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Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det
uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen
(Ds 2011:6)
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

avge yttrande till Kulturdepartementet enligt nedanstående

Stockholms läns landsting ställer sig negativt till promemorians förslag till
ökad konkurrens inom det uppdragsarkeologiska området och anser att
ansvaret att bestämma vem som ska utföra uppdragsarkeologi även
fortsättningsvis bör ligga hos Länsstyrelsen. De nuvarande undantagen från
upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen bör vara kvar.
Kopplingen mellan länsstyrelsen och utföraren av uppdragsarkeologin är
viktig. Det är staten (samhället, i det här fallet länsstyrelsen) som har det
huvudsakliga intresset i att säkerställa kvaliteten i utförandet och därför den
som är mest sannolik att göra en bra upphandling. Det finns stor risk för att
företagaren som ofrivillig upphandlare främst kommer ta ekonomiska
hänsyn i upphandlingen och att samhällets intresse av att bevara
kulturminnen kommer i andra hand.
Redan idag genomförs länsstyrelsernas upphandling av uppdragsarkeologi
med ett anbudsförfarande om kostnaden "kan antas" komma att överstiga 20
prisbasbelopp och över 5 prisbasbelopp om företagaren så begär. Det finns
alltså redan grund för nya entreprenörer att komma in i verksamheten.
Som konstateras i promemorians blir ett system med auktorisation eller
certifiering troligen dyrt och komplicerat, men om ansvaret för
upphandlingen överförs från Länsstyrelsen till företagaren anser Stockholm
läns landsting att man trots allt bör införa ett sådant system. Detta med tanke
på ovan nämnda risk för att ekonomiska intressen sätts i första hand i
upphandlingarna.
Ett bättre sätt att öppna marknaden för fler aktörer är att göra avsteg från
lokaliseringsprincipen med en speciallagstiftning. Stockholms läns landsting
ställer sig därför positiva till promemorians förslag att möjliggöra för
kommun och landsting att åta sig uppdrag som utförare av arkeologiska
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undersökningar utan anknytning till kommunens eller landstingets område
eller dess medlemmar.
Stockholms läns landsting instämmer avslutningsvis med promemorian om
att Riksantikvarieämbetet även fortsättningsvis bör vara bemyndigat att
meddela föreskrifter.

