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Høring – forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og 
tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye 

anskaffelsesdirektiver 
Nærings- og handelsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i lov om offentlige 

anskaffelser. I høringsnotat 2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om 

lælingklausul, men i en endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til 

anskaffelsesloven punkt 3.5. I høringen omtales «terskelverdier» på hhv kr. 100.000,-, 6 mill og 

36 mill. Dette kan føre til at de fleste offentlige anskaffelsene vil falle utenfor ordningen. Fri 

fagbevegelse har et artikkel om saken her Høringsfristen er 17.06.2015. 

Faglig råd for elektrofag behandlet høringen i møte onsdag 3. juni 2015, og gjorde følgende 

vedtak: 

 

Faglig råd for elektrofag har registrert at KD ved statsråden flere ganger har sagt at de vil innføre 

en lærlingeklausul i alle offentlige anbud, som kommer til å kreve at det skal være godkjent 

opplæringsbedrift, og at det skal være lærling på prosjektet. Faglig råd for elektrofag støtter opp 

om dette initiativet og registrerer at mange kommuner og fylker allerede har innført lignende 

krav i sine anbudsprosesser etter den såkalte «Skiensmodellen» og andre tilsvarende.  

 

1. I høringsutkastet til lov om offentlige anskaffelser tar Næringsdepartementet sikte på å 

avgrense kravet til bare å gjelde store kontrakter. I høringen brukes eksempel fra Danmark 

hvor kontrakten må være over 10. millioner, eller minst 6 mnd varighet før kravet om 

lærlinger slår inn. Faglig råd for elektrofag mener det er skuffende at terskelverdiene som 

omtales er så høye at store deler at offentlige innkjøp vil falle utenfor lærlingbestemmelsen.  

Faglig råd for elektrofag mener lærlingklausulen bør gjelde ethvert offentlig innkjøp hvor det 

vil være naturlig at leverandøren har lærlinger.  

 

2. Det foreslåes at kravet om lærlinger bare skal gjelde der KD i forskrift har definert at det er et 

særlig behov for læreplasser. Behovet for læreplasser er stort for de aller fleste fag og dette 

er noe som endrer seg ganske raskt og det å måtte ha en forskriftsbehandling av dette virker 

unødvendig byråkratisk og mot sin hensikt. Faglig råd for elektrofag mener KD med disse 

forbeholdene utvanner lærlingeklausulen til å bli en meget svak bestemmelse som kun vil 

gjelde for noen bransjer eller fag og kun på store oppdrag.  

Faglig råd for elektrofag vil anbefale KD å gå vekk i fra forslaget om at det kravet bare skal 

gjelde i bransjer eller geografiske områder der departementet har definert at det er et særlig 

behov for læreplasser.  
 

Rådet bed NHD ta hensyn til uttalelsen i det videre arbeid med saken. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Svein Harald Larsen Are Solli 

leder nestleder 
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