UTVALGET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
ÅRSMELDING FOR 2017

1.
Medlemmer
Randi Mandt,
John Arne Bjerknes,
Amund Gulden,
Kari Linderud,
Anette Søby Bakker,

RATIO ARKITEKTER AS
NORDIC - Office of Architecture
FuthArk Arkitekter AS
4B Arkitekter AS
Arkitektbedriftene i Norge

leder
medlem
medlem
medlem
sekretær

2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 4 møter i 2017. Flere av utvalgets medlemmer deltok også på
Næringskonferansen i Oslo 8. juni hvor utvikling og trender innen offentlige anskaffelser ble
presentert.
3.
Medlemmer
Jon Arne Bjerknes gikk ut av utvalget etter siste møte i oktober 2017.
4.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2017:
KOFA-saker
Vi har ikke levert klager til KOFA 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. Utvalgsmedlem Amund Gulden var også medlem
i Konkurransekomitéen frem til sommeren 2017og har fungert som et bindeledd mellom de to. I
2017 har også Anette Søby Bakker bistått Konkurransekomitéen med juridiske avklaringer i enkelte
konkurranser.
Strenge 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. Dette ble fulgt opp med et møte i februar 2017.
Dokumentasjon av miljøledelse ved offentlige anskaffelser
Ved offentlige anskaffelser etterspørres det stadig dokumentasjon på system for miljøledelse. Det ble
ila. 2017 utviklet rutiner i MAKS10 på miljøledelse, samt gjennomført et frokostseminar om temaet.
Det ble gjennomført møter med både NFD og Difi for å diskutere innhold i deres veiledning og
informasjon ang. miljøledelse.
Det er gjort et omfattende arbeid med høringsinnspill til Miljøfyrtårns bransjekriterier for
arkitekter/rådgivere og utarbeidet en samsvarsmatrise mellom rutinene i MAKS10 og Miljøfyrtårns
bransje- og felleskriterier.
Overvåkning av utlysninger på Doffin
Etter at nytt regelverk ble innført fra 1.1.2017 og terskelverdiene samtidig ble økt er det gjort en
kartlegging ift. antall og type utlysninger.
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Konkurransen om Regjeringskvartalet
Arkitektbedriftene har sammen med NAL og RIF deltatt i møter og gitt innspill til
konkurransegjennomføringen og konkurranseprogrammet for nytt regjeringskvartal. Her er det lagt
ned et betydelig arbeid. Selv om det ikke var mulig å påvirke alt og vi på langt nær fikk gjennomslag
for alle våre innspill, ble vilkårene bedre enn utgangspunktet.
Høringer
Det er levert høringsinnspill om ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige
anskaffelser.
Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser
I mai 2017 ga vi, på oppfordring fra Nærings- og fiskeridepartementet, innspill til Stortingsmelding
om offentlige anskaffelser. De uttalte målene med Stortingsmeldingen var å legge til rette for
effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser bl.a. gjennom bedre organisering av
anskaffelsesprosessene, økt digitalisering, innovasjon, økt kompetanse og profesjonalisering.
Arkitektbedriftenes i Norges innspill til innholdet i stortingsmeldingen var følgende:
For å oppnå effektivisering av offentlige anskaffelser:
- Senke transaksjonskostnadene gjennom bl.a.:
o Bruk av standardkontrakter
o Samordning og bruk av maler
o Benytte kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav som står i forhold til anskaffelsen
- Evaluere allerede innførte endringer i regelverket ift. om de har oppnådd tilsiktet effekt
- Opprette et organ for veiledning og tilsyn
For å bedre profesjonaliteten i gjennomføringen av anskaffelsene:
- Veileder for tidligfase også for små prosjekter
- Øke bestillerkompetansen
- Mer fokus på livssykluskostnader, innovasjon og verdistyrte anskaffelser
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 2017 er det rettet henvendelser til flere offentlige bestillere ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. flere kommuner, Statsbygg,
Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp, Undervisningsbygg, NTNU og Difi.
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 2017 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
- møter om kartlegging av konkurransekostnader sammen med NAL, AFAG og RIF.
- møter med Sykehusbygg og Sykehusinnkjøp om anskaffelser av arkitekttjenester
- møter i Metodegruppen for Best value procurement i regi av Difi
- møte i Norsk kommunalteknisk forening, byggherre- og leverandørforum
- møter med Miljøfyrtårn om bransjekriterier for arkitekt/rådgiver
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-

møter med Statsbygg om BIM-krav i konkurranser
møte med NFD om veiledningen til anskaffelsesforskriften mht. kvalifikasjonskrav (krav til
referanser og ISO-sertifisering).
møte med Difi ang. krav til miljøledelsessystem/ISO.
NHOs Anskaffelseskonferanse
årlig ajourføringskurs i offentlige anskaffelser i regi av Jursitenes Utdanningssenter
Architects Council of Europe (ACE) sin arbeidsgruppe for «Public Procurement & Architectural
Design Contests»

5.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2017 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 23. januar 2017

Randi Mandt
Leder / Utvalg for offentlige anskaffelser
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