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

Unio viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om endringer i regelverket for
offentlige anskaffelser. Under følger Unios høringssvar.

1 Generelle kommentarer

1.1 Bruk regelverkets handlingsrom
De nye direktivene gir mulighet for nasjonale tilpasninger. Unio mener at dette 
handlingsrommet bør brukes til å fremme et regelverk som blant annet kan brukes 
som et verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

1.2 Det offentlige bør gå foran
Offentlig sektor har en viktig funksjon som innkjøper. En funksjon som både bør 
innebære effektiv forvaltning av fellesskapets midler og tilrettelegge for et seriøst 
arbeidsliv. Unio mener at det offentlig har et særlig ansvar for å gjennomføre og 
fremme innkjøp som sikrer seriøse arbeidsforhold, innovasjon, energi og miljø og 
opprettelse av læreplasser. Forslaget til regelverk bør følgelig være tydelig på dette. 
Unio mener at den foreslåtte teksten bør styrkes på disse områdene.

1.3 Behov for kompetanseheving og bruk av fagfolk
For å oppnå gode og samfunnsansvarlige innkjøp, er det nødvendig med kunnskap 
om regelverket. Det må følgelig iverksettes tiltak som fremmer kunnskapen om 
regelverket. I tillegg må kravspesifikasjoner og veiledere utvikles sammen med 
fagfolk.

2.1 Samfunnsansvar
For at offentlige sektor skal bruke sin innkjøpsmakt til å påvirke viktige 
samfunnsinteresser, bør dette komme tydelig fram i lov og forskrift som utledes av de
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nye direktivene. I dagens regelverk er det «ikke-anskaffelsesfaglige» bestemmelser
som understøtter gode og samfunnsansvarlige anskaffelser. Unio mener at disse
bestemmelsene må være eksplisitte i det nye regelverket.

2.2 Formålsbestemmelsen
Det offentlige innkjøpets samfunnstjenlige funksjon bør framheves både i
formålsparagraf og i andre paragrafer. På denne måten vil regelverket gi et entydig
signal om at innkjøpene også skal bidra til å fremme samfunnspolitiske og sosiale
mål. Dette er ikke tydelig nok i den foreslåtte teksten.

2.3 forskrift om lonns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Unio mener at forskriften:

• Bør gjelde for alle typer kontrakter, også konsesjonskontrakter
• Bør gjelde for anskaffelser under E0S-terskelverdi
• Bør evalueres og i den forbindelse påse at pensjonsordninger inkluderes.

Pensjon er en del av lønns- og arbeidsvilkår.

2.4 Lovens paragraf 6 - miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold
Unio støtter at miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold tas inn i egen paragraf. Unio er
særlig positiv til kravet om lærling klausulen i forbindelse med offentlige anbud.
Dessverre framstår betingelser knyttet til bransje og geografi som begrensende. Unio
ber om at disse begrensningene tas ut av teksten.

3 Avsluttende kommentarer

Unio viser også til Unios høringssvar i forbindelse med NOU 2014:4 Enklere regler -

bedre anskaffelser. Forenkling av det norske regelverket. I høringssvaret framheves
prinsipielle argumenter som også har gyldighet i forbindelse med de aktuelle
endringene.

Unio viser også til Forskerforbundets høringssvar.
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