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Høringsuttalelse – endring i lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser 
 
Det vises til høringsbrev fra departementet av 17.3.15. 
 
Det vises også til KS sitt høringssvar av 4.6.15. 
 
Hedmark fylkeskommune slutter seg til KS sitt høringssvar, med følgende to unntak: 

1. Miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold 
2. Krav til lærlinger 

 
Ad 1 Miljø, samfunnsforhold og sosiale forhold (høringsnotatets punkt 3.4): Dette er et 
utfordrende tema, både for menneskeheten og klodens fremtid – og innkjøpsfaglig. Det 
beste hadde vært om myndighetene i alle nasjoner tok ansvaret for at disse forhold var 
ivaretatt, slik at innkjøpere og forbrukere kunne konsentrert seg om behovsoppfyllelse i 
form av produktenes pris og kvalitet. 
 
Dessverre er vi langt fra en slik situasjon. I dag ivaretas disse forhold globalt på en 
mangelfull måte gjennom en miks av myndighetskrav og markedskrav. Myndighetene 
bidrar også til å hjelpe markedet gjennom støtte til bl.a. merkeordninger og 
sertifiseringsordninger. 
 
Pga problemenes alvorlighetsgrad, mener Hedmark fylkeskommune at det blir for 
defensivt å nøye seg med kan-regler. Alle muligheter bør benyttes til å bidra til å løse de 
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nevnte problemene. Offentlige innkjøp er en del av løsningen, men skal det monne må 
alle bidra.  
 
Hedmark fylkeskommune ber derfor departementet benytte skal-regler, og så må 
departementet søke å finne pragmatiske ordninger for hvor omfattende dette ansvaret 
skal være, bl.a. på kontrollsiden. Det antakeligvis sterkeste virkemidlet som offentlige 
innkjøpere har, er å bruke 3. parts sertifiserte ordninger (f.eks. Svanemerke, ISO 14001, 
EMAS, SA8000 mm) og kreve at varer/tjenester og leverandører som sådan oppfyller 
disse. Dette er et sterkt virkemiddel som krever begrensede ressurser til kontroll og 
oppfølging.    
 
Ad 2 Krav til læringer (høringsnotatets punkt 3.5): Mangel på læreplasser er et generelt 
problem for fylkeskommunen. Det er derfor behov for å stille krav om læreplasser i både 
små og store kontrakter innen alle de bransjer hvor det er behov for læreplasser. I tillegg 
til å sikre læreplasser, er dette kravet også effektivt mot sosial dumping (kravet tvinger 
frem seriøsitet og fagkunnskap i lærebedriften). 
 
Ellers: Det legges opp til ulike regler for klassisk sektor og forsyningssektoren. Ulike regler 
mellom sektorer, men til dels samme leverandører som må forholde seg til to ulike 
regelsett. Dette vil ikke være en forenkling. Man bør tilstrebe et mer sammenfallende 
regelverk mellom de to sektorene.  
 
Det bør også tilstrebes å lage så like regler som mulig over og under terskelverdiene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øystein Sætrang 
Innkjøpsleder 
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