UTVALGET FOR OFFENTLIG ANSKAFFELSE
ÅRSMELDING FOR 2012

1.
Medlemmer
Randi Mandt
Atle Røvig
John Arne Bjerknes
Amund Gulden
Tarald Lundevall
Rolf Maurseth
Anette Søby Bakker

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
sekretær

2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 10 ordinære møter i 2012. Alle ble holdt hos
Arkitektbedriftene i Essendropsgate 3. Svært mye arbeid, særlig med utvikling av veilederen, er lagt
ned ved hjelp av individuell innsats mellom disse møtene.

3.
Saker
Avtaleutvalget har behandlet følgende saker i 2012:
Nye medlemmer i Avtaleutvalget
Line Bull sluttet i Snøhetta i og ble erstattet av Tarald Lundevall fra mars 2012. Harald Eriksen sluttet i
Arkitektbedriftene sommeren 2012 og gikk ut av utvalget høsten 2012.
Valg av leder
I februar ble leder og nestleder av utvalget valgt. Randi Mandt ble leder og Atle Røvig nestleder.
Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester
Hovedoppgaven til utvalget i 2012 har vært arbeidet med å lage veileder for anskaffelse av
arkitekttjenester. Veilederen er ment som et verktøy for bestillere av arkitekttjenester og målet er å
heve innkjøpskompetansen og dermed bidra til å få best mulig kvalitet i sluttproduktet. For å få
innspill til veilederen holdt vi i juni 2012 et kurs i Bestillerkompetanse. Blant foredragsholderne var
Bjørn Kuvås fra Statsbygg, John Nyheim fra Norconsult og Harald Bjørlykke fra Trondheim kommune.
Momenter fra dette seminaret ble tatt med i veilederen og den ble etter mye bearbeiding sendt på
en kort høring til Hovedstyret, Avtaleutvalget, Konkurransekomitéen, Konkurransesekretariatet NAL
og Difi. Mange av innspillene fra høringsrunden ble innarbeidet i veilederen. Mot slutten av 2012 lå
innholdet i veilederen fast og den ble sendt til grafisk bearbeidelse. Veilederen blir klar i første kvartal
2013. Lansering og oppfølging i form av en kursserie for bestillere vil i første halvdel av 2013
bli planlagt. Kursserien vil starte opp senest høsten 2013. For deler av arbeidet med utviklingen av
veilederen er det innhentet støtte fra Dibk.
KOFA-saker
På bakgrunn av stort antall henvendelser rundt offentlige anskaffelser er det besluttet at
Arkitektbedriftene kun fremmer saker for KOFA som vi mener trenger prinsipiell avklaring på vegne
av hele arkitektbransjen. Før vi klager til KOFA, forsøker vi å løse saken ved å ta kontakt med
bestillere i sakene vi får inn. I 2012 klaget vi ikke inn noen saker til KOFA. Vi fikk heller ikke svar fra
KOFA i sak 2011/235 som ble sendt inn august 2011.
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Ny kampflybase
Forsvarsbygg ved Olaf Dobloug inviterte Arkitektbedriftene i mars til å diskutere på hvilken måte man
burde anskaffe arkitekter/rådgivere ifm. den nye kampflybasen. I møtet med Forsvarsbygg deltok
adm.dir. Egil Skavang, jur. rådgiver Anette Søby Bakker, Randi Mandt og Tarald Lundevall.
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.
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.
I 2012 deltok vi bl.a. på NHO/Difis konferanse om modernisering av regelverket for offentlige
anskaffelser og Difi’s Byggkonferanse «Smartere innkjøp gir bedre bygg», i tillegg til årlige kurs i
offentlige anskaffelser.

4.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2012 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 13. februar 2012

Randi Mandt
Leder / Avtaleutvalget
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