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Høringsuttalelse til forslag om endringer i lov og forskrifter om
offentlige anskaffelser

1. Innledning

Forsvarsbygg viser til departementets brev datert 15.5.2015hvor det bes om Forsvarsbyggs
uttalelser knyttet til endringer i lov om offentligeanskaffelserogtte forskriftermedhjemmeli
denne loven. Fristen for å inngi merknader var opprinnelig satt til 12. juni 2015, men ble
bekreftet forlenget til 15. juni 2015, ref e-post fraAre Thengs den 10. juni 2015.

Forsvarsbyggs høringsuttalelse knytter seg til foreslåtte endringene i loven samt endringene i
anskaffelsesforskriften for klassisk sektor.

Som en bakgrunn til vår høringsuttalelse vil Forsvarsby,;4:innledningsvis kort redegjøre for vår
anskaffelsesvirksomhet. De senere årene har våre totale innkjøp ligget på i overkant av 4
milliarder per år. Våre primæroppgaver som etat knytter seg i hovedsak ttl investeringer, drift og
avhending av forsvarssektorens faste eiendom. Anskaffelsene fordeler seg med om lag halvparten
til investeringer og halvparten til drift og vedlikehold av eiendommene. En liten andel knytter seg
til innkjøp av administrative varer og tjenester.

Forsvarsbygg er antagelig den oppdtagsgiveren i Norge som benytter forskrift om forsvars- og
sikkerhetsanskaffelser (FOSA) i flest tlifeller.FOSA er på samme måte som øvrige
anskaffelsesforskrifter underlagt lov om offentlige anskaffelser.Vi har forstått fra
Forsvarsdepartementet at EU ikke har til hensikt å revidere direktivet som FOSA byggexpå,ogat
det dermed også er vanskelig for norske myndigheterå oppdatereFOSAi trådmedtilsvarende
endringer i det øvrige regelverket Vi ønsker likevelå påpeke at flere av endringene som foreslås i
denne høringen knytter seg til endringer som ikke direkte følger av E0S-rettslige forplikter,og
berderforomatmanserpåmulighetene for å gjøre tilsvarende endringer i FOSA også. Spesielt
forslagetom utvidelse av avklarings- og suppletingsadgangen er det viktig å få inn i FOSA også.

Forsvarsbygg vil i det følgende gi kommentarer tilutvalgte deler av høringsforslagene. Noen deler
anses ikke som spesielt relevante for vår virksomhet, mens andre deler er utelatt da vi er enige i
høringsforslagets bakgrunn og endelige utforming.
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Pånoenpunkterinneholderhøringenforslagtilbestemmelserpåtemasomvargjenstandfor
høringetterNOU 2014:4Enklere regler bedreanskaffelser.Forsvarsbyggopprettholdervåre
synspunkterfremmeti nevntehøringsrunde.

Kommentarer til endringer i loven

§1 Formålsbestemmelsen
Det fremgåravhøringsbrevetatdetgjøresendringeri fonnålsbestemmelsen,menselveforslaget
erutelatti lovutkastet.Vierimidlettidenigi forslagetomå forkortebestemmelsen.Dettebidrat
tilåunderstrekedemestbetydningsfulleog sentraleaspektenevedregelverket.

6aLvedingeordning
Forslagetstøttes,dadetansessomet fornuftigvirketniddelbådeforå sikrerekrutteringav
fagarbeiderei deaktuellebransjene,og atdetbidrariiivanskeligerekårfordeuseriøsedelene
leverandørmarkedet.Forsvarsbyggimøteserforslagtilkonkreteforskriftsbestemmelserom
hvordandenneordningenskalgjennomføres.

57 Forskriftom lønns- og arbeidsvilkk
ForsvatsbyggavventeråkommenteredettetemaettilforslagetfraArbeids—og
sosialdepartementetforeligget.

§ 7aOffentlighet,57 b Taushetsplikt og § 7cHabilitet
Forslagetomåflyttebestemmelseneoverfradeulikeforskrifteneovertillovenvirkerfornuftig,
og sikrerenensartetregulefingavsammeforhold.Menvi påpekeratmanikkeoppnårfulleffekt
avdisseendringeneførmanforetatfilsvarendeendtingi FOSAogså.FOSAharnoeulike(mer
begrensende)formulefingeravbestemmelseneomoffentlighetog taushetspliktennhvadetnye
forslagetopereretmed.

