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Innstilling til Stortinget 
fra næringskomiteen

Prop. 114 S (2015–2016) 

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til
godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/
2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-
avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige inn-
kjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for
forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om
tildeling av konsesjonskontrakter

Til Stortinget 

1. Sammendrag
1.1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 97/
2016 av 29. april 2016 å endre EØS-avtalens vedlegg
XVI (Offentlige innkjøp) ved å innlemme europapar-
laments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar
2014 om offentlige innkjøp (anskaffelsesdirektivet),
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av
26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som
driver virksomhet innenfor vann- og energiforsy-
ning, transport og posttjenester (forsyningsdirek-
tivet) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/
EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-
kontrakter (konsesjonskontraktdirektivet). Direkti-
vene vil avløse de tidligere direktivene 2004/17/EF
og 2004/18/EF som også er innlemmet i EØS-avta-
lens vedlegg XVI, jf. St.prp. nr. 2 (2006–2007). Di-
rektivene kalles samlet for anskaffelsesdirektivene
og anses som EØS-relevante. 

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning
vil kreve lovendring. Nærings- og fiskerideparte-
mentet har allerede fremmet forslag om ny lov om
offentlige anskaffelser med de nødvendige lov-
endringene, se Prop. 51 L (2015–2016).

De detaljerte prosedyrereglene vil fremgå av for-
skrifter. Nærings- og fiskeridepartementet vil gjen-
nomføre nytt anskaffelsesdirektiv i form av en ny an-
skaffelsesforskrift, som skal avløse den gjeldende
anskaffelsesforskriften. Nytt forsyningsdirektiv vil
bli gjennomført i form av en ny forsyningsforskrift,
som skal erstatte den gjeldende forsyningsforskrif-
ten. Konsesjonskontraktdirektivet vil bli gjennom-
ført i form av en forskrift om konsesjonskontrakter. 

Når det gjelder adgangen til å reservere kontrak-
ter om helse- og sosialtjenester til ideelle organisa-
sjoner, vises det til omtale i Prop. 51 L (2015–2016),
pkt. 8.1.

Det er nødvendig å innhente Stortingets samtyk-
ke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i
medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/24/EU, europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/25/EU og europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/23/EU i uoffisiell norsk
oversettelse følger som trykte vedlegg til proposi-
sjonen. 

1.2 Generelt om de nye anskaffelsesdirektivene
De tre anskaffelsesdirektivene regulerer hvilken

fremgangsmåte det offentlige skal følge ved innkjøp
av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. 

EU-kommisjonen har uttalt at formålet med de
nye anskaffelsesdirektivene er å gjøre reglene enkle-
re og mer fleksible. Det er en målsetting å redusere
administrative byrder for både oppdragsgivere og le-
verandører. Videre er det en målsetting å avklare
rettsspørsmål, legge bedre til rette for at små og mel-
lomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige kon-
trakter, og legge bedre til rette for strategisk bruk av
offentlige anskaffelser for å ivareta miljøhensyn, so-
siale hensyn, innovasjon og andre samfunnshensyn.
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Revisjonen av anskaffelsesdirektivene er en del av
EUs handlingsplan for det indre marked, som skal bi-
dra til økt økonomisk vekst gjennom en revitalisering
av det indre markedet. Den er også et virkemiddel for
å fremme målene i Europa 2020-strategien for
«smart, bærekraftig og inkluderende vekst». 

Anskaffelsesdirektivet erstatter direktiv 2004/18/
EF, som i Norge er gjennomført i forskrift om offent-
lige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (anskaffel-
sesforskriften). Dette direktivet gjelder for klassisk
sektor, det vil si de fleste offentlige oppdragsgivere.
Forsyningsdirektivet erstatter direktiv 2004/17/EF,
som i Norge er gjennomført i forskrift om innkjøps-
regler i forsyningssektorene av 7. april 2006 nr. 403
(forsyningsforskriften). Dette direktivet gjelder for
sektorene vann- og energiforsyning, transport og
posttjenester. Konsesjonskontraktdirektivet er helt
nytt og omfatter både tjenestekonsesjonskontrakter
og bygge- og anleggskonsesjoner. Tjenestekonse-
sjonskontrakter er unntatt fra anskaffelsesregelverket
i dag, mens anskaffelsesforskriften inneholder noen
bestemmelser om bygge- og anleggskonsesjoner.
Fristen for å gjennomføre direktivene i EU er
18. april 2016. 

