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Høringsuttalelse - ny forskrift for innkjøpsregler for forsyningssektorene 
 
Vi viser til Moderniseringsdepartementets (MOD) brev av 8. juni 2005, vedlagt høringsnotat og 
forslag til ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester). 
 
Riksrevisjonen har gjennomgått forslaget til ny forskrift og våre kommentarer følger nedenfor. 
 
Revisjonen har vist at bruken av begge forskriftene hos enkelte virksomheter er kompliserende 
for den enkelte innkjøper og at det i enkelte tilfeller har ført til sammenblanding av de to 
forskriftene.  Det er positivt at anvendelsesområdet for forskrift om offentlige anskaffelser og 
forsyningsforskriften avklares i forhold til virksomheter som i dag omfattes av begge 
forskriftene. 
 
Forsyningsforskriften er gitt ny struktur slik at den harmoniserer med forskrift om offentlige 
anskaffelser, og de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser er innarbeidet . Det 
kommer klarere fram at kravene gjelder alle anskaffelser, også under terskelverdien. Vi 
vurderer endringene som positive, og i tråd med Riksrevisjonens tidligere anbefalinger. 
Endringene vil etter vår vurdering bidra til at regelverket blir tydeligere og lettere tilgjengelig 
for brukerne. Forskiftene bør også materielt sett, så langt det er mulig, være sammenfallende.  
 
Kravene til dokumentasjon er mindre konkrete og noe svakere i forsyningsforskriften enn i 
forskrift om offentlige anskaffelser. Det stilles bl.a. ikke krav om innsending av skatteattest og 
HMS-erklæring som obligatorisk dokumentasjon på leverandørens kvalifikasjoner. Det går 
fram av § 3-1 (5) at oppdragsgiver fortløpende skal sikre at de vurderingene og den 
dokumentasjonen som har betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig. Det stilles 
imidlertid ikke konkrete krav om føring av anskaffelsesprotokoll med et visst innhold. 
Departementet bør vurdere om det i større utstrekning kan stilles konkrete krav til 
dokumentasjon, tilsvarende som i forskrift om offentlige anskaffelser.  
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For øvrig viser vi til vår høringsuttalelse av 6. juli 2005 til departementets forslag til endringer i 
regelverket for offentlige anskaffelser, med bl.a. kommentarer til elektroniske anskaffelser og 
vekting av tildelingskriterier. Våre erfaringer tilsier at det også for forsyningssektoren er viktig 
med god veiledning til regelverket og god og målrettet kompetanseutvikling i virksomhetene.  
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