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Høringsuttalelse til NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser 
 
Vi viser til departementets brev av 20.06.2014, hvor det bes om høringsuttalelser til NOU 
2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. 

Bergen bystyre behandlet saken «Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre 
anskaffelser» i møte 22.10.2014, sak 233/14, og fattet følgende enstemmige vedtak: 

«Bergen kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2014:4 Enklere regler bedre 
anskaffelser, slik det fremgår av notat vedlagt denne saken - «Høringsuttalelse fra 
Bergen kommune: NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. 

1. Bergen kommune mener lærlingeklausulen i forskriften må beholdes. Klausulen 
må i tillegg endres med to tillegg: 1) Som ikke begrenser den til norske 
leverandører. 2) og som sier at klausulen også gjelder for underentreprenører. 
Dersom det er et klart definert behov for lærlinger i den aktuelle bransjen, må også 
leverandøren og eventuelle underleverandører forplikte seg til å ta inn lærlinger i 
tilknytning til kontrakten 

2. Bergen kommune ser at klausulen om lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelsesloven § 
7 sammenfaller med ILO-konvensjon 94 om lønns- og arbeidsvilkår. Offentlig 
sektor har et spesielt ansvar for å hindre sosial dumping ved offentlige oppdrag. 
Bergen kommune mener derfor at det vil være helt feil signal og et alvorlig 
tilbakeslag i arbeidet for et seriøst arbeidsliv å oppheve eksisterende bestemmelse. 
ILO-94 pålegger offentlige myndigheter å legge til rette for at leverandørene tilbyr 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtalen, 
og en fjerning av bestemmelsen vil være direkte i strid med ILO-konvensjonen.» 

Vedlagt følger notatet «Høringsuttalelse fra Bergen kommune: NOU 2014:4 Enklere regler – 
bedre anskaffelser», som sammen med bystyrets vedtak utgjør Bergen kommunes 
høringssvar. 
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