
 Oslo, 31.10.2014 

Bekymringsmelding for manglende etikk i offentlige anskaffelser 
 
Vi vil på vegne av våre virksomheter uttrykke bekymring for Forenklingsutvalgets forslag til 
ny anskaffelseslov.  
 
Vi mener at anskaffelsesregelverket må utformes på en måte som i sterkere grad enn i dag 
sørger for at aktører som opptrer ulovlig ikke kan delta i og vinne offentlige 
anbudskonkurranser. En forenkling av regelverket bør derfor ta sikte på gjøre det enklere for 
offentlige innkjøpere å stille krav til og følge opp miljøhensyn og respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen.  
 
Økt fokus på ivaretagelse av miljøhensyn og respekt for grunnleggende menneskerettigheter 
i anskaffelsesregelverket er nødvendig ut fra konkurransehensyn. Det bryter med prinsippet 
om likebehandling når en leverandør som ikke respekterer grunnleggende 
menneskerettigheter og skader miljøet kan konkurrere om et offentlig anbud på lik linje med 
seriøse leverandører. Seriøse leverandører taper anbudskonkurranser fordi det offentlige 
ikke etterprøver om prisen de får gjenspeiler lovlige arbeidsforhold og forsvarlig 
miljøhåndtering. Vi etterlyser et lovverk som fremmer rettferdig konkurranse mellom 
leverandører som opptrer i tråd med loven og samfunnets forventinger om anstendige 
produksjonsforhold.  
 
Norsk offentlig sektor har med innkjøp for over 400 milliarder årlig et særskilt ansvar som 
innkjøper da det er fellesskapets ressurser som benyttes. Dette ansvaret innebærer å sørge 
for at varer de kjøper inn er produsert under lovlige og anstendige forhold, i tråd med 
internasjonalt anerkjente menneskerettslige- og miljøstandarder. Dette er avgjørende for å 
sikre effektive og velfungerende markeder, som leverer de beste løsningene til offentlig 
sektor.  
 
Vi ber om at departementet tar denne bekymringsmeldingen med seg i det videre arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
       

 
 

 
Øyvind Briså,       
Konserndirektør, Bama                                                                     

 

 
 

 

 
Erling Ølstad 
Adm. Dir. Mester Grønn 

Knut Stand Jacobsen 
Adm. Dir. Byggmakker 

 

 

 
 
 
    

     
      Knut Lutnæs  
     Miljøsjef, Coop 



 Oslo, 31.10.2014 

 

 
 

 

 
Carl Peter Aaser  
V.P. Environment, 
Scandinavian Business Seating 

 
 

 
Monica Sander 
Daglig leder, Beer Sten 

 
 
 

 
Irene Gulbransen 
Prosjektleder Culina/Enor 
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Anders Bredesen 
Daglig leder, Allsidige Nord 
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Bekymringsmelding for manglende etikk i offentlige anskaffelser 
 
Jeg vil på vegne av Sykehuspartner uttrykke bekymring for Forenklingsutvalgets forslag 
til ny anskaffelseslov.  
 
Sykehuspartner mener at anskaffelsesregelverket må utformes på en måte som, i større 
grad enn i dag, hindrer aktører som opptrer ulovlig fra å delta i og vinne offentlige 
anbudskonkurranser. En forenkling av regelverket bør derfor ta sikte på gjøre det 
enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til og følge opp miljøhensyn og respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen.  
 
Økt fokus på ivaretagelse av miljøhensyn og respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter i anskaffelsesregelverket er nødvendig ut fra konkurransehensyn. 
Det bryter med prinsippet om likebehandling når en leverandør som ikke respekterer 
grunnleggende menneskerettigheter og skader miljøet kan konkurrere om et offentlig 
anbud på lik linje med seriøse leverandører. Seriøse leverandører taper 
anbudskonkurranser fordi det offentlige ikke etterprøver om prisen de får gjenspeiler 
lovlige arbeidsforhold og forsvarlig miljøhåndtering. Sykehuspartner etterlyser et 
lovverk som fremmer rettferdig konkurranse mellom leverandører som opptrer i tråd 
med loven og samfunnets forventinger om anstendige produksjonsforhold.  
 
Norsk offentlig sektor har med innkjøp for over 400 milliarder årlig et særskilt ansvar 
som innkjøper da det er fellesskapets ressurser som benyttes. Dette ansvaret innebærer 
å sørge for at varer de kjøper inn er produsert under lovlige og anstendige forhold, i 
tråd med internasjonalt anerkjente menneskerettslige- og miljøstandarder. Dette er 
avgjørende for å sikre effektive og velfungerende markeder, som leverer de beste 
løsningene til offentlig sektor.  
 
Vi ber om at departementet tar denne bekymringsmeldingen med seg i det videre 
arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Espen U. Eilertsen 
Direktør Innkjøp og Logistikk 


	Bama m.fl.
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