
Innovative og bærekraftige 
anskaffelser av lokal mat og drikke

Elisabeth Sandnes
Seniorrådgiver
Miljø i offentlige anskaffelser



Alle skal 

 kartlegge

 rapportere

 samarbeide i matkjeden

 gjøre tiltak, velger selv hvilke

 Både offentlige og private 
virksomheter skal redusere

 De private bedriftene 
forplikter seg gjennom en 
tilslutningserklæring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tenkte først å si litt om matsvinn. 82 % av klimafotavtrykket til mat sitter i produksjon og forbruk. Når en tredel kastes sier det seg selv at vi har mye å vinne på å forebygge og redusere matsvinn. Det er også penger å spare og alle jeg har snakket med sier at de også får bedre kvalitet på maten, de blir bedre til å planlegge. Avtalen



Emballasje 
Tropisk avskoging  
Sosiale hensyn
Menneskerettigheter

Varer i sortiment
Bestillingsløsning 



• Aktiv bransje

• Matvett.no og KuttMatsvinn2020

• Bransjeorganisasjonene tar imot 
rapportering

• Myndighetene lager statistikk

• Matvett og KuttMatsvinn2020 finansieres 
gjennom avtaler med et utvalg aktører

• De jobber med endret finansiering som vil 
kunne åpne basen for alle 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke vedtatt ennå, du kan si at vi jobber med å finne en langsiktig og "bærekraftig" videreføring av matsvinnarbeidet i serveringsbransjen hvor blant annet finansiering via en mulig "vederlagsordning servering" må på plass. Ordningen bør favne bredt (både private og offentlige). Dette er motsatt av hvordan KM2020 prosjektet finansieres og driftes i dag med et mindre utvalg aktører og hvor det må inngås bilaterale avtaler.



Veileder om ernæring i anskaffelser –
1. versjon før jul
To hovedtyper krav:

 Innhold av ulike næringsstoffer og nøkkelhullet

 Helsedirektoratets retningslinjer, anbefalinger, råd

Alltid et allergivennlig alternativ

Slå sammen med

 Utvikling av klimasmart meny

 Bestillingsrutiner

 Matsvinnarbeid
• Få på plass rapporteringssystem
• Få i gang konkrete prosjekter – er en terskel
• Gi leverandørene en større veiledningsrolle
• Fast diskusjon på statusmøter

Pyramiden er fra Gnistbloggen



Hvordan legge til rette for lokale tilbydere
• Sjekk ut hva som finnes i regionen før dere deler opp 

• Inviter de små inn til leverandørdialog
• Skaff dere kunnskap om markedet og hvem som kan levere hva og hvordan

• Del opp anskaffelsen
• Mindre regioner
• Skill ut varer i egne anbud (vær bevisst på hvilke varer som skilles ut)
• Eller del opp anbudet i flere delkonkurranser (egen konkurranse i hver del) 

• Dere kan i anbudet ha med klausul om ingen leverandør kan vinne mer enn X antall delkonkurranser

• Parallelle rammeavtaler/delkontrakter:
• For eksempel tre leverandører av poteter med en fordelingsnøkkel for avrop

• Vær bevisst rundt deltagelse i innkjøpssamarbeid

• Sesongens råvarer – eller spesifiser at dere ønsker smalahove. Også i måltidstjenester

• Kan avtalen med grossist også innebære at andre leverandører kan sende varer med transporten? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Først vil jeg si – tenk dere om før dere inngår kun en kontrakt. Det er krevende å få på plass logistikk for å levere mat og drikke. Om for eksempel to fylker inngår en rammeavtale som alle kommunene kan slutte seg til – kun med en leverandør. Hvordan blir konkurransen i markedet neste gang rammeavtale skal ut på anbud? Unngå å si ordet lokalt, si sesongens råvarer



Eksempel fra København
• Innkjøperne er i jevnlig dialog med både de 

som arbeider på kjøkkenet og leverandørene 
i forberedelsene av anskaffelsen. 

