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Høring - Tilbakemelding

Høring om endring i lov om offentlige anskaffelser
3.5 Krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser
Fornuftig med en presisering. Det bør komme klart frem når det kan stilles krav om
lærlingordning. Endringene er i henhold til Utdanningsdirektoratets ønsker. Positivt med økt
fokus på lærebedrifter ved at bestemmelsen flyttes fra forskrift til lov.
Høring om ny forskrift til lov om offentlige anskaffelser
2.3 Utvidet adgang til egenregi
Adgang til omvendt egenregi og egenregi mellom søsterrettssubjekter. Ikke praktisk
betydning for Utdanningsdirektoratet.
Ryddig presisering at aktivitetskriteriet settes uttrykkelig til 80 prosent. For øvrig gode
avklaringer.
3.1 Ny struktur i forskriftens del III
Fornuftig med struktur som følger gangen i anskaffelsesprosessen. Den nye strukturen gir
bedre oversikt og gjør det lettere å finne frem.
3.2.1 Innhenting av råd i forberedelsen av en anskaffelse
Fornuftig med en presisering av adgangen til bruk av rådgivere på forberedelsesstadiet.
3.2.12 Oppdeling av kontrakter
Det foreslås en ny plikt til å vurdere oppdeling av kontrakter. Hensikten er å legge til rette
for at flere små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige anskaffelser. Etter
den nye bestemmelsen skal det særskilt begrunnes hvorfor man ikke har valgt å dele opp
en anskaffelse i mindre delkontrakter. Den nye regelen kan fort komme i konflikt med
forbudet mot oppdeling av anskaffelser i den hensikt å komme under terskelverdier.
Regelen skaper også økt byråkrati ved krav til skriftlig begrunnelse. Utdanningsdirektoratet
stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig med et begrunnelseskrav når det uansett ikke
skal kunne overprøves.
3.2.16 Utvidet unntak for kunngjøring
Videreføring av plikt til kunngjøring av uttak på rammeavtaler. Unntaket utvides til å gjelde
alle uttak under rammeavtaler. Dette er ikke av praktisk betydning for
Utdanningsdirektoratet ettersom vi gjennomfører minikonkurranser etter § 15-3 andre ledd
som allerede er omfattet av unntaket.

Postadresse:

Telefon:

E-post:

Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO

+47 23 30 12 00

post@utdanningsdirektoratet.no

Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

+47 23 30 12 99

www.utdanningsdirektoratet.no

7694 05 10879
IBAN:
NO8876940510879
BIC/SWIFT
DNBANOKK

Besøksadresser:

Telefaks:

Internett:
Org.nr.:

NO 970 018 131

Side 2 av 2

3.2.5 Økt adgang til konkurranse med forhandling
Utdanningsdirektoratet ønsker en presisering av begrepet «design og innovative løsninger».
Hvor vidt favner begrepet? Omfatter det f.eks design av logo, konseptutvikling og grafiske
løsninger?
Det innføres en egen bestemmelse om vilkår for anskaffelse uten konkurranse. Vi anser det
som fornuftig og tydeliggjør adgangen til lovlig direkteanskaffelse i en egen bestemmelse.
3.4.4 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
Det innføres en ny plikt til å foreta nærmere undersøkelse av unormalt lave tilbud. En
fornuftig regel som kan bidra til å avdekke useriøse aktører i markedet.
3.7.1 Rammeavtaler
Det innføres ny regel om adgang til å inngå rammeavtale med to leverandører.
Utdanningsdirektoratet anser endringen som praktisk og fornuftig.
3.9 Endringer i kontrakter
Adgangen til å endre kontrakter og læren om vesentlige endringer inntas i
forskriften. Dette er en ryddig og god presisering.

Vennlig hilsen

Morten Haug Frøyen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Øivind Bøås
rådgiver

