UTVALGET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
ÅRSMELDING FOR 2018

1.
Medlemmer
Randi Mandt,
Amund Gulden,
André Fosse,
Kari Linderud,
Eirik Botten,
Hilde Sponheim,
Lisbeth Halseth,
Anette Søby Bakker,

RATIO ARKITEKTER AS
FuthArk Arkitekter AS
Momentum Arkitekter AS
4B ARKITEKTER AS
(t.o.m. jun)
4B ARKITEKTER AS
(f.o.m. nov)
LPO arkitekter as
(t.o.m. okt)
LPO arkitekter as
(f.o.m. nov)
Arkitektbedriftene i Norge

leder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekretær

2.
Møter
Utvalget for offentlig anskaffelse hadde 8 møter i 2018.
3.
Medlemmer
Kari Linderud og Hilde Sponheim gikk ut av utvalget i 2018 og ble erstattet av Eirik Botten og Lisbeth
Halseth.
4.
Saker
Utvalget for offentlige anskaffelser har behandlet følgende saker i 2018:
KOFA-saker
AiN har ikke levert klager til KOFA i 2018.
Konkurransekomitéen
Utvalgets arbeid grenser opp til arbeidet som Konkurransekomitéen utøver og det er viktig at vi både
er koordinert og orientert om hverandres virksomhet. Anette Søby Bakker har i 2018 bistått
Konkurransekomitéen med juridiske avklaringer i enkelte konkurranser og deltatt i flere av
Konkurransekomitéens møter. Konkurransekomitéen har i 2018 fått nytt mandat. Utvalget har også
gitt innspill til NALs konkurransetekniske regler.
Konkurranseveileder
NAL og AiN har i 2018 oppdatert og publisert konkurranseveilederen «Arkitektkonkurranser – hva,
hvorfor, hvordan?». Denne omtaler i hovedsak gjennomføringen av plan- og designkonkurranser.
Oppdatering av veileder om bestilling av arkitekttjenester
Arbeid med å oppdatere veilederen fra 2013 er igangsatt i 2018. Den er utdatert pga. endringer i
regelverket for offentlige anskaffelser. Samtidig vurderes det om det er hensiktsmessig med en
annen form og et annet format. Arbeidet fortsetter i 2019.
Strategi for offentlige anskaffelser
Ettersom terskelverdiene ble økt kraftig i 2018 er det et større antall anskaffelser som ikke vil lyses ut
gjennom Doffin. «Finn Arkitekt» vil oppgraderes og vil kunne fungere både som et hjelpemiddel til
kommuner for bl.a. å finne lokale tilbydere og som en markedsføringskanal for våre
medlemsbedrifter.
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Høringer
Det er i 2018 levert innspill til Difi sin kontraktstrategimal, som er tenkt som et beslutningsunderlag
og strategisk styringsdokument for offentlige byggherrer fra investeringsbeslutning foreligger.
Best Value Procurement – BVP
Anette Søby Bakker representerer AiN i Difis metodegruppe for anskaffelses- og
gjennomføringsmodellen «Best Value Procurement» - BVP. Metodegruppen er en arbeidsgruppe for
utvikling av BVP-metoden (innkjøp etter prestasjoner). Metodegruppen har som formål å sikre en
felles utvikling av BVP-metoden i det norske markedet. Dette for å sikre forutberegnelighet og lik
praksis både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden. I 2018 har det vært avholdt flere møter i
metodegruppen, særmøte om bruk av BVP i gjennomføringsfasen og vært planlagt for et seminar for
leverandører. Dette avholdes primo 2019.
Dokumentasjon av miljøledelse ved offentlige anskaffelser
Ved offentlige anskaffelser etterspørres det stadig dokumentasjon på system for miljøledelse. I 2018
ble MAKS revidert av ekstern part og funnet samsvarende med både ISO-standarden for miljøledelse,
ISO 14001, og ISO-standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001.
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 2018 er det rettet henvendelser til flere offentlige bestillere ifm.
konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, bl.a. flere kommuner, Statsbygg,
Sykehusbygg og Forsvarsdepartementet.
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 har i 2018 vært representert i/på:
- møter i Metodegruppen for Best Value Procurement i regi av Difi
- møte med Omsorgsbygg om innkjøp av arkitekttjenester
- dialogkonferanse hos Statsbygg om gjennomføringsmodell for Livsvitenskapssenteret
- møte med Sykehusinnkjøp ift. anskaffelse av arkitekt/rådgivertjenester ved rammeavtale
med tildeling kun på lavest pris
- møter med Konkurransekomitéen om BIM-krav i konkurranser
- Difi’s kurs-serie «Balanserte anskaffelser gjennom dialog». Holdt foredraget «Arkitektur som
kvalitet og merverdi» for innkjøpere
- NALs kurs «Egen arkitektpraksis - drift og regelverk». Holdt foredraget «Om anskaffelser»
- NHOs seminar «Tør du samarbeide med en konkurrent?»
- årlig ajourføringskurs i offentlige anskaffelser i regi av Juristenes Utdanningssenter
- entreprisejuridisk seminar på Holmsbu der også offentlige anskaffelser står på agendaen
5.
Regnskap
Når det gjelder utgifter for Utvalget for offentlig anskaffelse i 2019 vises til årsregnskapet. Kostnader
med administrasjon, kopiering etc. inngår i Arkitektbedriftenes driftsutgifter.

Oslo, 29. januar 2019

Randi Mandt
Leder / Utvalg for offentlige anskaffelser
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