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BNLs høringsnotat til Næringskomiteen – Stm. om offentlige anskaffelser 

Økt markedsadgang for små og mellomstore bedrifter 

• Enkelt og bærekraftig regelverk sikrer etterlevelse 
• Kompetanse hos bestiller avgjør hva som blir levert 
• Digital bestilling  

Bestill med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Offentlige anskaffelser legger rammene 
for fremtidens samfunn. Samtidig er det offentlige den største kunden til byggenæringen. Et godt 
og bærekraftig sluttprodukt handler ikke bare om anskaffelsesprosessen, men også om hvilke 
ringvirkninger anskaffelsen skaper. Offentlige anskaffelser viser markedet hva som er mulig og 
setter standarden for annet næringsliv. Derfor er det spesielt viktig med høye ambisjoner slik at vi 
skaper et samfunn som er bærekraftig sosialt, økonomisk og for miljøet. 

BNL vil i dette notatet kommenterer noen enkeltforhold i meldingen.  

Miljøgevinst. Lovverkets handlingsrom utnyttes ikke til å bestille miljø og klimavennlig. 
Eksisterende standarder og verktøy må tas i bruk og det må utvikles videre. Det vil skape 
innovasjon og øke konkurransekraften. 

Riktig kompetanse er grunnlaget for en god og bærekraftig bestilling. To viktige virkemidler for 
øke kompetansen blant offentlige innkjøpere er å revidere DIFIs allerede eksisterende kritieriesett 
for grønne offentlige anskaffelser og at det utvikles kursmoduler slik at offentlige instanser blir i 
stand til å ta i bruk kriteriene. 

eBevis. Meldingen slår fast at det skal etableres et eBevis på anskaffelsesområdet og 
videreutvikle tjenesten slik at det gis tilgang til flere datakilder og for flere brukergrupper. Dette 
støtter BNL, men mener tempoet må økes og eBevis gjørs tilgjengelig også for forbrukermarkedet. 

Digital anskaffelse. Alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale 
verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike 
digitale løsninger. Dette er svært viktig og det må tilrettelegges for at den digitale informasjonen 
som samles kan brukes til å forbedre anskaffelsene ytterligere. 

Strengere krav. Det varsles at det skal utarbeides en overordnet veiledning til oppdragsgivere 
som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn det 
anskaffelsesregelverket krever. Det skal også utvikles et bedre kompetansetilbud om offentlige 
anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter. Dette må gjøres i samarbeid med partene i 
arbeidslivet. 

Terskelverdi. En evaluere av hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket skal 
gjennomføres til høsten. BNL støtter dette, men mener at mye løses med etablering av LilleDoffin, 
med næringsspesifikke tilpassinger. Det vil sikre markedsadgang for mange små og mellomstore 
bedrifter og må etableres raskt. 



Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er 
en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som  sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble 

etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og 
entreprenørbedrifter. 

 
 

 

 

Bedre krav til lærlinger. BNL støtter forslaget om å utarbeide en klar og brukervennlig 
presentasjon av statistikken over når det foreligger særlig behov for læreplasser i en bransje. I 
byggebransjen vil det alltid være behov for lærlinger. BNL mener at departementet sammen med 
relevante bransjer og næringer sammen blir enige om behovet for lærlinger i de forskjellige 
bransjene for perioder på 2 år. Den enkelte innkjøper behøver ikke vurdere behovet i hvert enkelt 
innkjøp. 

Riktig størrelse. Det er avgjørende med en sunn balanse mellom effekten av store kontrakter og 
at kontraktene har en størrelse som danner grunnlag for god konkurranse i markedet. Derfor er 
BNL positive til at stortingsmeldingen varsler en todelt utredning av de markedsmessige 
konsekvensene av store offentlige anskaffelser og oppdragsgivernes etterlevelse av «del opp eller 
begrunn-prinsipp», for utvalgte områder der vi vet at det er utfordringer med store kontrakter. 
Det er viktig for markedsadgangen til små og mellomstore bedrifter, samtidig som det skaper reell 
konkurranse om oppdragene mellom lokale aktører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


