UTVALGET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
ÅRSMELDING FOR 2016
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leder
medlem
medlem
medlem
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2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 6 møter i 2016. Flere av utvalgets medlemmer deltok også på
felles utvalgsdag i Oslo 22. juni.
3.
Medlemmer
Kari Linderud kom inn som nytt medlem i utvalget våren 2016.
4.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2016:
Oppdatering av veileder om bestilling av arkitekttjenester
Videre arbeid med veilederen har vært avventende ift. ikrafttredelse av de nye reglene. Det nye
regelverket har fått ikrafttredelsesdato 1.1.2017. Veilederen oppdateres i 2017.
KOFA-saker
Vi har ikke levert klager til KOFA i 2016.
Regler om Nasjonale anskaffelser
Denne saken ble holdt åpen hele 2016 i påvente av at de nye reglene skulle tre i kraft. Da det ble
klart at reglene skulle tre i kraft 1.1.2017 avholdt vi 14.12.2016 et frokostseminar om det nye
regelverket med fokus på de endringer som arkitekter måtte være forberedt på.
Regler over EU/EØS terskelverdi
Gjelder det samme her som for de nasjonale reglene over.
Brev til NFD ang. kvalifikasjonskrav i forskrift om offentlige anskaffelser
En henvendelse ble rettet til departementet for å påpeke de uheldige konsekvenser av at offentlige
bestillere stiller strenge krav, og gjerne strengere enn det forskriften anbefaler, til arkitektenes
referanseprosjekter. Vi følger dette opp i 2017.
Konkurransekomitéen
Vårt arbeid grenser opp til arbeidet som Konkurransekomitéen utøver og det er viktig at vi både er
koordinert og orientert om hverandres virksomhet. Amund Gulden er medlem både i Utvalg for
offentlige anskaffelser og i Konkurransekomitéen og fungerer derfor som bindeledd. I 2016 har også
Anette Søby Bakker bistått Konkurransekomitéen med juridiske avklaringer i enkelte konkurranser.
Dokumentasjon av miljøledelse ved offentlige anskaffelser
Ved offentlige anskaffelser etterspørres det stadig dokumentasjon på system for miljøledelse. Det er
igangsatt arbeid med å utarbeide rutiner til MAKS10 på miljøledelse, slik at det blir inkorporert i
kvalitetssikringssystemet.
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Orienteringssaker
Utvalget er løpende orientert om saker Administrasjonen jobber med som omhandler eller har
grensesnitt til offentlige anskaffelser. Utvalget er også drøftingspartner for juridisk rådgiver i
enkeltsaker og konkurranser som meldes inn av medlemmene og i påfølgende henvendelser som
rettes mot offentlige bestillere. I 2016 er det rettet henvendelser til flere offentlige bestillere ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. flere kommuner og Omsorgsbygg.
Deltakelse i ulike fora
Vi tilstreber å være tilstede i ulike fora for å fange opp nyheter innen offentlige anskaffelser eller for
å formidle våre syn i saker om anskaffelser.
Utvalget, ved Anette Søby Bakker; har i 2016 deltatt i/på:
- Nærings- og fiskeridepartementet sitt kontaktutvalg for offentlige anskaffelser,
- Difi sin referansegruppe for veiledning til nytt regelverk,
- møteserie med Statsbygg om konkurransen Nytt regjeringskvartal sammen med NAL og RIF
- møte med Statsbygg sammen med NAL vedr. rapport om de gjennomførte plan- og designpilotene
- møte med Sykehusbygg om entrepriseformer
- møter ang. Best value procurement i regi av Difi
- debattseminar om mega-kontrakter på Handelshøgskolen BI
- Difis anskaffelseskonferanse
- NHOs Anskaffelseskonferanse
- årlig ajourføringskurs i offentlige anskaffelser
- Architects Council of Europe (ACE) sin arbeidsgruppe på «Public Procurement & Architectural
Design Contests»
Innlegg/foredrag:
Anette Søby Bakker hadde ifm. Stortingets vedtakelse av den nye anskaffelsesloven et innlegg for
Næringskomiteen i deres åpne høring. Hun holdt også innlegget «Anskaffelser - muligheter og
utfordringer for bade- og svømmeanlegg» under et seminar om svømmehallskompetanse på Hamar.
I desember 2016 avholdt Arkitektbedriftene i Norge et frokostmøte for å forberede arkitektene på
nytt regelverk om offentlige anskaffelser fra 1.1.2017.
Offentlige anskaffelser og implementering av de nye direktivene fra EU har også vært tema under
generalforsamlingene i ACE og på Nordisk Praktikermøte som i 2016 ble arrangert i Malmø.

5.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2016 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 24. januar 2016

Randi Mandt
Leder / Utvalg for offentlige anskaffelser
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