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Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser – 

offentlighetslovens bestemmelser om innsyn i tilbud 

 

NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser ble lagt frem av 

Håndhevelsesutvalget 16. april 2010. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. 

desember 2008. I den foreliggende utredningen kommer utvalget med sine 

anbefalinger om hvordan de nye håndhevelsesreglene for offentlige anskaffelser 

(direktiv 2007/66/EF) bør gjennomføres i norsk rett. I utredningen legges det frem 

forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, 

forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om klagenemnd for 

offentlige anskaffelser. 

 

I tillegg til de forholdene som direkte reguleres av det nye håndhevelsesdirektivet, blir 

også andre deler av anskaffelsesretten direkte eller indirekte berørt av direktivet. 

Utvalget har derfor vurdert behovet for øvrige regelendringer så langt det har fremstått 

som hensiktsmessig. Blant de spørsmålene utvalget har vurdert, er utfordringer knyttet 

til den nye offentlighetsloven, se punkt 13.7. Etter den nye offentlighetsloven er 

tilbudene i en konkurranse etter anskaffelsesregelverket offentlige fra tidspunktet for 

oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Utvalget mener det er uheldig at leverandørene 

kan få innsyn i hverandres tilbud før kontrakten er endelig signert, særlig i situasjoner 

hvor oppdragsgiver må avlyse konkurransen og utlyse den på nytt. Utvalget anbefaler 

derfor at offentlighetslovens bestemmelse om innsyn i tilbud i karensperioden vurderes 

på nytt. 

 

Departementet ser at ovennevnte spørsmål er av interesse for flere aktører enn de som 

sto på den opprinnelige høringslisten. Utvalgets utredning ettersendes derfor til 



ytterligere høringsinstanser. Departementet ber om høringsinstansenes syn på 

utvalgets forslag knyttet til offentlighetsloven, redegjort for i utredningens punkt 13.7. 

Utredningen følger vedlagt, og er også publisert på departementets hjemmesider. Vi 

ber om at eventuelle innspill sendes departementet elektronisk til 

postmottak@fad.dep.no senest innen 17. november 2010. 

 

Med hilsen 

 

 

Monica Auberg (e.f.) 

konstituert avdelingsdirektør 

 Liv Lunde 

 seniorrådgiver 

 

2 vedlegg  
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