
Vedlegg I til kongelig resolusjon 4. november 2022 om oppnevning av utvalg som skal 
gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer 
 
Mandat for lovutvalg som skal revidere anskaffelsesregelverket 
 
Innledning 
Regjeringen vil revidere anskaffelsesregelverket. Hovedmålet er å gjøre regelverket enklere 
og lettere tilgjengelig, blant annet gjennom endringer i strukturen, materielle endringer og 
gjennomgang av reglene om samfunnshensyn. Arbeidet skal også ha fokus på å styrke 
klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser samt legge til rette for aktivitet og verdiskaping 
i hele landet. Utvalget skal se hen til at samfunnet hurtig må omstilles til et mer bærekraftig 
samfunn. Bærekraft har tre dimensjoner, miljømessig bærekraft (klima- og miljø, løse 
klimakrisen), sosial bærekraft (sikre menneskerettighetene, motvirke sosial dumping og 
bekjempe arbeidslivskriminalitet.) og økonomisk bærekraft (sikre mennesker og samfunn 
økonomisk trygghet).  
 
Formålet med anskaffelsesregelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. 
Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 650 mrd. kroner årlig. Siden offentlige midler 
er knappe, er det viktig at anskaffelsene gjennomføres effektivt. Et godt regelverk om 
offentlige anskaffelser kan bidra til dette. Effektiv konkurranse om kontraktene er et viktig 
virkemiddel for velfungerende markeder. I forbindelse med overgang til en grønn økonomi, 
kan offentlige oppdragsgiveres praksis påvirke omstillingen i næringslivet. I tillegg til klima- 
og miljøhensyn inneholder anskaffelsesregelverket en rekke samfunnshensyn som skal 
ivaretas. Dette gjelder blant annet grunnleggende menneskerettigheter, innovasjon, 
arbeidsforhold og sosiale forhold.  
 
Bakgrunn 
Anskaffelsesreglene ble revidert i 2013–2016 ved gjennomføring av tre EØS-direktiver i 
norsk rett. I tillegg foreslo Forenklingsutvalget i utredning NOU 2014: 4 endringer i den 
nasjonale delen av regelverket. Den 1. januar 2017 trådte lov om offentlige anskaffelser med 
forskrifter i kraft. Regelverket består av en nasjonal og en EØS-basert del. I den nasjonale 
delen, under EØS-terskelverdi, står norske myndigheter ganske fritt til å bestemme innholdet 
i reglene, så lenge grunnleggende prinsipper overholdes. I den EØS-baserte delen, over 
EØS-terskelverdi, er Norge bundet av anskaffelsesdirektivene.   
 
Forenkling av regelverkets struktur 
Anskaffelsesloven er i store trekk en hjemmelslov. Hovedtyngden av reglene er gitt i 
forskrifter som inneholder prosedyreregler og utdypning av regler om samfunnshensyn. Dette 
avviker fra vanlig regelverksstruktur i Norge, og skaper et fragmentert og til dels komplisert 
rettskildebilde. Det er viktig at nasjonalt regelverk som gjennomfører EØS-regler inneholder 
grundige lovforarbeider som beskriver EØS-rettens betydning.1  
 

 
1 Fremhevet i NOU 2020: 9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens 
oppholdskrav ved reiser i EØS-området der utvalget kom med en rekke anbefalinger i forbindelse med 
gjennomføring av EØS-rettsakter.  



Omfanget og kompleksiteten i regelverket kan føre til betydelig ressursbruk for både 
innkjøper og tilbyder. Regelverk som er enklere å orientere seg i kan redusere kostnadene 
for deltakere i konkurranser. For innkjøpere kan et mer oversiktlig regelverk bidra til å 
effektivisere innkjøpene. En gjennomgang kan også bidra til å redusere behovet for bistand 
for innkjøpere og leverandører. I tillegg kan potensialet for og omfanget av tvister reduseres. 
 
Forenkling av innholdet i regelverket 
Anskaffelsesregelverket har potensial for forenkling både over og under EØS-
terskelverdiene. Reglene i den nasjonale delen er i dag i stor grad like reglene i den EØS-
baserte delen. Skillet mellom de ulike delene av forskriftene blir mindre tydelig, samtidig som 
det kan være utfordrende å vite hvor stor innvirkning EØS-retten har på tolkningen av 
reglene. Over EØS-terskelverdi må forenkling skje innenfor det EØS-rettslige 
handlingsrommet. Det kan likevel tenkes at endringer i struktur kan gjøre også denne delen 
av regelverket lettere tilgjengelig.  
 
I løpet av de fem årene siden regelverket trådte i kraft, har det skjedd en rettsutvikling 
nasjonalt, i EU-domstolen og i EFTA-domstolen som gjør at det er behov for å vurdere 
behovet for å endre ordlyden i enkelte av bestemmelsene i regelverket. 
 
Forenkling og tydeliggjøring av bestemmelsene om klima og miljø og andre samfunnshensyn 
Anskaffelsesregelverket vil i tiden fremover bli et stadig viktigere virkemiddel for å nå klima- 
og miljømål, herunder regjeringens omstillingsmål, som ledd i det grønne skiftet. I tillegg 
inneholder anskaffelsesregelverket forpliktelser til å ivareta andre samfunnsmål, som arbeid 
mot arbeidslivskriminalitet og ivaretakelse av sosiale forhold. Dette øker kompleksiteten i 
regelverket. Det er derfor behov for å se regelverket og de ulike hensynene det skal fremme i 
sammenheng, samtidig som det anerkjennes at klima- og miljøhensyn er av særlig viktighet, 
og at det er uutnyttet potensiale for videreutvikling innenfor de EØS-rettslige rammene på 
dette området. Det er også behov for å foreta en gjennomgang av samfunnshensynene i lys 
av målet om effektiv bruk av samfunnets ressurser.  Arbeidet skal utføres med sikte på at 
regelverket skal bli mer brukervennlig, slik at det blir enklere å legge til rette for grønn 
omstilling og andre samfunnsmål som er tatt inn i anskaffelsesregelverket. Hensynene skal 
fremmes effektivt og til lavest mulig kostnad for samfunnet.  
 