• De spør kjøkkenet om hvilke behov og 
ønsker de har, og sjekker mulighetene for 
dette i markedet. 

• De deler ofte inn anskaffelsen i flere mindre 
anskaffelser for å sikre at mindre 
leverandører kan levere tilbud. 

• De forsøker å gjøre det enklere å levere 
tilbud ved å
• rådgi om hvordan tilbudsskjemaer skal fylles ut 
• gjøre tilbudsskjemaene standardiserte. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mat til offentlige kjøkken (sykehjem, sykehus, skoler og eldrehjem). Mål fra 2001: økologisk mat i 90% av alle anskaffede måltider. Dette målet var nådd i 2016. Også fokus på sesongmat og råvarer av høy kvalitet. 



Noen spørsmål
• Kan en bruke matsvinn som tildelingskriterium?

• Miljø som tildelingskriterium – hvordan få dette til?

• Hvordan finne lokalprodusentene?

• Vilje til lokale kjøp versus pris hvordan vekte?

• Kan vi kjøpe fra nærbutikken selv om mest mat kommer fra 
grossist og andre?

• Ikke lov å vektlegge geografi men politikere ( og folk) har ønske 
om økt lokalmat – hvordan?

• Hva er det offentliges behov og ønsker for lokale produkter         
– en viss prosentandel? 

• Kan grossister tilrettelegge for innkjøp lokalt?

• Kan kvalitetskrav i avtalen benyttes for å få mer lokale varer?

Lokalmat.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
https://www.anbud365.no/regelverk/mulighet-for-lokal-mat-krev-okologisk-eller-del-opp-kontrakter/



Vi jobber også med
• Kontraktsoppfølgning

• Sikre at brukerstedene får det de har bestilt – til rett pris
• Følge opp miljøkrav
• Videreutvikling av kontraktsvilkår om bestillingsløsning

• Når virksomheten mål om f. eks. økologisk eller vegetar 

• Utvikle verktøy

• Kartlegging av alle anskaffelser i 2018                                   
(både produkt og måltidstjenester) 
• Informasjon om hvordan anskaffelser gjøres i dag 
• Utforske bedre måter å kjøpe inn mat på
• Hvordan deles kontrakter opp?
• Hvor mange transporter er inkludert?
• Prising og konkurranse i markedet
• Hvordan gjøres kontraktsoppfølgning i dag?
• Hva er gode kontraktsvilkår?

• Se nærmere på rammeavtaler

• Digitalisering av anskaffelsesprosessen

 Videreutvikle veiledning
 Engangsartikler 
 Etterspørre bruk av sekundær råvare
 Transport

 langtransport
 lokal transport, primært begrense antall transporter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi holder på å lage en strategi om hvordan Difi ønsker å jobbe med mat og drikke i årene fremover, regner med å ferdigstille den i oktober. 



Veilederen berører alle produktgrupper og legger opp til 
en helhetlig tilnærming til plast

Vi anbefaler å

 Lage en plan, altså kartlegge i hvilke innkjøp de har 
plast i dag og lage tiltak

 Ha dialog med markedet – kommuniser behov og 
strategi

 Finn ut hvilke strategier som passer din virksomhet –
redusere, ombruk, dele, leie, etterspørre produkter 
med gjenvunnet materiale

 Forankre handlingsplanen hos virksomhetens 
ledelse OG hos brukerne

 Plan for hvordan følge opp kontrakten – mer bevisst 
kontraktsoppfølging vil også legge til rette for bedre 
kontrakter i fremtiden

 Mange tiltak kan også påbegynnes i 
kontraktsperioder, for eksempel å redusere 
engangsplast

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vår veileder hvordan redusere plast i anskaffelser og bruke plast smartere ble lansert før sommeren.Vi hadde to workshoper for å samle informasjon, hvor vi samlet hele verdikjeden for plast. ….Vi deltok i et webinar hos Miljødirektoratet i august og samarbeider gjerne videre om ulike spredningsaktiviteter  
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