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Høring - rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft -   

Viser til brev fra Klima- og miljødepartementet av 8. november om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innspill på følgende tema: 

 

Innkjøpskompetanse og anskaffelser 

Ekspertutvalget anbefaler på s. 43 at det opprettes et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse. 

Senteret skal blant annet sikre at offentlige organer får tilgang til relevant kompetanse på 

anskaffelse av lavutslippsløsninger, opprette en nasjonal nettportal med informasjon om 

regelverk, gode eksempler og praktiske verktøy, samt sørge for et rapporterings- og 

målingssystem for grønne, offentlige anskaffelser. Ekspertutvalget anbefaler videre at det 

vurderes om senteret skal kunne tilby risikoavlastning for større og avanserte grønne 

innovative anskaffelser, og gi kompensasjon for merkostnadene med å anskaffe en innovativ 

løsning. 

 

Vi antar at ved en eventuell opprettelse av et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse i 

miljøanskaffelser, vil Difi vurderes som et egnet kompetansemiljø, og at kompetansetiltakene 

vil bygge på eksisterende løsninger, bl.a. i regi av Difi. 

 

Redusert elavgift med 0,48 øre per kWh for store datasentre er iverksatt fra 1. januar 2016. 

Regjeringen har anerkjent at store datasentre er en form for kraftkrevende industri. Fra 1. 

januar 2016 fikk store datasentre redusert avgift med 0,48 øre/kWh. Kombinert med stabile 

geologiske, klimatiske og politiske forhold, er dette et godt utgangspunkt for å tiltrekke flere 

internasjonale datasenteraktører. Det er også et viktig insentiv for å konsolidere eksisterende 

datasentre i større enheter, og slik kvalifisere for redusert avgift. Dette gir muligheter for 

næringsutvikling med bruk av fornybar energi, men er ikke nevnt i rapporten. 

 

Klima- og miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/4668-4 21.12.2016 

 



Side 2 

 

Det har vært en positiv utvikling innen datasenteretableringer og -konsolideringer i Norge. En 

stor internasjonal aktør, IBM, har valgt å legge sitt nordiske datasenter til Norge. Flere 

nasjonale aktører, som Green Mountain, Basefarm, Digiplex og Evry, har etablert nye 

datasentre som en ledd i utvidelser og konsolideringer. 

 

Regjeringen la like etter framleggelsen av .Meld. St. 27 Digital agenda for Norge fram en 

nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Strategien har bidratt til å redusere usikkerhet rundt 

regelverket både for næringsliv og offentlige virksomheter. Dette har resultert i større aktivitet 

i IKT-næringen for å kunne tilby nye, skybaserte tjenester rettet mot kommuner og statlige 

virksomheter. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Øyvind Moss-Iversen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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