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Europeisk regelverk for offentlige anskaffelser danner bakgrunn for 
opprettelsen av europeisk standardiseringsarbeid

• Initiativ fra EU-kommisjonen
• Basert på et behov hos interessentene i 

forbindelse med innføringen av 
anskaffelsesdirektivene i 2014

• Standard Norges svenske søsterorganisasjon SIS 
har fått i oppdrag å lede det europeiske arbeidet 

• Den europeiske komiteen startet planleggingen av 
et standardiseringsdokument for integritet og 
ansvarlighet (Integrity and Accountability) i 
offentlige anskaffelser i et oppstartsmøte i 
Stockholm den 12. juni 2019
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Hensikten med standarden er å styrke flere områder i 
anskaffelsesprosessen 

• styrke troverdigheten og tilliten til 
anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers 
av landegrenser

• bidra til effektiv gjennomføring av avtaler og forpliktelser

• forenkle og øke grenseoverskridende handel basert på 
offentlige anskaffelser

Den nye standarden skal:
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Oppstartsmøte i Stockholm 12. juni 2019

Scope – Public Procurement: 

“Standardization in the field of public
procurement. The main task of TC/461 is the
development of a standardization document on
integrity and accountability in public
procurement. The TC/461 will identify the need
for any new projects which would expand the
work program to include standards, or other
standardization documents, within the wider field
of public procurement and not just limited to 
integrity and accountability, such as terms and 
definitions, general concepts, best practices, 
guides for the procurement process, checklists, 
and other guidelines of relevance.” 

• Prosjektleder: Farshad Akhondi
• Komitéleder (3 år): Jonas Denvall
• 29 deltakere fra 11 nasjoner
− Bente Hagelien, Difi

− Jacob Landsvik, Universitetet i Oslo

• Kun Sverige har hatt tid til å etablere en speilkomité
• Liasions:
−CEN/TC 447 Horizontal standards for the provisions of

services

−CEN/TC 440 E-procurement

−OECD

• Neste plenumsmøte i slutten av september 2020
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Engasjement på tre nivåer for dere som eksperter

• delta i europeisk arbeidsgruppe (WG) 
eller CAG (Chairman Advisory Group)

• delta i den norske speilkomiteen SNK 585

• høringer og kommentarer

• kan få tilgang på dokumenter
• tilgang til ferdige standarder

Aktiv deltakelse
i CEN/TC 461

Aktiv deltakelse
i SNK 585

Informasjon/
oppdatering
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Oppnevning av eksperter til WG1

• Utarbeide et standardiseringsdokument for 
integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

• Ta utgangspunkt i et prosjektforslag utarbeidet av 
den svenske speilkomiteen

• Utarbeide ny versjon innen utgangen av 2019
• Sendes CEN/TC 461 for avstemming med en 8 

ukers frist før den eventuelt gjøres aktiv
• Jonas Denvall ble valgt til komitéleder og Farshad 

Akhondi som prosjektleder
• Frist 4. september 2019 for å spille inn eksperter

• Omfang av arbeid:
− To fysiske møter av to arbeidsdager (totalt fire dager)
− Første møte i Stockholm

− Andre møte i Brussel eller annet sted

− En til tre arbeidsdager mellom møtene forventes å 
brukes til forberedelser, avhengig av hvilken rollen man 
har og arbeidsoppgaver man har påtatt seg

• Dato for første møte er satt til 30-31 oktober 2019
− Spille inn relevant arbeid i forkant

− Frist 2. oktober 2019
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Oppnevning av eksperter til CAG (Chairman Advisory Group)

• Identifisere behovet for å utarbeide 
standardiseringsdokumenter på andre områder innen 
offentlige anskaffelser enn integritet og ansvarlighet

• Anbefale et fremtidig arbeidsprogram og om 
nødvendig et revidert mandat for CEN/TC 461

• Undersøke hvilken rolle CEN TC/461 kan ha som 
støtte til medlemsstater i implementeringen av 
anskaffelsesdirektivet

• Undersøke behovet  for å utarbeide en forretningsplan 
• Undersøke behovet for å etablere liasions med andre 

komiteer
• Undersøke på hvilken måte miljøaspekter skal 

inkluderes i CEN/TC 461
• Presentere resultatene av arbeidet på neste 

plenumsmøte for CEN/TC 461 (september 2020)

• Jonas Denvall ble valgt til komitéleder og Farshad
Akhondi som prosjektleder

• Valg av inntil to eksperter fra hvert medlemsland og 
liasions

• Første møte skal avholdes senest 20. mars 2020
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Opprettelse av speilkomité
• Standard Norge er i 

ferd med å opprette 
en norsk speilkomité 
for å følge arbeidet til 
den europeiske 
komiteen

• Oppstartsmøte fredag 
27. september 2019 
kl. 10-14 hos 
Standard Norge

• Sammensetning av 
ulike interessenter, 
hvor følgende har vist 
interesse:

• Universitetet i Oslo
• Sykehusinnkjøp HF
• Miljødirektoratet
• Etisk Handel Norge
• NHO
• Virke
• Statsbygg
• Melanor
• Coor Service 

Management AS
• Norgesgruppen
• Varner
• Bane NOR
• Utenriksdepartementet
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Hva skal speilkomiteen gjøre?

• Mandat
−Den europeiske komiteen legger føringer for hva den 

norske speilkomiteen skal følge med på og jobbe med

− Innspill til standardiseringsdokument for integritet og 
ansvarlighet

− Innspill til CAG om mulige spørsmål som bør besvares

• Fremdriftsplan
−Oppstartsmøte 27. september 2019

−Overordnede innspill til WG1 innen 2. oktober
− Innspill på nytt utkast WG1 jobber med i 2019 og som 

kommer på høring rett på nyåret

− Innspill til CAG som skal ha første møte innen mars 
2020 og legge frem resultatet i september 2020
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Trenger vi delta internasjonalt? 

Det er riktig, MEN…….
• Standardene vil være dårligere egnet for bruk i 

Norge
• Praktisk implementering av EU-direktiv vil i Norge 

skje uten norsk påvirkning
• Norske bedrifters konkurransesituasjon svekkes 

fordi de må tilpasse seg konkurrentenes løsninger
• Vi mister muligheten til kompetanseutvikling og 

nettverksbygging som deltakelse i arbeidet gir

Standardene kommer vel uansett 
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Vi trenger dere som eksperter!
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