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Høringsuttalelse fra Lørenskog kommune - endring av lov og forskrifter om offentlige 
anskaffelser  
 
Det vises til høringsbrev av 17. mars 2015 med høringssvar innen 17. juni d.å.  
 
Lørenskog kommune viser til KS sitt høringssvar om endring av lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser datert 04.06. Lørenskog kommune støtter i all hovedsak KS sine vurderinger.  
 
Lørenskog kommuen vil understreke at det er et reelt behov for å etterspørre dokumentasjon 
samt be om avklaringer og presieringer i mange anskaffelser, også etter del III. Behovet er 
ofte bakgrunnen for at man velger konkurranse med forhandling i anskaffelser etter del I og 
del II. Det er kommunens erfaring at det er behov for å kunne forhandle i bygg- og 
anleggsanskaffelser og ved kjøp av bl.a. konsulenttjenester, også i anskaffelser etter del III.  
 
Lørenskog kommunen mener det som oppdragsgiver er viktig å legge til rette for at seriøse 
bedrifter blir tildelt kontrakter og stiller seg positivt til strengere oppfølging og kontroll av 
lønns- og arbeidsvilkår. Det understrekes imidlertid at arbeidet er svært ressurskrevende 
(kompetanse og kapasitet) og kommunen ønsker bedre samarbeid med statlige tilsyn samt 
mer koordinering på området.  
 
Lørenskog kommune vil avsluttningsvis anmode departementet om å utarbeide gode 
veiledere til det nye regelverket hvor vanskelige forhold problematiseres og gjerne med 
eksempler på «beste praksis».  
 
Lørenskog kommune ser frem til endringer og forenkling av regelverket om offentlige 
anskaffelser.  
 
Med hilsen 
 
 
Ragnar Christoffersen 

 

rådmann Marianne Sætra 
 seksjonsleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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