
Fra: Dagfinn Fidje Bjørlo <db@promis.no> 
Sendt: 20. februar 2022 21:26 
Til: Postmottak NFD 
Emne: Sv: Innspill til ny Norges-modell for offentlige anskaffelser 
 

Tilleggspunkt:  

 Det bør være mulig å få utført "egnethetsvurderinger" ved etablering av nye 
selskaper, hvor Brønnøysundregistrene får adgang til å sjekke tidligere 
arbeidslivskriminalitet før nytt selskap etableres.  

 Egnethetsvurderinger kan også vurderes å gjøres ved levering av 
aksjonærregisteoppgaver - dvs i driftsfasen etter registrering. For eksempel kan 
selskaper hvor en aksjonær eier mer enn 5% pålegges revisjonsplikt - uavhengig av 
størrelsen på AS-et. Det vil si at revisjonsreglene styrkes for useriøse aktører.  
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Fra: Dagfinn Fidje Bjørlo 
Sendt: søndag 20. februar 2022 21:19 
Til: postmottak@nfd.dep.no <postmottak@nfd.dep.no> 
Emne: Innspill til ny Norges-modell for offentlige anskaffelser  
  

Hei 
 
Las gjennom denne artikkelen https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-norges-modell-
for-et-seriost-arbeidsliv/id2895366/ med stor interesse. Har selv jobbet litt med dette 
området.  
 
 

Noen forslag til tiltak:  

 Anskaffelse 
o Senke terskelen for å gjennomføre en seriøsitetsjekk fra 100 000 kroner til 0 

kroner ved offentlig innkjøp. eBevis gjør at disse kontrollene kan 
automatiseres.  

o Be om at alle kommuner melder inn restanser i tjenesten eBevis. Dette bør 
koordineres gjennom KS.  

 Betaling av anskaffelse fra alle offentlige virksomheter 
o Gjennomfør sjekk av restanser mot offentlige virksomheter (statlige og 

kommunale) før betaling utføres. Dette bør ideelt sett gjøres hver gang. 
Maskinelle prosesser gjør dette mulig.   

o Dersom det finnes offentlige restanser bør betalingen til leverandør 
motregnes. 

o Pålegg offentlige virksomheter å betale til norske kontonummer - eller 
minimum krev at betalingen skal skje til norske kontonumre dersom 
leverandøren er registrert i enhetsregisteret til Brønnøysundregistrene. Jeg 
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har hørt om tilfeller hvor norske virksomheter ber om betaling til utenlandske 
kontonumre, og det gjør det vanskelig å drive inn pengene gjennom offentlig 
innkreving ved utestående restanser.  

 
Ta kontakt om dere ønsker utdyping av disse innspillene.    

   

 
 
 
Mvh, 
Dagfinn Fidje Bjørlo 
 
Tlf 900 33 111 
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