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Høring – forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og 
tilhørende forskrift 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 også «terskelverdier». Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY) overlater til partnerne i arbeidslivet å uttale seg om nivået på disse 
verdiene. 
 

SRY er sammensatt av hovedorganisasjonene i arbeidslivet og de representerer ulike syn på de 
foreslåtte endringene. Flertallet i SRY står bak høringsuttalelsen. Organisasjonene Spekter, KS og 
Virke mente at SRY skulle overlate til organisasjonene å uttale seg. 
 
Departementets forslag til bestemmelse fremgår av ny § 6a i lov om offentlige anskaffelser. 
 
§ 6 a. Krav til læreplasser  
Departementet kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer å stille krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere 
lærlinger deltar i arbeidet med utførelsen av kontrakten. I den enkelte anskaffelse må kravet utformes slik 
at det står i forhold til kontraktens art og størrelse.  
Kravet skal gjelde i bransjer og geografiske områder hvor departementet i forskrift har definert at det er 
særlig behov for læreplasser. Departementet kan bestemme at kravet bare gjelder for kontrakter over en 
bestemt verdi og varighet. 

  

Departementet foreslår at kravet om lærlinger bare skal gjelde i bransjer og i geografiske 
områder hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. SRY 
mener det på et generelt grunnlag er behov for lærlinger i alle bransjer. En statlig regulering og 
definisjon av behovet for lærlinger gjennom forskrift er et dårlig egnet virkemiddel for å 
imøtekomme utfordringer slik som konjunktursvingninger. Det samme vil gjelde en regulering av 
geografiske områder. 

 
Hensikten med en lærlingklausul i lov om offentlig anskaffelser er å stille krav til arbeidsgivere 
om at de har lærlinger i virksomheten. For at en lærlingklausul skal ha effekt og omfatte de fleste 
virksomheter, mener SRY at det er viktig at terskelverdien for kontrakter ikke settes for høyt. 
Imidlertid mener SRY at partene i arbeidslivet gjennom sine organisasjoner er rette instanser for 
å uttale seg om nivået på terskelverdiene.    
 
SRY ber departementet vurdere ovennevnte problemstillinger. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Rolf Jørn Karlsen       Carl Rønneberg 
leder SRY        nestleder SRY 
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