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Innspill til høring om ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser
WWF Verdens naturfond takker for anledningen til å gi innspill om ny forskriftsbestemmelse for
offentlige anskaffelser. Vi er svært positive til hvordan klima og miljøhensyn kan ivaretas
gjennom endringene i dette regelverket.
Offentlig sektor gjennomfører innkjøp for om lag 480 mrd i året. Det offentlige utgjør dermed en
betyrdelig innkjøpsmakt, og en betydelig kilde til klimagassutslipp. Derfor er WWF Verdens
naturfond positive til at regjeringens beskriver klima- og miljøutfordringen som et viktig
satsingsområde i det nye regelverket.
Utvalget for grønn konkurransekraft har i sine anbefalinger sagt at offentlige innkjøp bør
innrettes slik at de bidrar til å stimulere det grønne skiftet:
«Offentlig sektors innkjøpsmakt må brukes til å akselerere det grønne skiftet og stimulere
innovasjon og teknologiadopsjon. Ved å etterspørre for eksempel fossilfrie anleggsmaskiner eller
nullutslippsferger sikres både etterspørsel og utvikling av ny teknologi. Den samlede
omkostningen for en anskaffelse må beregnes utfra forventet levetid. Slik kan det offentlige
styrke konkurransekraften til produkter som har høy kvalitet og lang levetid. Ambisiøse
funksjonskrav bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst. Det bør
opprettes et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse.»
WWF støtter denne anbefalingen og utvalgets fem konkrete anbefalinger for aktive offentlige
anskaffelser, som bør følges opp videre av regjeringen i den kommende stortingsmeldingen om
temaet. WWF Verdens naturfond vil videre fremheve behovet for å inkludere offentlige
anskaffelser som en del av den kommende klimaloven.
I den nye miljøbestemmelse i anskaffelsesloven § 5 skriver departementet 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.»
«Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen,
slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon,
arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til
leveransen.»
Dette er viktige presiseringer i lovverket som WWF Verdens naturfond støtter.
I høringen av en ny klimalov som regjeringen gjennomførte før jul har WWF Verdens naturfond
understreket behovet for en egen lovparagraf som skal sikre at klimahensyn ivaretas i offentlig
beslutningstaking. Dette vil blant annet gjelde for offentlige anskaffelser. Vårt forslag til ny § 6
om prinsipper for offentlig beslutningstaking lyder som følger:
«Offentlige beslutninger som medfører utslipp av klimagasser, eller på annen måte direkte eller
indirekte medfører en økt klimabelastning, skal så langt det er rimelig bygge på kunnskap om
klimavirkningen av beslutningen. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på klimaet.»
«Ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og
foretar innkjøp, skal klimavirkningen vurderes og tillegges vekt. Vurderingen og vektleggingen
skal fremgå av beslutningen.»
WWF Verdens naturfond mener klimaloven må etableres som en rammelov på klimaområdet.
Det er svært positivt at regjeringen nå tar initiativ til at underliggende lovverk som regelverket om
offentlige anskaffelser bidrar til å sikre at klimavirkningen av offentlige beslutninger ivaretas og
følges opp systematisk.
Stortinget har i vedtak 476/2015 bedt regjeringen om å gjennomgå eksisterende lovgivning som
kan ha betydning på klimaområdet, og eventuelt foreslå, der hvor det ansees som
hensiktsmessig for klimaarbeidet, en samordning og overbygging av lovgivningen på
klimaområdet. Vi ser at dette vil være et stort arbeid, og anbefaler derfor at det også settes ned
en klima- og miljøkommisjon som har til hensikt å fremme vekting av klima og miljøhensyn i
dagens lovverk, med en ny klimalov som ramme.
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Med vennlig hilsen,

Nina Jensen
generalsekretær
njensen@wwf.no
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leder for klima og energi
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