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innspill stortingsmelding om offentlige anskaffelser 

Takk for muligheten til å gi innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser litt på 
overtid. Det er en viktig utfordring for næringslivet at ting tar det. Det trengs klare 
rammevilkår og forutsigbarhet. Regler er ikke vanskelig å følge om man vet at de ikke 
vil endres hele tiden.  

Vårt interesseområde er compliance. I Sverige og Danmark, Nederland og England nå 
ingen tvil om at menneskerettigheter skal overholdes. Dagbøter, osv. Det er godt for 
verden. Det er også en fanesak for den sittende regjeringen.  I tillegg er det en helt 
sentral del av EU20/20/20 – å bli den mest konkurransedyktige økonomi i verden på 
bærekraftig vis. Det må lønne seg å være seriøs. Det gavner også norsk og norskeid 
næringslivs konkurransekraft.  

Vi har i det siste hørt noen som stiller seriøsistet opp mot innovasjon. Det må ikke skje at 
dette settes opp mot hverandre. Med nye digitale virkemidler som støtte er det ikke 
noe problem å følge opp samfunnsansvar samtidig som man også gjør kjernejobben. 
Men regulering som kun to ledd underleverandører – det er en stor utfordring. Faktisk 
er det ikke mulig, og for å kunne levere med kun ledd blir virksomhetene nødt til å 
drive med kreative tilpasninger, kanskje til og med snusk. Det må erkjennes at det 
trengs flere leverandørledd. Flere leverandørledd er heller ikke noe problem om man 
benytter moderne metoder for oppfølging.  

Samfunnsansvar gjennom eget offentlig organ? Det kan være at dette var en god 
ide. MEN, dere må ikke finne på å utsette implementering av seiriøsitetskrav og 
respekt for menneskerettigheter ved å sette i gang å etablere nye offentlige 
organisasjoner for å håndtere dette nå. Det vil ødelegge for dem som er seriøse om 
det nå skal utsette i årevis igjen. Det fins private løsninger som er klar. Markedet til 
disse vil være borte om dette skal på hold igjen.  

Løft frem god praksis. Se til de dyktige innkjøperne. De er tydelige i kravene og følger 
opp. Da vet leverandørene hva de står overfor, og leverer på det med å følge opp av 
forventningene innfris. Ingen tvil- slik skal det være De vinner de seriøse fremfor de 
useriøse.  

Lov om åpenhet? Vår mening er at det ikke bør pålegges ved lov å være transparent. 
Det er konkurranseforhold og krevende å være leverandør og å tjene penger. Ved å 
pålegge åpenhet kan sterke aktører underby dyktige, innovative, mindre. Ikke krev 
dette.  
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