Kommentarer til endringer i anskaffeleeeforskriften

1
I høringsbrevetbesdetom kommentarertilhvorenkeltmanfølerdeterå finnefremi
høringsutkastet.Systematikkenpåoverordnetnivågjenspeilerkronologieni en
anskaffelsesprosess.Dettevirkerfomuftig,ogvi synesforslageterbra.Forskfiftenerlang,ogvi
støtterderforogsåforslagetom å tainndeloverskfiftetunderhvertkapitteL

3 2 m n r • 1I

Unntaksbestemmelser
Unntaketforkjøpavadvokattjenesteri utkastets§2-3 d nr2 kanwerenoeproblematiskå
forholdesegtil.Departementetharvalgtformulefingen«klarsanngniishetsovervekt»,og
fotmulefingenoppfattessomnoe strengereogmindrefleksibelenndirektivteksten.Pådansk
benytterdirektivetfonnuleringen«konkretindikationafhejsandsynlighed,og påsvenskItåta.glig
indikationomochenstorsannolikhetfdt».Erfaringsvisvilmangetvistetløse segvedhjelpavadvokat
utenatsakenkommerfordomstolene.Det vilværeensværtuheldigeffektavregelverketom
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oppdragsgiverneunnlateråinngåfornuftigeforlikfordimanikkeoppfyllervilkåreneforditekte
anskaffelsei anskaffelsesforsktiften.

§ 3- 5 Andre definisjaner
§3-5h inneholderforslagtildefinisjonav«uakseptabelttilbud».Definisjonenlisteroppenrekke
ulikeeksemplerpåhvilketilbudsomfallerinnurtderbegrepetuakseptabelt,herunderdilbudsom
inneholderavvikfraanskaffelsesdokumentene».Det erikkekravom atavvikeneskalhanoenspesiell
virkningellerbetydningforoppdragsgiverellerforsammenligningenavfilbudene.Dersomet
tilbudansessomuakseptabeltvildettekunnehabetydningforadgangentilågjennomføre
konkurransemedforhandlingutenforutgåendekunngjøring,jf § 9-3a,og mulighetenefor
avvisningavtilbud,jf§ 18-8(2)d.Mindreavvikfrakonkurransegrunnlagetforekommersvært
ofte,og i mangetilfellervilmanenkeltkunneprissetteslikeavvikutenatdetskaper
vanskeligheterforgjennomføringenavkonkutransen.

Forsvarsbyggstillerspørsmålomdennedelenavdefinisjonenerforvid.

Blandede kontrakter
Bestemmelseneom blandedekontrakterharetterForsvarsbyggsoppfatningblittutformetpåen
vanskeligog utilgjengeligmåte.Detteeruheldig,dafeiltolkningavbestemmelsenvilkunneføre
tilulovligedirekteanskaffelser.

Bestemmelsenei § 4-5fil§ 4-8handleromkontraktersominneholderulikeytelsersomhverfor
seg kunneværtgjennomførtetterulikeregelsettBestemmelseneharreglersomfastsetternårde
ulikeregelsettenefåranvendelsedersomytelsenekan/ikkekan«skilksfrahverandrepå enoWektiv
måte».Rentspråkligmenervi detgirlitenvelledningåsnakkeom atytelserkan/ikkekanskilles
frahverandrepåen oWektivmåte.Stortsattallekontrakterbeståravytelsersom teomtisksettkan
splittesoppi mangeulikedeler.

Vi seratmyeavutformingenkommerfradirektivteksten,menvillikeveloppfordre
departementetomå se nærmerepåutformingenavdissebestemmelsene.

I alletilfellerkunneForsvarsbyggønsketsegnyveiledertaropphvilkekonsekvenserdetskalha
ommangjennomførerenanskaffelseetterfeilforskrift.Omfeilenkunbeståri atmanbenytter
vanliganskaffelsesforskriftfremforFOSAellerforsyningsforskriftenbørdetteettervårvurdering
ikkeansessometregelbrudd.Vanliganskaffelsesforskriftmåpågenereltgrunnlaganseså
oppfyllesamtligegrunnleggendehensynsomfølgeravdeandreforskriftene.En slikvalgfriheter
EU selvinnepå,jfuttalelseneavslutningsvisi fortalensnr13tilklassiskdirektiv.

