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Ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene 
Kommentarer fra Standard Norge  

Vi viser til departementets forslag til forskrift på ovennevnte område. Standard Norge har 
kommentarer i forbindelse med kapittel 7 i forslaget der det spesifikt henvises til 
standarder. Standard Norge er klar over at ordlyden i departementets forslag bygger på 
direktivteksten fra kommisjonen. Vi vil likevel komme med noen kommentarer da dette kan 
skape klarhet i forhold til bruken av forskriften i Norge. 

Standardiseringsorganisasjonene nasjonalt, europeisk og internasjonalt er sammen blitt 
enige om et felles sett termer og definisjoner på en rekke områder. Disse termene og 
definisjonene er nedfelt i standarder og retningslinjer for standardiseringsarbeidet og skal 
sikre entydig terminologibruk.  

Standard Norge mener det vil være en fordel om departementet benytter de termer og 
definisjoner som finnes i standardene på dette spesifikke området. På denne måten kan 
man unngå misforståelser i en kontraktssituasjon spesielt med tanke på at det i forskriftens 
§ 7-4 vises til spesifikke standarder som benytter disse definisjonene. 

§ 4-3 Standarder og spesifikasjoner 
I denne paragrafen er det listet en rekke termer som har avvikende definisjon i forhold til 
de som er nedfelt i relevante standarder (NS-EN 45020 og NS-EN ISO 17000). Dette 
gjelder underpunktene a), b), c), f) g) og h).  

Vi oversender gjerne disse definisjonene til departementet dersom ønskelig.  

§ 7-4 Opplysninger om kvalitetssikringsstandardene 
Teksten i denne paragrafen virker noe uklar på oss. Vi tolker teksten som en opplisting av 
hvilke sertifiseringsordninger som kan godtas innenfor ulike områder. Det vises i denne 
forbindelse til standardene i EN 29000 serien. Disse standardene er utgått og er erstattet 
av standarder i EN-ISO 9000 serien. Til orientering vil vi også nevne at standarder i  
EN-ISO 17000 serien er i ferd med å erstatte standarder i EN 45000 serien.    

Vi svarer gjerne på spørsmål i tilknytning til våre kommentarer.  

Med hilsen 
for Standard Norge 
Anne Kristoffersen 
akr@standard.no 


