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Til 

Det kongelige nærings- og fiskeridepartement. 

Det vises til Deres brev av 17.3.2015 vedrørende forslag til endring av lov- og forskrift om offentlige 

anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføringen av tre nye anskaffelsesdirektiv. 

Grimstad kommune vil med dette fremme følgende innspill til Høringsnotat 1: 

1. Høringsbrevets punkt 3.2, avsnitt nr 2. Grimstad kommune støtter mindretallets forslag om å 

beholde gjeldende formålsparagraf i sin helhet. Grimstad kommune synes konkretiseringen som 

fremgår av dagens formålsparagraf er viktig for å ivareta samfunnsperspektivet ved anskaffelser. 

Gjeldende formålsparagraf fremhever og klargjør etter vårt syn behovet for å gjøre 

samfunnsnyttige anskaffelser. Fra oppdragsgivers ståsted vurderer vi at samfunnsnyttige 

anskaffelser får større gjennomslagskraft med dagens formålsparagraf. 

2. Høringsbrevets punkt 3.4, avsnitt nr 3. Grimstad kommune støtter mindretallets forslag om å 

beholde gjeldende ordlyd i lovens § 6. Regelen bidrar etter vårt syn til å bevisstgjøre 

oppdragsgiver om de forhold som skal prioriteres ved planleggingen.  

3. Høringsbrevets punkt 3.5, avsnitt nr 3. Grimstad kommune er enig med departementets forslag 

om å flytte bestemmelsen om lærlinger fra forskrift til lov. Etter vårt syn vil det også være 

fordelaktig å innta lærlingeklausuler i varekontrakter, slik det er foreslått i høringsbrevets avsnitt 

7.  

4. Høringsbrevets punkt 6.2, avsnitt nr 5. Grimstad kommune er enig i departementets forslag om å 

fastsette en eksplisitt hjemmel til å fastsette forskrift om elektronisk faktura ved offentlige 

anskaffelser. Vi vurderer forslaget som positivt med hensyn til å sikre effektive transaksjoner. 

Forslaget vil også bidra til å skåne miljøet.  

Grimstad kommune vil med dette fremme følgende innspill til Høringsnotat 2: 

1. Høringsbrevets punkt 2.6.1, siste avsnitt. Grimstad kommune er av den formening at 

bestemmelser om rådgiverhabilitet bør plasseres i forskriftens del I. Etter vårt syn klargjøres 

derved premissene for den samlede forskriften. 

2. Høringsbrevets punkt 2.6.2, avsnitt nr 3. Grimstad kommune er enig i departementets forslag om 

å utvide bestemmelsen til å gjelde alle kontraktsvilkår, både standardvilkår og spesielle 

kontraktsvilkår. 



3. Høringsbrevets punkt 3.1, avsnitt nr 1. Grimstad kommune er enig i departementets forslag om å 

strukturere forskriftens del III henholdsvis slik; planlegging av konkurransen, gjennomføring av 

kontrakt og sanksjonsbestemmelser. 

4. Høringsbrevets punkt 3.2.12, avsnitt nr 3. Grimstad kommune er uenig i departementets forslag 

om å adgangen til å tildele kontrakt til den samlet beste tilbyder for flere delkontrakter, selv om 

denne ikke er vurdert som best for hver enkelt delkontrakt. Etter vårt syn kan det skape uklarhet 

og uforutsigbarhet for leverandørene. Videre er vi uenige i at oppdragsgiver plikter å vurdere 

oppdeling av kontrakt. Eventuell oppdeling av kontrakt bør etter vårt syn tillegges det 

innkjøpsfaglige skjønn og ikke begrunnes nærmere. 

5. Høringsbrevets punkt 3.2.13, avsnitt nr 5. Grimstad kommune er enig i departementets forslag 

om at det bør innføres en forskriftsbestemmelse som gir oppdragsgiver adgang til å fastsette et 

nivå på antall leverandørledd. Etter vårt syn vil det være en viktig bestemmelse for å forbedre 

gjennomføringen av offentlige anskaffelser på en måte som styrker viktige arbeidsrettslige 

intensjoner med hensyn til sosial dumping og etisk handel. 

6. Høringsbrevets punkt 3.2.14. Grimstad kommune er støtter forslaget om digital 

informasjonsutveksling, men mener at staten må ta det fulle ansvar for å etablere en felles 

nasjonal ikt-løsning som skal benyttes av oppdragsgiver- og leverandørene. 

7. Høringsbrevets punkt 3.3.5, siste avsnitt. Grimstad kommune er uenig i forslaget til nye 

bestemmelser som åpner opp for ettersending av opplysninger og dokumentasjon. Etter vårt syn 

kan det skapes uklarheter ved å åpne opp for slik praksis. Nåværende praksis oppleves 

tilstrekkelig klar og anses godt innarbeidet. 

8. Høringsbrevets punkt 3.4.1, siste avsnitt. Grimstad kommune er uenig i flertallets forslag om ny 

systematikk for oppdeling av avvisningsbestemmelsene. Slik vi oppfatter forslaget, er det ikke 

klargjørende i forhold til temaet relativ bedømmelsestvil. Dagens regelverk for avvisning bør 

likevel forenkles og forbedres. Det vises her til et stort antall nemndsaker vedrørende avvisning. 
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