Menhellerikke denmotsatteveien—atoppdragsgiverhatkunngjorten anskaffelseoverEØS
terskelverdieni forsyningsforskriftenellerFOSA,mensdenskulleværtkunngjortetterklassisk
sektor—børkunneklassifiseressomulovligdirekteanskaffelse.Konkurransenhari sliketilfeller
blittkunngjorti detkorrektemarkedet,og medførersåledesathensynetbakde strenge
sanksjonstegleneforulovligedirekteanskaffelserikkebørslårtil.

Plasseringavgenerelle bestemmelser
Forsvarsbyggstøtterplassetingavfristregeleni forskriftensdelI.Vi støttetogsåflyttingenav
bestemmelserfraforskriftentilloven.
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Kontraktsvilkir
Forsvarsbygg oppfatter høringsutkastets § 5-7 som en helt riktig og nødvendig utvidelse av
direktivbestemmelsen. Manglende angivelse av komplette kontraktsvilkår i
konkurransegrunnlaget vil i praksis være svært vanskelig å få inn i kontrakten etter at tilbudene
har kommet inn. Dette vil etter omstendighetene kunne innebzre vesentlig endring av
konkurransegrunnlaget, og representerer et brudd på forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser
om man tillater tilbud på slike nye forutsetninget

3 Kmm rr* II—

Matkedsdialog
Forsvarsbm synes kap 7 presenterer denne viktige fasen av anskaffelsene på en god måte. Det er
viktig å fremheve at det ikke er noe forbud mot å involvere leverandører i tidlig fase, så lenge
man i etterkant foretar de nødvendige grep for å forhindre konkurransevridning. Vi synes
bestemmelsene forklarer dette på en god måte.

Selv om slike markedsundersøkelser mv kanskje er mest relevant for anskaffelser etter
forskriftens del III, mener vi at slike bestenamelser kan vzre relevant for alle anskaffelser.
Forsvarsby foreslår derfor at bestemmelsene flyttes til del I av forskriften.

Valg av anskaffelsesprosedyre
Vi deler departementets vurdering om å videreføre reglene om konkurranse med forhandling
uten forutgående kunngjøring. Reglene i bokstav a og b representerer et viktig «sikkerhetsnetn> i
de få tilfellene hvor opprinnelig anbudskonkurranse er mislykket.

Forsvarsbygg ser det som en klar forbedring at man nå fremhever de bestemmelsene som i
realiteteninnebærerenretttilå anskaffeutenkonkurranse,jf forslagets§9-4.

Tildelingskritetier
Forsvarsbygg mener at det er viktig at kriteriet lavest pris eller lavest kostnad fortsatt skal kunne
benyttes. Vi støtter derfor departementets forslag om ikke å innføre begrensninger i denne
valgfriheten, slik direktivet åpner for.

Oppdeling av kontrakt
Direktivet åpner for at medlemsstatene kan innføre plikt til å dele opp anskaffelsen i
delkontrakter. Departementet har foreslått at man ikke innfører en slik plikt. Forsvarsbygg er enig
departementets vurdering. Slike vurderinger utgjør en meget sentral del av anskaffelses- og
kontraktsstrategien i prosjektene, og det vil være svært uheldig om det innføres en plikt for
oppdragsgiver til å dele opp kontraktene sine. Forsvarsbygg hax byggeprosjekter i deler av landet
hvor leverandønnarkedet er begrenset. I disse tilfellene er vi ofte avhengig av å sette sammen
store kontrakter for å fange interessen hos det regionale eller nasjonale leverandørmarkedet.

Vi støtter også forslaget om å innføre bestemmelsen som gir oppdragsgiver ren til å tildele en
samlet kontrakt til en leverander, selv om anskaffelsen er delt opp i delkontrakter.
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Bruk av underleverandører
Forsvarsbygg er enig i at man bør begrense plikten til å etterspørre opplysningene kun for første
ledd i underleverandørkjeden. Hensiktsmessigheten av innhenting av opplysninger lenger ned i
kjeden bør vurderes av den enkelte oppdragsgiver.