1.3 Nærmere om innholdet i de nye anskaffelses-
direktivene

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 
26. februar 2014 om offentlige innkjøp 

Anskaffelsesdirektivet regulerer hvilken frem-
gangsmåte det offentlige skal følge ved innkjøp av
varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Direk-
tivet gjelder for statlige myndigheter, fylkeskommu-
nale og kommunale myndigheter og offentligretts-
lige organer. Offentligrettslige organer er organer
som har en nærmere definert tilknytning til det
offentlige. Direktivet gjelder bare for kontrakter med
en verdi som overstiger nærmere bestemte terskel-
verdier. 

Det fremgår av direktivet at offentlige oppdrags-
givere må opptre i samsvar med grunnleggende prin-
sipper om likebehandling, gjennomsiktighet og ikke-
diskriminering i forbindelse med anskaffelser. Direk-
tivet inneholder detaljerte prosedyrekrav som skal
sikre overholdelse av disse grunnleggende prinsip-
pene, herunder bestemmelser om blant annet krav til
kunngjøring, tillatte anskaffelsesprosedyrer, krav-
spesifikasjoner, kvalifikasjonskrav, dokumentasjons-
krav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og avvis-
ning.

Direktivet inneholder en rekke nye bestemmelser
som skal bidra til å realisere EUs målsettinger med
revisjonsarbeidet. 

Det innføres nye regler om elektronisk kommu-
nikasjon. Medlemsstatene pålegges å bruke elektro-
nisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessen frem til

inngåelse av kontrakt. Blant annet stilles det krav om
at konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig elektro-
nisk, og at leverandører innleverer forespørsler om å
delta i konkurranser og tilbud, elektronisk. 

Kravene til dokumentasjon fra leverandørene
forenkles. Blant annet legges det i større grad opp til
bruk av egenerklæring som foreløpig bevis for at le-
verandørene oppfyller kvalifikasjonskravene og ut-
velgelseskriteriene, og for fravær av avvisningsgrun-
ner. Oppdragsgiver er kun forpliktet til å kreve at le-
verandøren som har vunnet konkurransen, fremleg-
ger den etterspurte dokumentasjonen. 

Det åpnes for forhandlinger i større utstrekning
enn i dag ved at adgangen til å velge anskaffelsespro-
sedyrene konkurranse med forhandling, og konkur-
ransepreget dialog, utvides. Dessuten innføres en ny
prosedyre som skal bidra til innovasjon – innova-
sjonspartnerskap. Det åpnes også for at ikke-statlige
myndigheter kan kunngjøre konkurranse ved en for-
håndskunngjøring, som er en enklere måte å kunn-
gjøre på. 

Skillet mellom prioriterte tjenester (tjenester som
i dag fullt ut er omfattet av direktivets prosedyre-
regler), og uprioriterte tjenester (tjenester som i dag
bare i meget begrenset grad er regulert av direktivet),
oppheves. De fleste av dagens uprioriterte tjenester,
blant annet helse-, sosial-, kultur- og utdanningstje-
nester, underlegges egne og mer fleksible regler enn
de tjenestene som fullt ut er omfattet av direktivet.
Disse reglene innebærer ikke omfattende prosedyre-
krav, men det stilles visse grunnleggende krav til
gjennomsiktighet og likebehandling, inkludert et
krav om kunngjøring. 

Medlemsstatene pålegges å treffe egnede tiltak
for å sikre at leverandørene etterlever gjeldende na-
sjonale og internasjonale regelverk om miljø,
arbeidsforhold og sosiale forhold i forbindelse med
gjennomføring av offentlige kontrakter. Handlings-
rommet for å trekke inn slike hensyn på ulike steg i
anskaffelsen, utvides.

