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HØRING – NOU 2014: 4 ENKLERE REGLER- BEDRE ANSKAFFELSER 
 

Naturvernforbundet viser til høring på Forenklingsutvalgets NOU 2014: 4 Enklere regler- 

bedre anskaffelser. 

 

Offentlige innkjøp må inkluderes som en del av virkemidlene for omlegging til et 

lavutslippsamfunn med lav miljøbelastning. Det må på plass tydelige retningslinjer for 

innkjøpspolitikk som tar hensyn til miljø og etikk. 

 

Vi ser det som svært uheldig at flertallet i utvalget mener det norske regelverket for 

anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene ikke bør inneholde bestemmelser om 

miljøhensyn. 

 

Som mindretallet i utvalget mener Naturvernforbundet at slike ikke-anskaffelsesfaglige 

hensyn i anskaffelsesregelverket ligger utenfor Forenklingsutvalgets mandat. Vi mener det 

er for dårlig faglig grunnlag til å utelate disse hensynene i regelverket.  

 

Anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene utgjør årlig ca. 52 milliarder kroner. Og andelen 

av det totale antall kontrakter er 72 prosent. Dette er betydelige midler og anskaffelser, og 

vi kan ikke se at utvalget har fått forelagt informasjon om hvilke miljømessige og sosiale 

muligheter som ligger i å bruke anskaffelsesregelverket aktivt. 

 

Vi reagerer sterkt på følgende setning i NOU-en: «Etter flertallets syn bør 

anskaffelsesregelverket ivareta andre hensyn bare når disse er forenlige med lovens formål 

om å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser og konkurranse om offentlige 

kontrakter.» Her støtter vi mindretallets begrunnelser om at dette er for snevert samt 

forståelsen om «det offentlige som en betydelig økonomisk aktør bør bruke sin tyngde som 

innkjøpsmakt til å påvirke viktige samfunnsinteresser i ønsket retning». 

 

Vår erfaring fra samarbeid med kommuner og offentlig innkjøpere viser at oppdragsgiver 

ofte unnlater miljøhensyn fordi innkjøpsansvarlig ikke er den som har spesiell kompetanse 

på miljø, etikk, klima og energi. Denne fagkompetansen hentes fra andre fagmiljøer i sin 

kommune, organisasjon etc. Dersom det ikke ligger bestemmelser i regelverket om å ta 

miljøhensyn, vil ikke fagpersonene heller bli spurt om innspill i slike innkjøpssituasjoner. 

 

Samtidig som regelverket må styrkes, bør også kompetansen om miljøhensyn ved offentlig 

innkjøp styrkes i hele den offentlige sektoren, gjennom kompetansebygging som DIFIs 

tidligere miljø- og anskaffelsesavdeling har gjort. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Johanne Sæther Houge (sign.)    Holger Schlaupitz 

rådgiver       fagsjef  

mailto:naturvern@naturvernforbundet.no
mailto:postmottak@nfd.dep.no

