Ref 15/1514-1 Høring – forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende
forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Høringsuttalelse
fra Valdres-kommunene
Det vises til høringsbrev 17.3.2015 med frist for å gi høringssvar 17.juni 2015.
De 6 Valdres-kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal avgir herved felles uttalelse.
Det oppleves at regelverket for offentlige anskaffelser har blitt for detaljert, komplisert og formalistisk. Den gode intensjon med
enhver anskaffelse, som man må forutsette at de ulike oppdragsgivere i utgangspunktet har, blir mer eller mindre borte i
juridiske formaliteter. En opplever unødvendig ressursbruk og feil fokus i forbindelse med offentlige anskaffelser, kanskje særlig
når målet til tider er mer å tilfredsstille regelverket og unngå klagesaker enn det å opptre forretningsmessig med samfunnets
midler. Små distriktskommuner som Valdres-kommunene synes også å se utfordringer for særlig små bedrifter i det å skulle
konkurrere mot stadig større (internasjonale) virksomheter. En mottar signaler på at regelverket derfor ikke bestandig oppleves
som fordelaktig for et lite, lokalt næringsliv.
Valdres-kommunene benytter anledningen til å stille spørsmål ved behovet for egne nasjonale terskelverdier. I utgangspunktet
burde EØS-terskelverdiene være de eneste retningsgivende, enn så lenge de grunnleggende prinsipper som blant annet
likebehandling, gjennomsiktighet, konkurranse og forholdsmessighet fortsatt skal gjelde for anskaffelser også under EØSterskelverdiene. Ideelt sett burde et enkelt minimumsregelverk som ga oppdragsgiver nødvendige føringer for å ivareta de
grunnleggende prinsipper være tilstrekkelig for nasjonale anskaffelser.
For øvrig gir Valdres-kommunene med denne uttalelse i det store og hele sin støtte til Kommunesektorens Organisasjon (KS)
sine tre høringssvar i sakens anledning.
For ordens skyld presiseres/kommenteres følgende:
Vedrørende endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser:
-

Det nasjonale handlingsrom må være til stede
Ikke lage mer vidtrekkende og strengere regler enn det direktivet legger opp til
Norske myndigheter må tørre å legge en romsligere tolkning av regelverket til grunn der dette er mulig
Kommunene vil få ekstra byrde med å følge opp at tilskuddsmottakere (kulturmidler) følger opp regelverket (anbud)
Kommunene må selv bestemme hvilke formål som skal ivaretas i anskaffelsene (miljø, sosiale hensyn)
Krav om lærlinger bør gjelde for de større tjeneste- og bygg/anleggskontrakter (ikke varekontrakter)
Leverandører bør ikke få innsyn i hverandres tilbud før kontrakt er inngått
Positivt med klargjøringer og presiseringer av at ulike samarbeid i offentlig sektor kan unntas regelverket
Økt handlefrihet til å reserve kontrakter til funksjonshemmede/vanskeligstilte
Bra med utvidelse av adgangen til bruk av prosedyren «konkurranse med forhandling» (i EØS-kunngjøringer)
Kortere tilbudsfrister er bra
Positivt med flere og tydeligere krav til elektronisk behandling og kommunikasjon i anbudsprosesser
Viktig med mer fleksibilitet vedrørende leverandører sin ettersending av dokumentasjon (unngår mye
avvisningsproblematikk).

Vedrørende endringer i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren:
-

Presiserer behovet for nasjonalt handlingsrom
Ikke strengere regler enn i direktivet
Positive til at offentlige myndigheter for de aktuelle virksomhetsområder tilbakeføres til forsyningssektoren(forskriften)
Viktig med like vilkår for det offentlige og de private i konkurransen i forsyningssektoren

-

En er uenig i forslaget om å innføre en nasjonal terskelverdi med påfølgende sanksjonsregime for bygg- og
anleggskontrakter
Bør ikke innføres eksplisitte bestemmelser om avvisning.

Vedrørende ny forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter:
-

Presiserer behovet for nasjonalt handlingsrom
Ikke strengere regler enn i direktivet
En er uenig i forslag til innføring av kunngjøringsplikt og nasjonal terskelverdi på kr 6 millioner for alminnelige
konsesjonskontrakter (loven dekker formålet)
Bør ikke innføres eksplisitte prosedyreregler opp til EØS-terskelverdi (loven dekker)
Bør ikke innføres nasjonal terskelverdi for konsesjonskontrakter for sosiale / særlige tjenester (loven dekker)
Bør ikke innføres eksplisitte bestemmelser om avvisning
Bør ikke innføre sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser
Norge bør ikke ha de samme prosedyrereglene her som for klassisk sektor
Forskriften må ikke bli mer omfangsrik og komplisert enn nødvendig.
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