Fylkesutvalgets behandling:
Fylkesrådmann Atle Haga orienterte om følgende justering av sin innstilling:
Punkt 11:
Ordene krav om lærlinger tilføyes i første setning.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende tilleggssforslag:
Punkt 10:
Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve terskelverdien til EU’s nivå.
Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i Norge.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende forslag til saksordfører:
Frederikke Stensrød (FrP)
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling med den framsatte justeringen samt Frederikke
Stensrøds endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 16.10.2014:
Fylkestinget i Østfold har følgende merknader til NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser:
1.
Formålsparagraf og grunnleggende prinsipper:
Flertallets vurdering støttes, men at også «samlet verdiskapning» vurderes inntatt
som formål, i tillegg til «effektiv bruk av samfunnets ressurser». Forslag til formål:
Basert på konkurranse skal anskaffelsesregelverket bidra til størst mulig samlet
verdiskapning og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Fylkestinget slutter seg til
flertallets utredning om de grunnleggende prinsipper, med tilleggskommentar om at
forutberegnelighet er viktig i konkurranser.
2.
Nye prosedyreregler:
Fylkestinget støtter flertallets beslutning om nye prosedyreregler, men ønsker å
understreke at forutsigbarhet i konkurranse er viktig.
3.
Konkrete anskaffelser som er unntatt EUs nye anskaffelsesdirektiv:
Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at direktivets unntaksbestemmelser og
presiseringer også gjennomføres under EØS-terskelverdiene. Det bør også vurderes
et utvidet unntak for offentlig-offentlig samarbeid som gjør det mulig for kommuner
og fylkeskommuner å anskaffe tjenester av hverandre, uten å måtte følge
anskaffelsesregelverket.
4.
Unntak for kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kr:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om at konkurranser med anslått verdi under
100 000 kr unntas fra regelverket.
5.
Skriftlighetskrav:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å oppheve protokollplikten og videreføring
av skriftlighetskravet for anskaffelser over kr 100 000.
6.
Kunngjøring:
Fylkestinget støtter utvalgets forslag vedrørende kunngjøring av konkurranse og
utvalgets flertall vedrørende kunngjøring av konkurranseresultat.
7.
Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav:

8.

9.
10.

11.

12.

Fylkestinget slutter seg til utvalgets forslag om å kunne levere dokumentasjon på
kvalifikasjoner også etter tilbudsfristens utløp, men finner ingen relevans i innføring
av egenerklæringer slik utvalget foreslår.
Digitalisering:
Fylkestinget foreslår å opprettholde papirbasert system frem til 1.1.2016. Hvis
etablering for elektronisk løsning av tilbud gjennom Doffin trekkes ut i tid bør det
vurderes om innlevering av tilbud på epost skal tillates.
Særlige tjenester, blant annet helse- og sosialtjenester:
Fylkeskommunen har lite eller ingen kjøp av slike tjenester og avstår fra å
kommentere.
Terskelverdier:
Fylkestinget støtter mindretallets forslag om at den nasjonale terskelverdien heves til
600 000 kr for vare- og tjenestekontrakter og til 3. millioner kr for bygge- og
anleggskontrakter. Terskelverdien skal også være 3. millioner kr for kontrakter om
særlige tjenester. Fylkestinget synes likevel at departementet bør vurdere å heve
terskelverdien til EU’s nivå. Dette begrunnes med det høye kostnadsnivået man har i
Norge.
Ikke anskaffelsesfaglig hensyn:
Fylkestinget støtter mindretallets uttalelser som mener at livssykluskostnader,
universell utforming, krav om lærlinger og miljømessige konsekvenser bør forbli i
regelverket. Fylkesrådmannen støtter utvalget i at skatteattest og HMSegenerklæring bør utgå, og støtter utvalgets mindretall i at det snarest bør opprettes
en dokumentasjonsdatabase som inneholder slik og andre grunnleggende
informasjon, og at disse kobles til Doffin.
Alternativt regelsett – et minimumsregelverk:
Fylkestinget støtter flertallets uttalelser om å teste ut et minimumsregelverk i form
av et pilotprosjekt.

Saksordfører: Frederikke Stensrød (FrP)

