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Høring – Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser
Sammendrag
Nærings- og fiskeridepartementet har ved brev av 11. november 2016 invitert
fylkeskommuner m.fl. til høring over et forslag til en ny forskriftsbestemmelse om miljø. Et
nytt regelverk om offentlige anskaffelser er tidligere vedtatt. Forskriften er en naturlig
oppfølging av denne lovendringen og innebærer at statlige, fylkeskommunale og kommunale
myndigheter og offentligrettslige organer må legge vekt på å minimere miljøbelastningene
ved sine innkjøp.
Fylkesrådmannens innstilling
Vestfold fylkeskommune støtter forslaget til ny anskaffelsesforskrift § 7-5 a. Minimering av
miljøbelastning, og viser til målsettinger vedtatt av fylkestinget i Vestfold i Regional plan for
klima og energi og Regional plan for verdiskaping og innovasjon, som det fremgår av
saksutredningen.
Tønsberg, 04.01.2017

Egil Johansen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør
Vedlegg: Høringsbrev 11. november 2016
Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og
fiskeridepartementet. Det nye regelverket består av en ny lov om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesloven) og tre nye forskrifter; forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og
forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften).
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslaget ut på høring med frist 10.02.2017.
Høringssvaret fra Vestfold fylkeskommune er avgrenset til kun å gjelde
anskaffelsesforskriften § 7-5 a. Minimering av miljøbelastning.
Saksutredning:
Et viktig satsningsområde i det nye regelverket har vært klima- og miljøutfordringene. Loven
stiller krav til at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige
organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig
miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Forslaget til en ny
forskriftsbestemmelse er en naturlig oppfølging av lovendringen, og innebærer at
fylkeskommunen må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp.
Forslag til bestemmelse i ny forskrift om offentlige anskaffelser: § 7-5 a. Minimering av
miljøbelastning lyder: «Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen
ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen
der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det
minimum vektes 30%.»
Dette innebærer at Stortinget i et anmodningsvedtak ber regjeringen om å innføre krav om
minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant.
Som det fremkommer av høringsnotatet mener Vestfold fylkeskommune, i likhet med
Regjeringen, at offentlige anskaffelser er et nyttig virkemiddel for å starte omstillingen til
lavutslippssamfunnet og det "grønne skiftet".
Vestfold fylkeskommune har gjennom Regional plan for klima- og energi angitt
ambisjonsnivået og føringer for fylkeskommunens arbeid på klima- og energiområdet. Et av
områdene det pekes på i planen er innkjøp av produkter og tjenester hvor det finnes et
handlingsrom i offentlige anbudsprosesser til å sette miljøkrav. Regional plan for klima- og
energi slår også fast at Klima- og energihensyn skal være overordnede premisser i all
planlegging, og er et mål som må gjennomsyre alle sektorer i Vestfold. Klima- og
energiplanen skal legges til grunn for andre regionale planer.
Under innsatsområder i Regional plan for klima- og energi er det vedtatt strategi for at
offentlige innkjøp skal stimulere til grønn innovasjon, og det er nedfelt at konkurranse
skjerper motivasjonen for innovasjon og at innovasjon påskyndes av at offentlige
myndigheter setter miljøkrav i sine innkjøp. Målsettingen klima- og energiplanen er at
Vestfold skal være i den klimapolitiske fronten ved å vise høy kompetanse innen grønne
innkjøp og solid evne til å utnytte handlingsrommet som innkjøpsregelverket gir.
Vestfold fylkeskommune har også vedtatt Regional plan for verdiskaping og innovasjon med
tiltaksområdet offentlige anskaffelser som innovasjonsdriver. Som en følge av dette har
Vestfold fylkeskommune vedtatt å delta i et regional program for leverandørutvikling som skal
vektlegge innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser med en grønn innretning.
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Fylkesrådmannens bemerkninger:
Forslaget til en ny anskaffelsesforskrift er i tråd med fylkeskommunenes egne vedtak om mer
innovative og grønnere offentlige innkjøp. Offentlige anskaffelser er et nyttig virkemiddel
for å starte omstillingen til lavutslippssamfunnet og det "grønne skiftet", og
Fylkesrådmannen er positiv til en ny forskrift, som også er en naturlig oppfølging av det nye
regelverket om offentlige anskaffelser.
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