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HØRINGSUTTALELSE  -  NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER  
FOR FORSYNINGSSEKTORENE 
 
Akershus fylkeskommune viser til høringsbrev av 8. juni 2005 vedrørende ny forskrift om 
innkjøpsregler for forsyningssektorene (forsyningsforskriften).  
 
1. ENDRING I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER  
Akershus fylkeskommune støtter forslaget til innføring av sanksjonshjemmel for ulovlige direkte 
anskaffelser i lov om offentlige anskaffelser (loven) § 7b, men støtter  ikke forslaget til utvidelse 
av KOFAS kompetanse i lovens § 7a, 1. ledd. Vi viser i denne forbindelse til fylkeskommunens 
høringsinnspill av 22. juni hvor vårt syn begrunnes.  
 
Fylkeskommunen har ingen kommentarer til forslagene om endring av lovens § 7, 2. ledd siste 
punktum og § 8, 2. ledd første punktum. 
 
 
2 . NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTOREN  
Akershus fylkeskommune er positiv til forsøket på å harmonisere forskrift om offentlige 
anskaffelser og forsyningsforskriften. Forsyningsforskriften framstår likevel som krevende og det 
vil være behov for at det utarbeides en utfyllende veileder til den.  
 
2.1 Overføring av visse oppdragsgivere til klassisk sektor - § 1-3 (2) jf § 4-1 bokstav a   
Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget i forsyningsforskriften § 1-3, (2) jf § 4-1,  
bokstav a) om at offentlige oppdragsgivere som ikke er skilt ut som selvstendige rettssubjekter fra 
stat, fylkeskommune og kommune alltid skal følge forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Fylkeskommunen mener at det ikke bør legges opp til et system hvor organiseringen av det 
offentlige har betydning for om anskaffelsen skal høre inn under forsyningsforskriften.  
 
Fylkeskommunen mener det må vises varsomhet med hensyn til å innføre strengere nasjonale 
regler enn det som følger av forsyningsdirektivet. Vi vil også bemerke at lov om offentlige 
anskaffelser ivaretar hensynet til konkurranse for anskaffelser under terskelverdiene i 
forsyningssektoren.   
 
Akershus fylkeskommune legger til grunn at de offentlige oppdragsgiverne som i dag omfattes av 
forsyningsforskriften er kjent med regelverket. De administrative besparelsene ved å kun forholde 



seg til én forskrift vil være mindre enn kostnadene ved å måtte følge strengere prosedyrer i 
forskrift for offentlige anskaffelser. 
 
 
2.2 Terskelverdi  
Akershus fylkeskommune støtter forslaget til innføring av én felles terskelverdi for alle sektorene. 
Dette vil innebære en vesentlig forenkling. 
 
 
2.3 Elektroniske anskaffelser - elektronisk auksjon og dynamisk innkjøpsordning 
Akershus fylkeskommune er positiv til en tilrettelegging for moderne innkjøpsprosesser og støtter 
forslagene om å implementere elektronisk auksjon og dynamisk innkjøpsordning i forskriften. 
 
Dynamisk innkjøpsordning jf forsyningsforskriften §§ 4-2 og 6-2 er svært lik 
kvalifikasjonsordning etter § 7-7. Fylkeskommunen er usikker på om det er behov for ytterligere 
en innkjøpsordning, men ser nytte i den fleksibiliteten som denne innkjøpsordningen vil åpne for.  
 
 
2.4 Universell utforming - §§ 3-1, (6) jf 4-1 bokstav q 
Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at offentligrettslige organer ved planleggingen av 
den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
 
 
2.5 Mulighet til å begrense konkurransen til attføringsvirksomheter - § 3-6 
Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at det gis mulighet til å reservere konkurransen for 
attføringsbedrifter.  
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