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2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 5 ordinære møter i 2013. Alle ble holdt hos
Arkitektbedriftene i Essendropsgate 3
3.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2013:
Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester
Hovedoppgaven til utvalget i 2013 har vært ferdigstillelse av veileder for anskaffelse av
arkitekttjenester. Veilederen har vært på høring hos NAL/Konkurransekomitéen, Difi og Norsk
Kommunalteknisk Forening. Veilederen ble lansert 19. desember 2013 og distribuert i papirformat til
alle kommuner i Norge. Det er også lagt lenke fra Difi’s side www.anskaffelser.no til våre sider der
veilederen ligger gratis nedlastbar. For deler av arbeidet med utviklingen av veilederen er det
innhentet støtte fra Dibk.
Flere utvalgsmedlemmer deltok desember i diskusjon med Hovedstyret om markedsutvikling og
trender. Det kan være behov for en del 2 av veilederen som retter seg mot de tilfellene der arkitekt
inngår i prosjekteringsgruppe, totalentreprise, samspill, OPS o.l.
Kurs i anskaffelse av arkitekttjenester
I forlengelsen av utgivelsen av veilederen ønsket vi å lage et kurs for bestillere av våre tjenester. Vi
ønsket her å sette fokus på hva som er viktig å ha tenkt gjennom når man skal anskaffe arkitekt
og å ta kursdeltakeren gjennom stegene i anskaffelsesprosessen. De to kursene vi hadde satt opp i
Stavanger og Trondheim november og desember måtte vi avlyse pga. for få påmeldte. Vi vil gjøre en
grundig evaluering av innhold, form og markedsføring i 2014 og forhåpentligvis finne et konsept som
fungerer. Støtten fra Dibk skal også brukes til gjennomføringen av disse kursene.
KOFA-saker
I april 2013 fikk vi etter halvannet års behandlingstid svar fra KOFA i sak 2011/235 som vi sendte inn i
august 2011. Arkitektbedriftene mente at kvalifikasjonskravet "erfaring fra tilsvarende oppdrag" som
var stilt i konkurransen var ulovlig fordi det ikke sto i forhold til anskaffelsen, begrenset konkurransen
unødig, og at det var uklart om kravet gjaldt hele prosjekteringsgruppen eller kun arkitekten som
gruppeleder. KOFA avgjorde saken på det siste argumentet og tok dermed ikke stilling til det
spørsmålet som var av prinsipiell interesse å få avklart. Dette finner vi betenkelig ettersom KOFA er
et rådgivende organ. Vi tok saken videre til BJFR – Byggebransjens Faglig Juridiske Råd i Bergen - 13.
mai 2013. De gjorde en vurdering av lovligheten av kvalifikasjonskravet, men kom til at det ikke var
ulovlig. Vi mener drøftelsen rundt dette ikke var særlig grundig og at bransjens egen oppfatning om
generell kompetanse/overføringsverdi ikke ble lagt vekt på i særlig grad.
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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 2014 har vi rettet henvendelser til flere kommuner ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. Stavanger, Asker og Horten.
Vi har også hatt diskusjoner rundt praksis mht. opphavsrett og reglene om offentlige anskaffelser.
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 2013 deltok vi bl.a. på idemøte om BAE-anskaffelser hos Difi i tillegg til årlige kurs i offentlige
anskaffelser. Vi forsøkte å få plass i FAD’s Kontaktutvalg for offentlige anskaffelser, men fikk
tilbakemelding på at det ikke var åpning for flere deltakere på nåværende tidspunkt. Vi har også hatt
vårt regulære møte med Statsbygg der man bl.a. har diskutert anskaffelsesstrategier.
4.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2013 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 26. mars 2014

Randi Mandt
Leder / Avtaleutvalget

2