Oppdrag 
Organisering 
For å revidere anskaffelsesregelverket settes det ned et lovutvalg. Utvalget skal vurdere 
hvordan dagens regelverk fungerer, og foreslå endringer som vil gjøre det mer brukervennlig, 
samt bidra til bedre ressursbruk og bedre måloppnåelse. Utvalget vil bestå av jurister og 
økonomer. I tillegg inviteres LO, NHO og KS til å utpeke hvert sitt medlem i utvalget. 
 
Utvalget står for utredningens innhold og anbefalinger. Utvalgets forslag til ny lov og endrede 
forskrifter skal i sin form være klare til å sendes på høring. Utvalget skal foreslå en samlet 
struktur for hele anskaffelsesregelverket. 
 



Det skal opprettes en referansegruppe med representanter fra oppdragsgivere, leverandører 
og andre relevante aktører. Referansegruppen skal komme med innspill til utvalget underveis 
i arbeidet. 
 
Utvalget skal levere sitt arbeid i to delleveranser. I den første delleveransen skal utvalget 
foreslå forenkling av regelverkets struktur, forenkling av innholdet i regelverket og forenkling 
og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn.  
 
Den første delleveransen skal omfatte følgende tema: 
• Vurdering av hvordan offentlige innkjøp i praksis kan fremskynde overgangen til en grønn 

sirkulær økonomi, herunder: 
o om miljøkrav skal stilles i alle trinn av anskaffelsesprosessen 
o om eventuelle miljøkrav skal gjelde både over og under terskelverdiene 
o om det bør utvikles sentralt fastsatte standardiserte minimumskrav på prioriterte 

områder. 
• Vurdering av hvordan kravene til sosial bærekraft, herunder menneskerettigheter og 

bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bør tydeliggjøres. 
• Oversikt over regelverksutviklingen i EU innenfor offentlige anskaffelser, blant annet som 

ledd i omstilling til en mer sirkulær økonomi, for å vurdere hvordan dette påvirker norsk 
rett, f.eks. fremtidig behov for nye lov- eller forskriftsbestemmelser.  

• Hvordan det offentlige skal fremme innovasjon i anskaffelser, og spesielt innovasjon for å 
fremme grønn omstilling.   

• Ny struktur for anskaffelsesregelverket samlet sett, hvor en større del av regelverket tas 
inn i lov. 

• Forslag til lovforarbeider som er veiledende for brukerne av regelverket, hvor det blant 
annet gjøres klart om bestemmelser er basert på EØS-rett eller ikke, og på denne måten 
også klargjøre hvor det finnes et nasjonalt handlingsrom. 

• Endringer for å gjøre regelverket enklest mulig for brukerne, særlig materielle forenklinger 
i den nasjonale delen av regelverket og strukturelle forenklinger i den EØS-baserte delen 
av regelverket. 

• Oppdatering og klargjøring i regelverket som følge av rettspraksis. 
• Vurdering av hvordan forslag til endringer i størst mulig grad kan oppnå formålet om 

effektiv bruk av samfunnets ressurser. Utvalget skal anslå nytten og kostnadene ved 
forenklingene som foreslås. 

• En samlet vurdering av hvordan bestemmelsene om samfunnshensyn fungerer i dag, og 
forslag til endringer som kan bidra til en bedre måloppnåelse, herunder mulige endringer i 
bestemmelsenes anvendelsesområde. 

 
I den andre delleveransen skal utvalget foreslå endringer på mer avgrensede områder i 
regelverket. Den andre delleveransen skal omfatte følgende tema: 
• Hvordan regelverket kan endres for å skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i 

offentlige anskaffelser. Utvalget skal også utrede om offentlige innkjøpere bør sette 
offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anskaffelsesprosesser. 

• Endringer som sikrer at offentlige anskaffelser har en utforming og størrelse som gjør det 
mulig for lokale og regionale aktører å delta i konkurransen om hele eller deler av 



oppdraget, og adgangen til å velge lokale og regionale leverandører, innenfor det EØS-
rettslige handlingsrommet.  

• Innretningen av erstatningsreglene. 
• Endringer i avvisningsreglene. 
• Hvordan regelverkets geografiske virkeområde kan klargjøres. 
• Tydeliggjøre muligheten for å stille krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser 

for å ivareta beredskapshensyn og nasjonale sikkerhetsinteresser.  
   
Utvalget skal se hen til rettsutviklingen i EØS og reguleringen i de andre nordiske landene. 
Utredningen skal bygge på Utredningsinstruksen, herunder Utredningsinstruksens seks 
spørsmål.2 Justis- og beredskapsdepartementets veileder Lovteknikk og lovforberedelse skal 
benyttes.  
 
Det avholdes et oppstartmøte mellom utvalgsleder og departementet, og minst ett møte i 
løpet av utvalgets arbeid. Ved tvil om innholdet i mandatet skal utvalgsleder ta kontakt med 
departementet. Departementet kan foreta nødvendige avklaringer av og justeringer i 
mandatet.  
 
Tidsplan 
Første delleveranse legges frem 4. november 2023. Andre delleveranse legges frem 4. mai 
2024. Begge rapporter vil være offentlige. 

 
2 Hva skal en utredning inneholde? | DFØ (dfo.no) 

https://dfo.no/fagomrader/utredning/hva-skal-en-utredning-inneholde