Sunngjøring av inngått kontrakt
Forsvarsbygg støtter utkastets forslag om å ha unntak fra kunngjøringsplikten for kontrakter som
et inngått i kraft av en allerede inngått rarnmeavtale.

Gjennomfming av konkurransen - utkastet § 17- 1
Forsvarsbygg støtter forslaget om å tillate evaluering av tilbudene før man vurderer
kvalifikasjonskravene. Vi oppfatter at bestemmelsen dermed anerkjenner retten til kun å evaluere
kvalifikasjonene til vinneren, og i så fall vil bestemmelsen være meget ressursbesparende og bidra
til forenkling av regelverket. Bestemmelsen vil føre til kortere saksbehandlingsfid, raskere
oppstart av kontraktene og vll i praksis være en fordel for alle aktører. Også de tapende
leverandørene tjener på at konkurransen avsluttes så raskt som mulig, slik at de får frigjort
ressursene sine og kan søke etter nye oppdrag.

Alternadve tilbud
Forsvarsbygg støtter de endfingene som gjøres knyttet til definisjonen av alternative tilbud. Vi
tror det hersker forvirring rundt hvilke avvikssituasjoner som faller i kategorien akernative tilbud
(og som ska1behandles deretter) og hvilke situasjoner som skal behandles etter de ordinære
avvisningsbestemmelser om avvik fra konkutransegrunnlaget. I tillegg til endringene som foreslås
i ny forskrift ønsker Forsvarsbygg at den nye veilederen omtaler de ulike situasjonene noe mer
utførlig enn dagens veileder gjør.

I utkastets § 17-5 (2) fremgår det at oppdragsgiver kan kreve at det kun er anledning til å inngi
alternative tilbud dersom leverandøren samfidig også leverer tilbud på beskrevet løsning.
Forsvatsbygg oppfatter at leverandører som i slike tilfeller kun leverer alternativt tilbud skal
avvises fra konkurransen, selv om det alternative tilbudet i seg selv oppfyller samtlige krav i
konkurransegrunnlaget, og det lar seg evaluere opp mot fildelingskriteriene, jf § 17-5 (4). Eneste
avvik er altså at leverandøren ikke har levert tilbud på beskrevet løsning.

Forsvarsbygg kan ikke helt se bakgrunnen for at det skal foreligge avvisningsplikt i slike tilfeller.
Skal dette gi mening, må det etter vårt syn også innebære at oppdragsgiver alltid fritt kan velge å
se bort fra alternative tilbud, selv om slike tilbud oppfyller tildelingskriteriene best.

Ettersending av opplysninger og dokumentasjon
Forsvarsbygg er meget tilfreds med at departementet i høringsbrevet gir uttrykk for at
oppdragsgiver skal ha en mer omfattende avklaringsadgang enn tidligere, og at denne skal kunne
benyttes uten at man står i fare for å bryte forhandlingsforbudet. Dette er et svært vikfig
forenklingstiltak og vil etter vårt skjønn bidra iii færte avvisninger og vanskelige
evalueringsprosesser.
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Vi frykter imidlertid at ren ordlydsfortolkning av de to motstående bestemmelsene (§17-9om
ettersending-/avklaringsadgangen og §17-10 (2)om forhandlingsforbudet) i seg selv ikke vil løse
så mye mer enn hva tilfellet er i dag. En rekke vanskeligesituasjoner kan oppstå, som f. eks.:

Kan man kun avklare om noe exet avviikeller forbehold, eller kan man også avldare
konsekvensene av et eventuelt avvik ellerforbehold?
Om CV for tilbudt person mangler —kan denne ettersendes, når man vet at CV'en med
sikkerhet vil påvirke hvem som scorer best på tildelingskriteriene?
Hvis et tilbud inneholder en åpenbar feilprising(for eks 10x20=2000), kan man tillate
avklating av hvilket element i prisingen som er feil selv om svaret fra leverandøren kan
påvirke rangeringen?

Forsvarsbygg erkjenner at det er vanskelig å løse alle tenkelige situasjoner inn i forskriftstekst,
men vi ser et klart behov for en ny veileder påpeker og gir anvisning på løsning av de mest
sentrale situasjoner som oppstår i praksis.

