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Høring – forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende 

nye forskrifter, som ledd i gjennomføringen av nye anskaffelsesdirektiver  

 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag om endringer i lov om 

offentlige anskaffelser, samt tilhørende forskrifter. Norsk Industri støtter uttalelsen til 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi deler NHOs syn om at regelverket må: 

 Inneholde en formålsbestemmelse i loven, som fremhever regelverkets betydning 

for konkurranse, verdiskapning og allmenhetens tillit til at det offentlige 

gjennomfører samfunnstjenlige anskaffelser. 

 Ha bestemmelser som tillater ikke-anskaffelsesfaglige hensyn.  

 Ha bestemmelser som gir oppdragsgiver handlingsrom til å forenkle 

anskaffelsesprosessen, herunder bestemmelser om egenerklæringsskjema. 

 Ha robuste prosedyreregler, som sikrer oppdragsgivers behov og leverandørens 

forutsigbarhet. 

 Ha bestemmelser som sikrer innovasjon, herunder innovasjonspartnerskap. 

 Ha bestemmelser som sikrer balanserte kontrakter. 

 Ha bestemmelser om digitale anskaffelser. 

 

Norsk Industri mener at det er viktig at oppdragsgiver kan stille, og stiller, krav om 

enkelte ikke-anskaffelsesfaglige forhold. For eksempel er offentlige anskaffelser et 

viktig verktøy mht. å nå klima- og miljøpolitiske målsetninger. Videre møter norske 

industribedrifter i flere sammenhenger særnorske miljøkrav. Dette gjør at bedriftene 

er blant de mest energi- og miljøeffektive i verden, men påfører samtidig industrien 

ekstra kostnader. Dette kan handle både om miljøkrav ved produksjon og miljøkrav til 

produkter og ferdigvarer, som f.eks. møbler og tekstiler. I tilfeller der norsk industri er 

pålagt særlige miljøkrav til produkter eller produksjon bør det også stilles miljøkrav 

ved anskaffelser, når det offentlige kjøper inn. Dette er god industri- og miljøpolitikk.   

 

Avslutningsvis understreker vi betydningen av at det raskt utarbeides veiledere til det 

nye regelverket, for å sikre enhetlig praksis og forvaltning. Norsk Industri støtter opp 

om gjennomføring av digitale anskaffelser i reglene, og er positive til at elektronisk 

kommunikasjon mellom leverandør og oppdragsgivere blir hovedregelen fremover. 
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