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2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 7 ordinære møter i 2014. Alle ble holdt hos
Arkitektbedriftene i Essendropsgate 3. Det har også vært arrangert et eget arbeidsmøte ifm. kursutvikling og et eget, felles møte med Konkurransekomitéen. Flere av utvalgets medlemmer deltok
også på felles utvalgsdag i Oslo 19. juni.
3.
Medlemmer
Atle Røvig gikk ut av utvalget og av som nestleder etter januarmøtet. Det ble ikke tatt inn noe nytt
medlem da utvalget mente det var mest hensiktsmessig å gjøre dette etter at vi var ferdig med
høringsarbeidet. Det er ikke valgt noen ny nestleder, da utvalget ikke har sett at behovet er tilstede.
4.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2014:
Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester
Veilederen ble lansert 19. desember 2013. I 2014 er veilederen gjort elektronisk tilgjengelig og
søkbar på våre nettsider. Den elektroniske utgaven er oppdatert med henvisning til Difi’s
miljøkriteriesett: «Anbefalte miljøkrav og –kriterier for innkjøp av tjenester til offentlige bygg».
Veilederen vil videre oppdateres ved behov. Det kan bli aktuelt å lage maler som kan fungere som
gode eksempler for bestillere.
Fordi veilederen kun behandler tilfeller der arkitekt er direkte kontraktspart med oppdragsgiver har
utvalget ønsket å lage en «del 2» som f.eks. beskriver tilfellene der arkitekt inngår i
prosjekteringsgruppe, totalentreprise, samspill, OPS o.l., mao. ulike kontraktsstrategier og
gjennomføringsmodeller. Fordi utvalget i 2014 har hatt hovedfokus på høringsuttalelse til NFD ifm.
nye, nasjonale regler for offentlig anskaffelse, utføres arbeidet med den nye veilederen i første
omgang av Avtaleutvalget.
Kurs i bestillerkompetanse
Ettersom de kursene vi hadde satt opp i bestillerkompetanse ble avlyst, har vi evaluert grundig
innhold, markedsføring, osv. Det ble gjennomført et eget arbeidsmøte rundt disse forhold. Vi
samarbeider med NAL om kurs og andre tiltak mot kommunene, et prosjekt som delvis er støttet av
KMD.
KOFA-saker
Vi har ikke levert klager til KOFA i 2014.
Regler om Nasjonale anskaffelser – høring NFD
Forenklingsutvalgets rapport NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser» ble sendt på høring
20. juni 2014 med høringsfrist 31. oktober 2014. Utvalget jobbet mye med høringssvaret og hadde
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økt møtehyppighet i denne perioden. Vi leverte i tillegg en felles høringsuttalelse fra en tilnærmet
samlet leverandørnæring innen bygg og anlegg.
Regler over EU/EØS terskelverdi – høring NFD
Tre nye direktiver om offentlig anskaffelse ble vedtatt i EU i mars 2014. Frist for implementering
nasjonalt er 18. april 2016. Det er ila. 2014 ikke sendt på høring noe forslag til hvordan disse skal
implementeres i Norge, men det ble tatt hensyn til innhold i direktivene ved utarbeidelse av
høringsuttalelsen om de nye nasjonale reglene. Det vil kunne hentes inspirasjon fra andre land og fra
arbeidet som gjøres i Architects Council of Europe (ACE) når reglene kommer på høring.
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 2014 hadde vi
ett felles møte med Konkurransekomiteéen. I tillegg har Anette Søby Bakker deltatt i møte mellom
Konkurransekomitéen og Statsbygg om Vikingtidsmuseet-konkurransen og Randi Mandt i møtene om
Livsvitenskapssenteret.
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 er det rettet henvendelser til flere offentlige bestillere ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. Valle kommune og Vestre Viken HF.
Statens vegvesen inviterte oss til å gi innspill til deres mal for konkurransegrunnlag for kjøp av
planleggings- og prosjekteringstjenester. Innspill ble levert innen fristen 1 feb. RIF gjorde tilsvarende.
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 2014 deltok vi bl.a. på Statsbyggs leverandørseminar, RIF’s seminar om «Best Value Procurement»,
Difis anskaffelseskonferanse, NHOs Anskaffelseskonferanse i tillegg til webinar og årlig
ajourføringskurs i offentlige anskaffelser.
Offentlige anskaffelser og implementering av de nye direktivene fra EU har også vært tema under
generalforsamlingene i Architects Council of Europe (ACE) og på Nordisk Praktikermøte som i 2014
ble arrangert i Oslo.
5.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2014 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 8. april 2015

Randi Mandt
Leder / Avtaleutvalget
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