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Høring – forslag om endring av lov om offentlige 

anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i 

gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver 

 

Norges blindeforbund mener at det er fornuftig å gjøre et 

komplisert regelverk enklere og dermed lettere å håndtere for 

aktørene i markedet. Dette slik at man bl.a. sikrer at innkjøp 

gjøres uten å miste aktuelle leverandører. 

Vi mener allikevel at enkelte av forslagene til endring vil 

forringe regelverket, gjøre kampen for et likestilt samfunn 

vanskeligere og vanskeliggjøre enkelte innkjøp. 

Dette gjelder følgende punkter: 

 Fjerning av begrepet «universell utforming» fra loven.  

 Valg av anskaffelsesprosedyre 

For øvrig støtter Norges Blindeforbund FFOs høringsuttalelse og 

stiller oss bak det de skriver i den. 

 

Universell utforming 

Slik Norges Blindeforbund ser det, er det meget viktig å 

opprettholde kravet til å ta hensyn til universell utforming i 

loven. 

Hovedgrunnen til dette er at samfunnet er langt fra å være 

universelt utformet. Norge trenger å fortsette å ha et sterkt 

fokus på universell utforming. Det er ennå slik at mange ikke 

vet hva begrepet universell utforming betyr og det er dessverre 

slik at fagfolk trenger å minnes på at de er nødt til å ta hensyn 

til universell utforming når de utfører sitt daglige virke. 

Bevisstgjøring er også en av hovedargumentene til mindretallet 

i NOU 2014:4, «Disse medlemmer mener at en slik regel 
skaper bevissthet hos oppdragsgiver om hva som bør 

prioriteres i planleggingen.» 

 



 

Dette samsvarer også med det Norge har påtatt seg ved å 

ratifisere FN konvensjon for rettigheter til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Art. 8 forplikter partene til å 

bevisstgjøre samfunnet. Art. 9 forplikter partene til å sørge for 
å tilgjengeliggjøre samfunnet. 

 

Departementet har i forslaget opprettholdt noen ikke-

anskaffelsesfaglige hensyn. Det er med andre ord slik at 

departementet mener noen saker er så viktige at de fortjener 
en plass i loven. Det er uforståelig og vanskelig å se at 

hensynet til universell utforming ikke passer inn i denne 

sammenheng. Spesielt siden universell utforming er en del av 

loven i dag. Man ønsker altså å ta ut noe som allerede ligger 
der og som det fortsatt er et skrikende behov for å ha et fokus 

på. 

 

Det hevdes også i høringsnotatene at universell utforming er 

godt nok sikret gjennom spesiallovgivningen. Det stemmer 

ikke. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven dekker bl.a. ikke 

arbeidsplasser og digitale løsninger ved skolene. Det siste er et 

godt eksempel på anskaffelser som kommunen gjennomfører, 

der det er meget viktig at man sørger for universell utforming. 

 

Krav til endring av forslag 

Norges Blindeforbund ber av disse grunner departementet om 

å endre på forslaget og sikre at universell utforming fortsatt vil 

stå som et krav i lov om offentlig anskaffelser. 

 

Valg av anskaffelsesprosedyrer 

Det er foreslått en del endringer rundt hva som kan unntas 

hovedregelen om begrenset eller åpen anbudskonkurranse. 

Slik vi ser det er det et område som ikke er berørt her, men 

som bør adresseres. Det gjelder anskaffelser av individuelle 

tjenester, der en gjennomføring av anbudskonkurranse vil 



 

medføre at personsensitive opplysninger, som er 

taushetsbelagte, blir offentliggjort. 

Det ble nylig gjennomført en anskaffelse av individuelle 

tjenester av en liten kommune i Norge. De ønsket å 

gjennomføre en anbudsrunde, da kommunen mente de var 

forpliktet til å gjennomføre dette. Det var helt på det rene at 

hvis man gjennomførte dette, ville det være klart hvem som 

trengte tjenestene, hvilke tjenester vedkommende trengte, 

hvor mye disse tjenestene ville koste kommune, osv.  

Kommunen snudde heldigvis i denne saken, da det bare var en 

mulig leverandør av tjenestene. Allikevel klarte man å 

offentliggjøre personsensitive opplysninger gjennom Doffin.no, 

da anskaffelsen ble publisert der. 

 

Krav til endring av forslag 

Norges Blindeforbund ber derfor departementet om å 

tydeliggjøre at anskaffelser av individuelle tjenester, der man 

risikerer å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger, er 

unntatt fra plikten til å gjennomføre en åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse. 

 

 

 

 

 

 