Endelig inneholder direktivet nye bestemmelser
om forvaltning av anskaffelsesregelverket. Det skal
tilbys gratis informasjon og veiledning om tolkning
og anvendelse av regelverket. Videre skal medlems-
statene påse at myndighetene eller egnede organer
skal kunne kontrollere at anskaffelsesreglene etterle-
ves. Hvis disse kontrollmyndighetene konstaterer
spesifikke brudd eller systematiske problemer, skal
de kunne rapportere sine funn, for eksempel til nasjo-
nale parlament eller ombudsmenn. Medlemsstatene
skal også hvert tredje år utarbeide en rapport som
skal sendes til EU-kommisjonen. Den skal inneholde
informasjon om eventuelle strukturelle eller tilbake-
vendende problemer med anskaffelsesreglene, om
små og mellomstore bedrifters deltakelse, korrupsjon
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m.m. Norge og de andre EFTA-statene skal rapporte-
re til EFTAs overvåkningsorgan. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU 
av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter 
som driver virksomhet innenfor vann- og energi-
forsyning, transport og posttjenester

Forsyningsdirektivet regulerer hvilken frem-
gangsmåte oppdragsgivere som driver virksomhet
innenfor vann- og energiforsyning, transport og post-
tjenester skal følge ved innkjøp av varer, tjenester og
bygge- og anleggsarbeider som er knyttet til utøvelse
av disse forsyningsaktivitetene. I likhet med anskaf-
felsesdirektivet gjelder forsyningsdirektivet for stat-
lige myndigheter, fylkeskommunale og kommunale
myndigheter og offentligrettslige organer. I tillegg
gjelder forsyningsdirektivet for offentlige foretak og
for andre virksomheter som utøver forsyningsaktivi-
tet på grunnlag av enerett eller særrett.

Mange av bestemmelsene i forsyningsdirektivet
er helt eller delvis sammenfallende med anskaffel-
sesdirektivets regler. I slike tilfeller er endringene i
anskaffelsesdirektivet som er beskrevet ovenfor, inn-
arbeidet også i det nye forsyningsdirektivet. Det er
imidlertid ikke alle endringene i prosedyrereglene
for klassisk sektor som er relevante for forsynings-
sektorene. Dette skyldes at bestemmelsene i forsy-
ningsdirektivet er gjennomgående mer fleksible, og
prosedyrereglene er ikke like omfattende og detaljer-
te. I tillegg inneholder dette direktivet høyere terskel-
verdier enn anskaffelsesdirektivet. Dette skyldes at
aktivitetene innen forsyningssektorene normalt er
mer konkurranseorienterte enn klassisk statlig og
kommunal virksomhet. Behovet for detaljerte regler
for å sikre effektive innkjøp er dermed mindre, mens
behovet for fleksibilitet er større.

Det er også gjort enkelte endringer som er spesi-
fikke for forsyningssektorene. Det er tatt inn et gene-
relt unntak for oppdragsgivere som driver leting etter
olje og gass, siden denne sektoren er funnet å være
utsatt for tilstrekkelig konkurranse. Det er også gjort
endringer i prosedyren for å få fritak fra direktivet for
andre aktiviteter når aktiviteten er utsatt for tilstrek-
kelig konkurranse. Det gjøres også enkelte endringer
knyttet til bruk av rammeavtaler og avvisning av til-
bud på grunn av forhold ved leverandøren. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU 
av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-
kontrakter

Konsesjonskontraktdirektivet regulerer hvilken
fremgangsmåte oppdragsgivere skal følge ved inn-
gåelse av konsesjonskontrakter om tjenester eller
bygge- og anleggsarbeider. Direktivet gjelder både
klassisk sektor og forsyningssektorene, og omfatter

de samme oppdragsgiverne som anskaffelsesdirektivet
og forsyningsdirektivet.

En konsesjonskontrakt er definert som en gjensi-
dig bebyrdende avtale om tjenester eller bygge- og
anleggsarbeider, hvor vederlaget for tjenesten eller
bygge- og anleggsarbeidet som skal utføres, enten
utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten el-
ler bygge- og anleggsarbeidet eller i en slik rett
sammen med betaling. Dette innebærer at driftsrisi-
koen må være overført til leverandøren, det vil si at
leverandøren ikke er garantert å få dekket sine inves-
teringer eller driftskostnader knyttet til gjenstanden
for konsesjonskontrakten.