Avvisning pga forhold ved leverandøren
Høringsutkastet foreslår å innføre maksima1utestengelsesperiode på fem år. Forsvarsbygg er enig
i at forskriften bør implementere maksimal tillattvarighet, og at det er den enkelte oppdragsgiver
som innenfor dette tidspennet kan velge å ikke avvise.

Meddelelse og begrunnelse, karens og suspension
I høringsnotatets punkt 3.5 omtaler departementet rettstilstanden omkring hvilken begrunnelse
som må gis for at karensperioden skal starte å løpe:

«...Detpasserbestmedngelenomoppdragsgiverskaremperiodesomferstbegynnerå
løpenårdenuffifllendebegrunnelsenergitt.»

Forsvarsbygg er litt usikre på om departementet her har gjengitt rettstilstanden feil, eller om
formuleringen bare er lett å misforstå. Vi mener i alle fall at en ny veileder må omtale dette
spørsmålet uttrykkelig slik at misforståelser om en slik sentral regel unngås.

Anskaffelsesprotokoll,innsyn mv
Regelen i utkastets § 20-3 har klare grensesnitt mot bestemmelsene i offentleglova og forslaget til
ny § 7a i anskaffelsesloven. Forsvarsby:4: ser det som en mulig fare ved utformingen av § 20-3 at
noen oppdragsgivere som er omfattet av offentleglovavil hevde at plikten til å gi innsyner
uttemmende regulert av anskaffelsesforskriftens s20-3. En måte å unngå dette på kunne f.eks.
være en utforming som følger:

§20-3Innsyn i kontrakten
Foroppdragsgiveresomeromfattetavoffintleglova,folgerpliktentilågi innytavnevntelov.
Ogsåoppdragsgiveresomikke eromfattetavoffentleglovaplikterågi innyni vatv-ogtjenestekontrakter
medenverdipå minstxxxx ek.skimva.oglygge-oganleggskontraktermedenverdipå minstffly ekskl
mva.Unntakfra innynkangføtrsi sammeomfangogpåsammevilkårsomomlovenhaddekommet
kekte tilanvendelse.
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Innovasjonspartnerskap
Forsvarsbygg er enig med departementets klassifiseringav denne ordningen som en
kontraktstype og ikke som en selvstendig anskaffelsesprosedyre.

Endringer i kontrakt
ForsvatsbyL.4:synes høringsutkastets oppbygging av bestemmelsene om endringer i inngåtte
kontrakter virker bra. Men når dette er sagt - reglene et fortsatt kompliserte og det vil være en
stor fordel om departementet utarbeider en utførlig veiledning knyttet til disse svært praktiske
reglene, ettersom feiltolkning av disse reglene normalt leder til ulovlige direkte anskaffelser.

En stor andel av Forsvatsbyggs kontrakter baserer seg på norske standardkontrakter innenfor
bygge- og anleggssektoren, f. eks. NS 8401, NS 8405 og NS 8407. Samtlige av disse
standardkontraktene inneholder enten eksplisitte endringsbestemmelser, eller bygger på en
forutsetning om at oppdragene kan endres både i omfang og tid. Bestemmelsene i de ulike
standardkontraktene inneholder imidlertid sværtulik reguleting av hvilke endringer som kan
foretas, i hvilket omfang og hvilke direkte konsekvenser endringene medfører. Det kan derfor
stilles spørsmål om disse svært utbredte standardkontraktene anses å oppfylle forslagets krav at
det skal (irenigåklatiavklausulenhvilkeendringersomkanforetas,i hvilketoniangogpåhvilkevilkår».
Etter Forsvarsbyggs syn bør en ny veileder redegjør konkret for hvordan de vanligste
standardkontraktene står seg i forhold til forskriftens krav til utforming av slike endringsklausuler,
og spesielt for rådgivningskontraktene er det viktig at kravene ikke formuleres for strengt. Dette
gjelder ytelser om utyikling av et prosjekt —gjerne i fidlig fase —noe som medfører at prosjektet
både kan bli mye støtte og annerledes enn opprinnelig planIsgt.

ThomasBones

Forsvarsbyggfuturaadvokatene

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.


