
Program
 
Konferanse om grønne offentlige innkjøp  
– miljø, innovasjon og konkurransekraft 

13. juni i Gamle Logen 



Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virke-
middel for å fremme en effektiv offentlig sektor, ny teknologi, 
lavere utslipp og et konkurransedyktig næringsliv. Dette er 
viktig for å fremme overgang til lavutslippssamfunnet. 

Regjeringen har foreslått en ny lov om offentlige anskaffelser 
som er under behandling i Stortinget. KLD vil sammen med 
NFD invitere til en konferanse om «Offentlige anskaffelser 
og incentiver – virkemidler for innkjøp som fremmer miljø, 
innovasjon og konkurransekraft». Vi ber om innspill til virke-
midler og grep for å komme tidlig i gang med oppfølgingen.

Konferansen vil finne sted i Gamle Losjen 13. juni kl. 9.00 
-14.15. Formålet er å få fram næringslivets stemmer og erfar-
inger relatert til effektiv oppfølging av den nye loven. Hoved- 
fokuset for konferansen vil være å diskutere ulike policy  
insentiver som medvirker til å utløse potensialet for grønne 
offentlige innkjøp. Næringsliv, statlige bedrifter, kommuner 
og organisasjoner er invitert.

De mest sentrale sektorene er identifisert som bygg, anlegg, 
infrastruktur og transport. Hvilke insentiver trenger nærings- 
livet og bedriftene for at vi skal få utviklet og spredt klima- 
og miljøvennlige teknologier og løsninger gjennom offentlige 
innkjøp?



PROGRAM KL. 9.00–14.15

Ordstyrer: Journalist Terje Svabø 

8.30 Registrering, kaffe/te

9.00 Åpning ved statsråd Vidar Helgesen og  
 statsråd Monica Mæland, NFD

  Dialog med Terje Svabø

9.30 Næringslivet ligger foran i løypa  
 – hvordan gjør de det?

  Anskaffelser – virkemidler for å fremme miljø,  
 innovasjon og konkurransekraft   
 Statoil ved direktør Jon Arnt Jacobsen 

  Omstilling ved bruk av innkjøpsmakt   
 Ruter ved kvalitetsdirektør Marit Leite

 Noen strever med å slå igjennom i markedet  
 – hvorfor?

  Gode miljøvennlige varer/tjenester, men 
  manglende marked – erfaringer med barrierer
  Kinnarps ved salgsdirektør Stig Skuggevik



9.55 Hva gjør Sverige – hva kan vi lære av dem?

 Grønne offentlige innkjøp – slik gjør vi det i Sverige 
 Generaldirektør Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten

 Intelligente indkøb – slik gjør vi det i Danmark
 Direktør Bjørn Bauer, Planmiljø

10.20 Kaffepause – 25 minutter

10.45 Marked og teknologiutvikling – hvordan får  
 vi det til sammen?

 Paneldebatt: Hvordan stimulere marked og  
 teknologiutvikling i Norge? 
 • Tidligere EU-kommisjonær og representant fra   
   grønn konkurransekraft-utvalget Connie Hedegaard
 • NTNU ved Annik Magerholm Fet
 • SEB ved Christopher Flensborg
 • Leverandørutviklingsprogrammet ved Per Harbø
 • Innovasjon Norge ved Mona Skaret
 • ZERO ved Marius Holm 

 Spørsmål fra salen 



11.25 Hvordan fremmes innovasjon og grønne 
 offentlige innkjøp innen bygg/anlegg og  
 infrastruktur (VVS/IKT)?

 Våre erfaringer fra byggsektoren? 
 Oslo Kommune ved administrerende direktør 
 Per Morten Johansen 

 Paneldebatt: Hvilke krav bør vi stille i byggsektoren  
 og for infrastruktur? 
 • Future Built ved Birgit Rusten 
 • Statsbygg ved Harald V. Nikolaisen
 • Betongindustriens Landsforening  
    ved John Erik Reiersen
 • Asplan Viak ved Sigrid Strand-Hansen 
 • ENOVA ved Rune Holmen
 • Norsk Gjenvinning ved Erik Osmundsen, 

 Spørsmål fra salen 

12.15 Lunsj – 45 minutter

13.00 Hva er potensialet i transportsektoren?

 Utfordringer knyttet til miljøvennlig transport  
 DNV-GL ved senior sjefskonsulent Eivind Dale



 Paneldebatt: Hvilke krav bør vi stille 
 i transportsektoren?
 • Nor Lines ved Kjell Hauge 
 • Siemens ved Ketil Aagesen 
 • Asko ved Knut Aaland
 • Posten ved Petter Andresen 
 • Østfold fylke ved fylkespolitiker Andreas Lervik (AP)
 • Bellona ved Hallstein Havåg 

 Spørsmål fra salen 

13.45 Hvordan kan vi endre og tilpasse  
 virkemiddelbruken – hva må til?

 Innovative Offentlige anskaffelser: 
 Toppidrett versus breddeidrett – våre erfaringer  
 med virkemiddelbruk
 Difi ved avdelingsdirektør Dag Strømsnes

 Mulige incentiver og ordninger for risikoavlastning  
 for innovative offentlige anskaffelser
 Menon Business Economics 
 ved prosjektleder Erland Skogli

 Spørsmål fra salen

14.00 Avslutning  
 ved statssekretær Lars Andreas Lunde 
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