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Direktoratet for forvaltning og IKT 

Grønne anskaffelser og miljø 

Presentasjonsrunde 

Overordnet om Difi 

Hvorfor er offentlige anskaffelser 

viktig? 

Jobber Fremtidens byer med 

anskaffelser? 

Litt om prosess, anskaffelesfag og 

regelverk 



IKT styring og samordning  

IKT utvikling og forvaltning 

Offentlige anskaffelser 

Ledelse, omstilling og 
medarbeiderskap 

Kommunikasjon 

Forvaltningskunnskap og 
organisering 

Administrasjon 

Arbeidsformer 

– Fremskaffer kunnskap 

– Gir råd 

– Gir opplæring 

– Bidrar til fellesløsninger  

– Leverer tjenester  

Visjon:  

Utvikling gjennom 

samarbeid 

Organisasjonen Difi 



Direktoratet for forvaltning og IKT 



Strategi 

Tverrsektorielle 

løsninger 

Opplærings- og 

kompetanseløft 

eID 

Innbyggerportal 

Ehandel  

Anskaffelser og 

miljø som viktig 

virkemiddel 



 

  

 

St.meld. nr. 36  

Det gode innkjøp 

Organisering 

Ledelsesforankring 

Kompetanse 

     Anskaffelsesfaglig 

     jus 

Hvordan bruke anskaffelser til 

å oppnå andre målsettinger 

         klimautslipp 

         energi mm   

 



Hvorfor er anskaffelser viktig for 

å kunne ivareta miljøet?  
 

Off anskaffelser utgjør  

380 milliarder 

dvs 15% av BNP  

Markedsmakt 

Mulighet til å påvirke/endre 

løsninger /produkter til  

mindre miljøskadelige 

Miljøkriterier 
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Hvorfor anskaffe? 

 

Offentlig sektor – vesentlige utfordringer 

Der det er nødvendig for å utføre 

kommunens tjenester på en  

optimal måte 

Anskaffelser skal bidra til verdiskapning og 

understøtte virksomhetens kjerneproduksjon 

Anskaffelsen må understøtte  

virksomhetsstrategien og bidra til 

behovsoppfyllelse 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Samarbeidsområder i 

Framtidens byer 
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Behov for en trykksak? 

Er dette det verifiserte behovet? 

Muligens er behovet kommunikasjon eller 

informasjon? 

Kan behovet dekkes på en annen måte? 

Hvordan nås målgruppen best? 

Hvis trykksak: 

Skal det være resirkulert papir? 4 farger? glanset 

papir? Hvordan skal min virksomhet profilere 

seg? 

Opplag 
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Behov for flyreise? 

Er dette mitt verifiserte behov? 

Behov for kommunikasjon? 

Kan behovet dekkes på annen måte? 

Telefon, mail, chat, skype, videokonferanse? 

Hvis befaring – stedlig representant? 

Hvis fysisk møte  – flyreise? 

Jernbane? Buss? 
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Anskaffelsesprosess 
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Anskaffelsesregelverket 



Hvordan spesifisere? 
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Lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser 
Loven og forskriften skal bidra til økt 

verdiskapning i samfunnet – effektiv ressursbruk 

Ikke hva, men hvordan -  konkurranse 

Man plikter å vurdere miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen og stille konkrete 

miljøkrav 

Livssykluskostnader 

Grunnleggende prinsipper 
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Grunnleggende krav –  

LOA § 5, FOA § 3-1 

Likebehandling - Ikke-diskriminering 

Konkurranse 

Forutberegnelighet 

Etterprøvbarhet 

Gjennomsiktighet 

Forholdsmessighet 

Forretningsmessighet 

 
  



Kvalifikasjons 

krav 
Skal-krav 

Krav til 

ytelsen 

Skal -krav 

Tildelings 

kriterier 

Kan krav 

(konkurranse 

kriterier) 

Kontrakts 

Krav 

Skal krav 

Eks 

Kompetanse på 

håndtering av 

farlige kjemikalier 

Formell 

kompetanse 

Erfaring fra 

bygging av 

passivhus 

 

Ex  

krav til maks  

energibruk, eller 

støy 

Passivhus 

standard 

Ex  pris 

Tilbud på kurs for 

ansatte i økonomisk 

kjøring 

Energibruk i drift 

Ex 

bytte ut 

materiell i 

kontrakts- 

perioden 

Garanti 

 

 

 

Dersom man 

ønsker en 

endring i 

kontrakts 



Hva slags miljøhensyn? 
Regjeringens handlingsplan 

 
Regelverket er taust 

Regjeringens handlingsplan for miljø- og 

samfunnsansvar 

Klima, CO2 

Biologisk mangfold 

Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

Avfall 

Nye regler med spesifikke krav 
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Energieffektivt 

kontorutstyr 

Forordning 106/2008 EC 

Minstekrav til energieffektivitet 

v kjøp av kontorutstyr 

Krav til minimum å legge 

energikravene i ES til grunn 

ved spesifikasjon av 

anskaffelser  

Gj.ført i norsk rett som forskrift 

Instruks til statlige 

virksomheter 

http://www.lovdata.no/cqi-

wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-

20100625-0940.html 
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Energieffektive kjøretøy 

Direktiv 2009/33/EC 

Miljømessige konsekvenser ved drift  av kjøretøy 
skal vektlegges i hele kjøretøyets levetid ved 
anskaffelse 

Energiforbruk, CO2 utslipp, Nox utslipp mm 

Enten som spesifikasjon eller tildelingskriterium 

Påbudt fra primo 2012 
 

http://europalov.no/rettsakt/offentlige-innkjop-av-
miljovennlige-kjoretoy/id-173 
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Du kjenner behovet – 

leverandørene kjenner løsningen 
Regelverket forutsetter god planlegging 

På kort og lang sikt 

Hvordan vil behovet endre seg? Om 2 år -  5 år? 

God anskaffelsesfaglig kompetanse 
Hvordan beskrive behovet for ikke å begrense konkurransen 

Ytelsesbeskrivelse/behovet 

Hvordan kunne velge det tilbudet som er ”godt nok” = 

behovstilfredsstillelse 

Kunnskap om markedet 

Hva skjer? Utviklingstrekk? Hvor mange leverandører? Nye løsninger 

eller regler 

Kommunikasjon, åpenhet!! 

Hvordan følge opp kontrakter? 

Hvordan trekke erfaringer av anskaffelsen? 
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ICLEI: http://www.iclei-europe.org/ 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Spørsmål? 

Vi vil at verktøyene på portalen skal bli så 

effektive og brukervennligs som mulig 

Vi ønsker der tilbakemelding på bruk av verktøy, 

maler, sjekklister med mer - både positive og 

negative ønskes velkommen 

MSA-sos@difi.no 
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