Det gamle anskaffelsesdirektivet fastsetter noen
regler for tildeling av bygge- og anleggskonsesjoner.
I dag er det derimot ikke gitt egne prosedyreregler for
tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter. EØS-avta-
lens grunnleggende prinsipper om likebehandling,
gjennomsiktighet og ikke-diskriminering gjelder
likevel ved tildeling av alle slike konsesjonskontrak-
ter som kan påvirke samhandelen i EØS-området.
Formålet med konsesjonskontraktdirektivet er å klar-
gjøre oppdragsgivers plikter og hindre konkurranse-
vridning.

Det fremgår av konsesjonskontraktdirektivet at
kontraktene er underlagt en kunngjøringsplikt, men
ikke like detaljerte prosedyrekrav som i de andre di-
rektivene. Det er fastsatt en terskelverdi på 44 mill.
NOK. De andre direktivene inneholder betydelig la-
vere terskelverdier enn dette for andre kontrakter enn
bygge- og anleggskontrakter. EØS-rettens grunnleg-
gende prinsipper og prosessuelle garantier må over-
holdes. Det er generell adgang til å forhandle med le-
verandørene. Konsesjonskontraktens varighet skal
begrenses til den tid som er nødvendig for leveran-
døren for å tjene inn sine investeringer med tillegg av
en rimelig avkastning. 

1.4 Administrative og økonomiske konsekvenser
Nye krav til elektronisk kommunikasjon og inn-

levering av elektroniske egenerklæringsskjemaer
som foreløpig bevis utgjør betydelige forenklings-
grep som vil bidra til å redusere transaksjonskostna-
dene for både offentlige oppdragsgivere og leveran-
dører. Hvor stor reduksjon i de samlede kostnadene
for offentlige anskaffelser dette vil gi opphav til, er
vanskelig å fastslå.

De nye anskaffelsesdirektivene inneholder også
flere bestemmelser som skal bedre små og mellom-
store bedrifters tilgang til offentlige kontrakter, og
slik styrke konkurransen om offentlige kontrakter
over EØS-terskelverdiene. Dette vil bedre disse aktø-
renes forretningsmuligheter, mens styrket konkur-
ranse vil kunne gi reduserte anskaffelseskostnader
og/eller bedre behovsdekning for de offentlige opp-
dragsgiverne.
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Samtidig pålegges medlemsstatene å treffe egne-
de tiltak for å sikre at leverandørene etterlever gjel-
dende nasjonale og internasjonale regelverk om mil-
jø, arbeidsforhold og sosiale forhold i forbindelse
med gjennomføring av offentlige kontrakter. Med-
lemsstatene gis stor frihet til å beslutte hvordan disse
forpliktelsene skal følges opp nasjonalt. Kravene vil
kunne påføre både leverandører og offentlige opp-
dragsgivere økte kostnader, men kostnadene forbun-
det med dette avhenger av hvilke nasjonale tiltak som
gjennomføres. Det er heller ikke mulig å anslå stør-
relsen på kostnadsøkninger knyttet til direktivenes
krav til universell utforming.

Brukerne av regelverket vil ha behov for veiled-
ning om nytt, revidert regelverk om offentlige an-
skaffelser. Dette vil inngå i den ordinære veiled-
ningen til Direktoratet for forvaltning og IKT. 

1.5 Konklusjon og tilråding
Anskaffelsesdirektivet og forsyningsdirektivet

inneholder en del endringer sammenlignet med
dagens direktiver som et stykke på vei gjør reglene
enklere og mer fleksible. Direktivene reduserer ad-
ministrative byrder for både offentlige oppdragsgive-
re og leverandører, avklarer rettsspørsmål, legger
bedre til rette for at små og mellomstore bedrifter kan
konkurrere om offentlige kontrakter og legger bedre
til rette for ivaretakelse av miljøhensyn, sosiale hen-
syn, innovasjon og andre samfunnshensyn.

Offentlige oppdragsgivere må allerede i dag
overholde grunnleggende prinsipper om likebehand-
ling, åpenhet og ikke-diskriminering når de tildeler
konsesjonskontrakter. Konsesjonskontraktdirektivet
innebærer en klargjøring av disse forpliktelsene,
samtidig som forpliktelsene blir mer detaljert regu-
lert. 

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at Norge
deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlem-
melse av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp,
direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsy-
ningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling
av konsesjonskontrakter. Utenriksdepartementet
slutter seg til dette. 

2. Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  E l s e - M a y  B o t t e n ,  I n g r i d
H e g g ø ,  O d d  O m l a n d  o g  K n u t  S t o r b e r -
g e t ,  f r a  H ø y r e ,  F r a n k  B a k k e - J e n s e n ,
I n g u n n  F o s s ,  G u n n a r  G u n d e r s e n  o g
O v e  T r e l l e v i k ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
S i v e r t  B j ø r n s t a d ,  O s k a r  J .  G r i m s t a d  o g
M o r t e n  Ø r s a l  J o h a n s e n ,  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  L i n e  H e n r i e t t e  H j e m d a l ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  l e d e r e n  G e i r  P o l l e -

s t a d ,  f r a  V e n s t r e ,  P å l  F a r s t a d ,  o g  f r a
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  T o r g e i r
K n a g  F y l k e s n e s , viser til Prop. 114 S (2015–
2016). 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til de vurderingene som er gjort i proposisjonen. 

F l e r t a l l e t  tilrår Stortinget å samtykke til god-
kjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016
av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av
direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv
2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssekto-
rene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konse-
sjonskontrakter. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  vi-
ser til at de to direktivene om offentlige innkjøp og
om innkjøpsregler på ingen måte imøtekommer den
kritikken som i økende grad er reist mot regelverket
for offentlige innkjøp både i Norge og i andre euro-
peiske land. Ifølge CEMR, Europarådets forum for
kommuner og regioner, har innkjøpsreglene vært så
innfløkte at de er mer skadelige enn nyttige. De fun-
gerer i altfor stor grad som en tvangstrøye for kom-
muner og andre offentlige instanser. På en høring i
Europaparlamentet var anbudsprosesser som skulle
ha bidratt til konkurranse – ifølge CEMR – «blitt dy-
rere, kompliserte og mer konfliktskapende for alle
parter».

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at CEMR, som
også KS er medlem av, i flere år har vist til at regel-
verket omkring offentlige innkjøp stadig utløser
rettssaker, slik at juridisk trygghet ofte blir viktigere
enn å utforme anbudet slik at oppdraget kan utføres
best mulig. Med stadig mer kompliserte krav til an-
budsprosessene og med mer adgang til å klage på
vedtak, krever det stor kompetanse å sette seg inn i
anbudsprosedyrene, å utforme anbudsdokumentene
og å gjennomføre vurderingen av de tilbudene som
kommer inn på en slik måte at ingen klager. Det gjør
innkjøpet eller byggeprosjektet dyrere – stikk i strid
med det som var hensikten med anbudskravet. Det
fører også til at små og mellomstore selskaper gir opp
å vinne fram i slike anbudsprosesser.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at CEMR
i 2009 vedtok et charter om lokale og regionale tje-
nester som går inn for en kraftig begrensning av
hvilke oppdrag som bør utløse anbud på EU-nivå.
Lokale myndigheter bør ha en grunnleggende rett til
å bestemme når de skal legge oppdrag ut til åpen an-
budskonkurranse og når de ikke skal det. Tjenester
av lokal karakter bør ikke utløse slike anbud.

CEMR har i flere sammenhenger reist krav om at
kommunale og andre offentlige oppdragsgivere må
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gis større frihet til å velge hvordan de skal innrette
seg når det gjelder innkjøp og byggeoppdrag. Det
viktigste kravet til CEMR er at det må være opp til
kommunene hva som skal legges ut på anbud – og
hva kommunene kan utføre med egne ansatte uansett
organisasjonsform. 

K o m i t e e n  viser også til sine merknader i
Innst. 358 L (2015–2016) Innstilling fra nærings-
komiteen om lov om offentlige anskaffelser (anskaf-
felsesloven), Prop. 51 L (2015–2016). 

3. Uttalelse fra utenriks- og forsvars-
komiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 26. mai 2016
oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse.
Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i brev
av 1. juni 2016: 

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling
til Prop. 114 S (2015–2016) og har ingen ytterligere
kommentarer.» 

4. Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, vi-

ser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt 

v e d t a k :

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-ko-
miteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU
om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om inn-
kjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv
2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter. 

Oslo, i næringskomiteen, den 2. juni 2016

Geir Pollestad Odd Omland
leder ordfører
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