DET KONGELIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT
postmottak@nfd.dep.no

Oslo 10. februar 2017

Høringsinnspill – Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser
YS takker for muligheten til å komme med innspill til ovennevnte.
YS er positive til Stortingets anmodningsvedtak om et krav om minimum 30% miljøvekting
ved alle offentlige anbud der det er relevant. I vårt høringsinnspill til endring av lov om
offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter (2015) var YS positive til at de omfattede
virksomhetene skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere
miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger. Den totale mengden av offentlige
innkjøp utgjør til sammen store mengder utslipp av klimagasser. Hvordan og hva som
anskaffes vil derfor ha stor betydning. Ved å innføre krav til miljøvektig i offentlige anbud
økes etterspørselen etter miljøvennlige løsninger, og åpner opp for flere muligheter for dette
markedet.

Forslag til bestemmelsene
YS registrerer at departementet har gode argumenter for at forskriftene ikke ensidig skal
kreve at offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav som tildelingskriterium med minimum
30% vekt i alle anskaffelser der det er relevant. YS deler departementets oppfatning at å
stille miljø som minstekrav eller kvalifikasjonskrav kan være mer hensiktsmessig i enkelte
tilfeller. Vi har forståelse for at lovverket må åpne for fleksibilitet slik at lovverket fungerer
best mulig i henhold til hensikt. Således legger forslagene til bestemmelser i forskrift til rette
for at det vil være mulig å stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen. YS
mener dette er riktig å gjøre samtidig som forskrift presiserer at dersom miljø brukes som
tildelingskriterium skal det minimum vektes 30%.

Måling, oppfølging og kompetanseheving
For å sikre at Stortingets anmodning fungerer etter intensjonen er det viktig å følge opp og
måle utviklingen. Det vil også være viktig å legge til rette for økt innkjøpskompetanse
vedrørende miljøkrav og miljøvekting. I denne forbindelse ønsker YS å referere til
ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som foreslår et nasjonalt senter for
innkjøpskompetanse. Forslaget innebærer at et nasjonalt senter skal sikre at statlige

organer, fylker og kommuner og andre som har innkjøpsoppgaver basert på offentlige
reguleringer får opplæring og har tilgang til relevant kompetanse på anskaffelse av
lavutslippsløsninger. Kompetansesenteret skal ha kapasitet til å gi råd og veiledning. Det
foreslås også å opprette en nasjonal nettportal der man kan hente informasjon om regelverk,
gode eksempler og praktiske verktøy. Kompetansesenteret bør, i samarbeid med relevante
etater, sørge for et rapporterings- og målingssystem for grønne offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen
YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
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