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Høringsuttalelse - Forslag om endring i reglene om håndhevelse av
regelverket om offentlige anskaffelser
Innstilling
Akershus fylkeskommune sender høringsuttalelse med innhold slik det framgår av saken.
Sammendrag
Det kongelige nærings- og fiskeridepartement (departementet) sendte 11. november 2016 ut
høringsbrev med forslag til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige
anskaffelser.
Fristen for å avgi høringsuttalelse er 10.2.2017.
Nedenfor følger punktene Akershus fylkeskommune og AFK Eiendom FKF, i det følgende
AFK, så grunn til å behandle.

Fylkesrådmannens forslag til kommentarer
Bestemmelsen som foreslås er:
7-5 a. Minimering av miljøbelastning
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%.
Vurdering
Akershus fylkeskommune (AFK) ser det som viktig at miljø vurderes som del av
anskaffelsesprosesser. Vi støtter derfor innholdet i den første setningen i bestemmelsen.
Det vurderes riktig at det skal være opp til det innkjøpsfaglige skjønn å fastsette i hvilken del av
anskaffelsesprosessen man stiller krav til miljø. Dette belyser departementet godt i sitt eksempel
av en kommunes kjøp av biler til hjemmesykepleien, jf. høringsnotatet. Her vises det, på en god
måte, hvorfor det ofte er mest fornuftig å velge miljø som kvalifikasjons- og/eller
minimumskrav.

Bestemmelsens andre setning sier «bør det minimum vektes 30%». Denne formuleringen
vurderes som uklar, da det på den ene siden ikke oppgis å være en skal-bestemmelse, mens det
på den andre siden kan tolkes å angi et minimum. Begge tolkninger trekkes også frem i
høringsnotatet, slik at det blir uklart hva som menes.
AFK mener det må være adgang til å vurdere vektingen av miljø i den enkelte konkurranse. Slik
bestemmelsen er foreslått fremstår det som at man må velge mellom å vekte tildelingskriteriet
miljø med 30%, eller å ikke ha det som tildelingskriterium i det hele tatt. AFK mener at denne
vurderingen må være opp til oppdragsgiver i den enkelte sak.
Ut fra AFKs syn var et av hovedformålene med forenklingsutvalgets arbeid å forenkle og å
redusere antall detaljbestemmelser. Derfor vurderes det som uheldig å allerede nå bevege seg
bort fra dette prinsippet, ved å innta detaljreguleringer som en angivelse av 30% vil være.
Dersom detaljgraden skal ligge på dette nivået, kan det etter hvert bli aktuelt å få andre
bestemmelser med samme detaljgrad, eksempelvis for etisk handel og sosialt ansvar. Dette vil
kunne føre til at det innkjøpsfaglige skjønn, med tanke på vekting av øvrige kriterier,
innskrenkes i for stor grad.
Den nye forskriftsbestemmelsen er foreslått plassert som §7-5a. AFK viser til at denne
bestemmelsen ikke naturlig hører sammen med habilitet (§7-5) og foreslår derfor at plasseringen
endres, til eksempelvis § 7-9.
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