterskeltilbudslik at småbedriftenesom ikke har ressurser til å starte en rettslig
prosess kan få sin sak vurdert. KOFA er i dag redusert til å kunne gi rådgivende uttalelser.Det
føres ingen statistikk for hvordan fellende uttalelser fra KOFA følges opp og interessenfor å
klage til KOFA er omvendt proporsjonalmed saksbehandlingstid,gebyrer og hva man kan
vinne på å klage dit. Selv der man går til domstolenevil man som regel i beste fall få tilkjent
negativkontraktsinteresse. Sanksjonen «uten virkning»har man så langt små erfaringermed.

Oslo, den 9. desember2013

Med vennlig hilsen

,ars-Erik Sletner dreas Strands og Eirik Kollerøy
Adm.dir. Natringspolitiskrådgiver Advokat MNA
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