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Høringsuttalelse – NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling 
av det norske anskaffelsesregelverket 
 
Oslo Håndverks- og Industriforening(OHIF) er en helt uavhengig interesseorganisasjon og har 
i dag medlemmer med geografisk spredning over hele landet. Det fleste av våre medlemmer 
ar sitt nedslagsområde i Oslo og fylkene rundt. OHIF representerer hovedsakelig små og 
mellomstore bedrifter innenfor de store byggfagene, matfagene og design og 
håndverksfagene. 
 
OHIF velger å konsentrere seg om de punktene som har størst betydning for våre 
medlemmer. 
 
I Norge i dag eksisterer det et stort svart og et stort grått marked. På dette markedet handler 
også offentlige innkjøpere. Avisoppslag viser hvor vanskelig det er å velge hvitt og seriøst. 
OHIF mener det egentlig er veldig enkelt. Still krav om: 

 Lærlinger med på prosjektet 

 Egne ansatte 

 Kompetanse 
 
Disse kravene må stilles i både offentlige anbud og i rammeavtaler – og kan settes i en 
prekvalifiseringsrunde.  For å være tilbydere må man være kvalifisert i forhold til kravene og 
oppfylle en minste standard ut i fra krav til etterrettelighet. Seriøse bedrifter er opptatt av 
kompetanse, opplæring og egne ansatte. Ved en slik prekvalifiseringsrunde gis det 
handlingsrom for å luke ut useriøse tilbydere. 
 
Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn 
OHIF er skeptiske til Forenklingsutvalgets valg om å fjerne ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i 
forskriften. Foreningen mener en tryggere vei å gå er å stramme opp den eksisterende 
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forskriften fra et kan - til krav om lærlinger.  Med en slik forsterkning av forskriften vil 
offentlige innkjøpere få hjelp med å holde den useriøse delen av markedet på avstand.  
ESA sier at hvis det er forhold av nasjonal interesse – er det lov å fremme interesser som 
f.eks rekruttering. Godkjente lærebedrifter med lærlinger tilhører den seriøse delen av 
markedet. For lærebedrifter er det en forutsetning med egne ansatte som er fagansvarlig for 
lærlingen(e).  
 
OHIF vil påpeke at utvalget foreslår at ikke-anskaffelsesfaglige hensyn kan tas inn i 
standardkontrakter. I Oslo kommune har man tatt inn flere av våre (og andres) forslag i 
standardkontraktene blant annet om krav til lærlinger med på byggeplassen. OHIF er meget 
fornøyd med at Oslo kommune går foran i dette arbeidet.  
 
Ved å beholde ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i anskaffelsesregelverket, synliggjøres og 
tydeliggjøres mulighetene i offenlig innkjøp og for grep i standardkontraktene. Det hersker 
stor usikkerhet om hvilke krav kommuner og andre offentlige innkjøpsorganer kan sette, i 
forhold til ESA. OHIF mener forenklingsutvalget har overdreven tro på andre virkemidler 
f.eks veiledere for å synliggjøre ikke-anskaffelsesfaglige hensyn. OHIF håper at dette punktet 
i utvalgets uttalelse ikke vektlegges og tas med i arbeidet videre. Spesielt siden det på side 
36 i NOU’n står  Utvalget skal ikke: Vurdere i hvilket omfang det nasjonale 
anskaffelsesregelverket skal benyttes til å fremme hensyn utover de anskaffelsesfaglige, som 
for eksempel næringspolitiske, miljøpolitiske eller sosialpolitiske hensyn. 
 
Rammeavtaler 
På Rammeavtalemarkedet dominerer de mest useriøse aktørene. Dette er meldingen vi får 
fra våre medlemmer. Mange av våre medlemmer har gitt opp å delta i konkurransen og det 
er synd. Nettopp seriøse bedrifter med bransjeorganisasjonstilknytning er de som bør finne 
det interessant å delta. Vi kan, hvis det er av interesse skaffe dokumentasjon på useriøsitet i 
forbindelse med offentlige innkjøp – spesielt på rammeavtaler. 
 
Forslaget om tilbudskonkurranse som en ny konkurransform har vi vanskelig for å se at vil bli 
forenklende – ivertfall fra tilbyderes ståsted. I tillegg er OHIF er redd for at dette vil gi bedre 
rom for useriøse aktører. 
 
Vi gjentar vårt budskap for å lette offentlige innkjøperes arbeid med å velge seriøst: 
Still krav om: 

 Lærlinger med på prosjektet 

 Egne ansatte 

 Kompetanse 
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