
Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks E-post/Internett Bankkonto Org.nr. 
Postboks 8130 Dep Pilestredet 42 22 24 10 00 22 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843 
0032 Oslo 0167 Oslo   www.riksrevisjonen.no    

Vår saksbehandler 
Christian Stensrud, 22 24 10 84 
Vår dato 
11.08.2006 

Vår referanse 
AI 1.5 2006/998 BCS/KAA 

 Arkivkode 
317 

Deres dato 
 

Deres referanse 
 

 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Postboks 8004 Dep 
0030 OSLO 
 
 
 
 
 
 

Høringsuttalelse - endring i forskrift om offentlige anskaffelser - kjøp av 
rehabiliteringstjenester 
 
 
Vi viser til Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) brev av 16. juni 2006, med 
forslag til endring i forskrift av 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift av 
7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (ikke i kraft). Forslaget innebærer et unntak for 
kjøp av rehabiliteringstjenester fra både private ideelle og private kommersielle institusjoner.  
 
Riksrevisjonen har gjennomgått forslaget til endringer i forskriftene og våre kommentarer 
følger nedenfor. 
 
Unntaksperioden 
Det skisseres at unntaket for at de regionale helseforetakene kan tildele kontrakter uten å følge 
anskaffelsesregelverkets krav til kunngjøring og prosedyrer, skal gjelde i en overgangsperiode. 
Det er viktig at unntaksperioden ikke gjøres for lang slik at nødvendig omstrukturering og 
videreutvikling av tjenestetilbudene utsettes eller forsinkes. Vi stiller spørsmål ved om det også 
burde vært inntatt i teksten i forskriften at unntaket vil gjelde en overgangsperiode. 
 
Konkurranse i henhold til lovens § 5 
Det fremgår av høringsbrevet at det "forutsettes at de regionale helseforetakene, så langt det er 
mulig, har en eller en annen form for konkurranse mellom institusjonene, jf. lov om offentlige 
anskaffelser § 5". Videre understreker departementet at "adgangen til å foreta innkjøp uten 
forutgående kunngjøring, stiller store krav til innkjøpernes skjønn.".  

 
Revisjonen har vist flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser ved de regionale 
helseforetakene. Vi stiller derfor spørsmål ved om formuleringene vedrørende krav til 
konkurranse og etisk skjønn er for vage og kan bidra til uklarheter om hvilke kriterier som skal 
legges til grunn for valg av leverandør av rehabiliteringstjenester. Dette kan påvirke kravene til 
å sikre etterprøvbarhet og gjennomsiktlighet i anskaffelsesprosessen, som igjen kan redusere 
muligheten til å kontrollere om anskaffelsen er gjennomført iht. gjeldende regelverk og 
Stortingets vedtak og forutsetninger.  
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Etter vår vurdering bør derfor departementet sørge for at det iverksettes nødvendige 
veilednings- eller kompetansetiltak for å sikre at valg av leverandør av rehabiliteringstjenester 
blir gjennomført på en tilstrekkelig profesjonell måte. 
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