UTVALGET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
ÅRSMELDING FOR 2015

1.
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Randi Mandt
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Amund Gulden
Tarald Lundevall
Anette Søby Bakker

leder
medlem
medlem
medlem, tom. apr. 2015
sekretær

2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde på grunn av høy aktivitet på andre arenaer og svært mange
og omfattende høringer kun 1 ordinært møte i 2015. Dette ble avholdt hos Ratio. Noen av utvalgets
medlemmer deltok også på felles utvalgsdag i Oslo 3. juni.
3.
Medlemmer
Tarald Lundevall gikk ut av utvalget i 2015. 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 vi var midt inne i.
4.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2015:
Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester
Fordi utvalget i 2015 har hatt hovedfokus på høringsuttalelser til NFD, utføres arbeidet med en evt.
del 2 av veilederen i første omgang av Avtaleutvalget.
KOFA-saker
Vi har ikke levert klager til KOFA i 2015.
Regler om Nasjonale anskaffelser – høring NFD
1. juli 2015 ble noen av endringene innført, slik som å unnta alle kjøp under 100 000 kr. fra
regelverket og å fjerne kravet om HMS-attest, mens de største endringene vil komme i et felles
regelverk for offentlige anskaffelser våren 2016.
Regler over EU/EØS terskelverdi – høring NFD
Tre nye direktiver om offentlig anskaffelse ble vedtatt i EU i mars 2014 og vil bli implementert
nasjonalt våren 2016. Høring på forslag til nye regler i lov og forskrift om offentlige anskaffelser
hadde høringsfrist 17. juni 2015. Arkitektbedriftene i Norge innga høringssvar.
Regler om håndhevelse av offentlige anskaffelser – høring NFD
Arkitektbedriftene i Norge støttet i sin høring regjeringens forslag om styrking og effektivisering av
håndhevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser. Høringsfristen var 14. august 2015.
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 2015 har også
Anette Søby Bakker deltatt i møte mellom Konkurransekomitéen og Statsbygg om Vikingtidsmuseetkonkurransen.
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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 2015 er det rettet henvendelser til flere offentlige bestillere ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. flere kommuner og Forsvarsbygg.
Noen av henvendelsene har vært fra AiN og RIF i fellesskap.
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 2015 avholdt vi et frokostmøte for å forberede arkitektene på hvilke endringer som kan komme i
regelverket om offentlige anskaffelser. Tarald Lundevall og Anette Søby Bakker bidro også inn i kurset
«Bestillerkompetanse», som ble arrangert i samarbeid med NAL og Husbanken. Anette Søby Bakker
holdt innlegg på kurset «Å bestille og bli bestilt», et samarbeidskurs med NAL.
Anette Søby Bakker har deltatt i møte i Nærings- og fiskeridepartementet sitt kontaktutvalg for
offentlige anskaffelser, på workshop hos Difi om deres entrepriseveileder for bestillere, møte med
Statsbygg om konkurransen Vikingtidsmuseet sammen med NAL, EBA og NKFs kurs i «Bygg- og
anleggsanskaffelser», Difis anskaffelseskonferanse, NHOs Anskaffelseskonferanse, årlig
ajourføringskurs i offentlige anskaffelser i tillegg til Architects Council of Europe (ACE) sin
arbeidsgruppe på «Public Procurement & Architectural Design Contests».
Offentlige anskaffelser og implementering av de nye direktivene fra EU har også vært tema under
generalforsamlingene i ACE og på Nordisk Praktikermøte som i 2015 ble arrangert i Reykjavik.
5.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2015 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 8. april 2016

Randi Mandt
Leder / Utvalg for offentlige anskaffelser
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