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Offentlig upphandling i ett nytt Europa
Strax före jul skedde som framgått i massmedia ett genombrott i förhandlingarna mellan EG
och EFTA om ett s k EES-avtal rörande samarbete för att skapa ett europeiskt ekonomiskt
samarbetsområde, EES.
Offentlig upphandling hör till de områden som avses omfattas av avtalet. Detta beräknas
träda i kraft 1 januari 1993 och avses täcka bl a upphandling av varor, tjänster och bygg- och
anläggningsarbeten på statlig, landstingskommunal och kommunal nivå. Ett system för
överprövning och bevakning av reglernas efterlevnad avses vidare att skapas. En
utgångspunkt är reglerna för offentlig upphandling inom EG.
Ett EES-avtal kommer att följas upp av ny svensk lagstiftning om upphandling, som vi
bedömer kommer att gälla även för kommuner och landsting om en upphandling överstiger
vissa tröskelvärden. Dessa är som huvudregel för varor och tjänster ca 1,5 miljoner kronor
och för bygg- och anläggningsarbeten ca 37,5 miljoner kronor.
Upphandlingsförfaranden och tröskelvärden kan också komma att påverkas beroende på
utgången av förhandlingarna inom ramen för GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Allmänna tull- och handelsavtalet).
Till skillnad mot i dag kommer de nya upphandlingsreglerna sannolikt att gälla för bl a
offentligt ägda företag som har privaträttslig form och under särskilda villkor för företag
som arbetar med stöd av koncessioner såsom inom området eldistribution.
De nya upphandlingsreglerna bedömer vi kommer att ge möjlighet för utländska
anbudsgivare att begära överprövning av kommunala upphandlingsbeslut. Ett nationellt
och därutöver också ett internationellt övervakningsförfarande kan även tillkomma.
En kommun som företar en upphandling vars värde överstiger ovannämnda tröskelvärden
kommer sannolikt bli skyldig att offentliggöra denna genom annonsering i EGs tidskrift
Official Journal of the European Communities och i databasen TED (Tenders Electronic
Daily).
Kommande upphandlingsregler bör sammanfattningsvis inte innebära några väsentliga
nyheter för kommunerna när det gäller grundprinciperna för kommunal upphandling.
Enligt de upphandlingsreglementen som de flesta kommuner antagit, gäller redan i dag att
kommunen skall utnyttja förefintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iaktta
affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Detta är också syftet med
EGs upphandlingsregler. Däremot påverkas upphandlingsprocedurerna och sättet för
övervakning och överprövning. Här innebär EGs regler en skärpning jämfört med vad som i
dag gäller både för stat och kommuner.
Vi hänvisar i övrigt till den bifogade skriften från
utrikesdepartementets handelsavdelning "Offentlig upphandling i ett nytt Europa", som
ingår i serien "Fakta Europa".

Ytterligare information om EGs upphandlingsregler och deras konsekvenser för
kommunerna kommer under våren att lämnas i samband med regionala konferenser om EG
och kommunerna. Information om dessa konferenser liksom information om mer ingående
utbildning om de nya upphandlingsreglerna och som inleds under hösten 1991 lämnas
senare.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Hans Ekman (tfn 08-772 44 37) och
Bengt O Renberg (tfn 08-772 42 37). Samordnare för Kommunförbundets arbete med EGfrågor är Suzanne Askelöf (tfn 08-772 45 21).
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