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Opprettet 1. januar 2008

Underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

(FAD), med eget tildelingsbrev fra 

Miljøverndepartementet for å jobbe med miljø i 

anskaffelser

Har som hovedmål å effektivisere det offentlige Norge

Avdelinger innen ledelse,  omstilling og 

medarbeiderskap, IKT styring og samordning, 

forvaltningskunnskap og organisering, kommunikasjon, 

IKT utvikling og forvaltning, og offentlige anskaffelser



Det offentlige kan få mer utav de 330 milliardene som årlig brukes 

på anskaffelser

Regjeringen understreker et effektivitetsperspektiv. Dette 

sikres gjennom:

Godt strukturerte prosjekter 

Vel gjennomtenkte gjennomføringsmodeller

Gode behovsanalyser

Reglene skal sikre transparens og at det beste budet vinner

Gode etiske holdninger skal ligge i bunn

Det offentlige må bruke sin makt og tvinge leverandørene til å 

lever miljøvennlige løsninger og produkter

Anskaffelsesfaget må løftes på offentlige lederes agenda

Overordnet fokus - anskaffelser



Verdiskapning

Overordnede 

målsetninger

Systemer og 

teknologi

Utvikling og 

oppfølging av 

mål

Organisasjons- og kompetanseutvikling

Strategisk 

innkjøpsprosess

Roller og 

ansvar

Operasjonell 

innkjøpsprosess

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Intern 

kontroll 

Anskaffelses- pyramiden
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http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf 

Miljø- og 

samfunnsansvar i 

offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007 -

2010



Direktoratet for forvaltning og IKT

Formålet med regjeringens handlingsplan

Miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig

En effektiv bruk av ressurser

Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv

Overordnede prinsipper

Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og 
miljøfarlige kjemikalier, gir lave forurensende utslipp skal prioriteres

Der det er utviklet miljømerkekriterier, for eksempel miljømerket Svanen og 
Eu-blomsten, skal disse så langt som mulig legges til grunn

For tjenester skal leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav 
miljøbelastning prioriteres



Oslo 30/9/09 Direktoratet for forvaltning og IKT

Hvorfor stille miljøkrav i anskaffelser?

LOVPÅLAGT

Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69

6 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter…..skal under 

planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen.

Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006

17-3 Krav til ytelsen

Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse 

av funksjonskrav. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete 

miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon………….



Knutepunkt

For å gi offentlige virksomheter den hjelp de måtte 

trenge for å gjennomføre handlingsplanen

skal det i hvert fylke etableres en faglig støttetjeneste

- et knutepunkt

Prosjektperioden er inntil 3 år  - ut 2012

De første knutepunktene ble 2009 tildelt inntil kr. 

600.000, – i tilskudd til sitt arbeide. Med forbehold om 

Stortingets samtykke legges det opp til de samme 

økonomiske rammene i hele prosjektperioden. 



Miljøverndepartmentet

Fylkesmannen
prosjekteier

Prosjektansvarlig

Knutepunktfunksjon

Arbeidsgrupper

Styringsgruppen

Referansegruppe

Prosjektgruppe

Organisering knutepunktprosjektet    Grunnstruktur

Oppdragsgiver Gjennomføringsorganisasjon

regionalt knutepunkt

Oppdragsgiver Gjennomføringsorganisasjon

regionalt knutepunkt

DifiDifi



Knutepunktprosjektet - Roller   Styringssiden

Oppdragsgiver

Miljøverndepartmentet

Prosjekteier

Fylkesmannen

Tildelt  regionalt ansvar for gjennomføring av handlingsplanarbeidet

Skal etablere og lede styringsgruppen

Sørge for omforente beslutninger i forhold til mål og satsninger 

Skal rapportere til MD om resultater og framdrift

Styringsgruppen

Skal sikre større deltakelse i prosjektets styrende rolle

Velge lokalisering av knutepunkt

Sikre god kopling mellom næringsliv  og offentlig sektor

Bidra til forankring og støtte hos ledere og besluttende organer

Godkjenningsansvar for prosjektets planer
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Knutepunktene er i 14 tilfeller lagt til 

fylkeskommunene, i Vestfold og Hordaland lagt 

til kommunene.

2 Knutepunkt - for statlige virksomheter og 

Akershus er lagt til Difi

Pulje 1 – Hordaland, Rogaland, Nordland, Sør-

Trøndelag, Hedmark og Vestfold har kommet 

lengst i arbeidet. 



Handlingsplanen er i hovedsak rettet mot anskaffelser som 

foretas av offentlige oppdragsgivere omfattet av lov om

offentlige anskaffelser.

Omfatter staten, fylkeskommuner og kommuner

Handlingsplanen er i hovedsak rettet mot anskaffelser som 

foretas av offentlige oppdragsgivere omfattet av lov om

offentlige anskaffelser.

Omfatter staten, fylkeskommuner og kommuner

Knutepunktenes primær målgruppe

Store, statlige virksomheter vil bli ivaretatt av Difi

Departementene ivaretas av Difi

De mindre statlige/regionkontor fordeles mellom KP og Difi etter avtale

Hovedtyngden av de regionale knutepunktenes primære målgrupper 

befinner seg altså i Fylkeskommunen og i regionens kommuner

Strategisk nivå - ledelse

Operativt nivå

Varer og tjenester, bygg og eiendomsforvaltning, IKT,  pleie- og omsorgstjenester etc.



Hva så med leverandørene?Hva så med leverandørene?

Handlingsplanen for miljø og samfunnsansvar

i offentlige anskaffelse, - sekundær målgruppe

Fremme tiltak som stimulerer til innovasjon og bærekraftig

næringsutvikling

Innkjøp som fremmer utvikling av miljøteknologi

Styrke markedene for innovasjon og næringsutvikling

Være en krevende kunde med ambisiøse, 

- men realistiske krav

Bruke innkjøp som virkemiddel for å fremme innovasjon

og utvikling



Basisoppgaver regionale Knutepunkt

KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige  

anskaffelser

KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for 

miljøhensyn i anskaffelser

KP skal yte praktisk bistand ved enkeltkjøp

KP skal  veilede virksomhetene i  utvikling og implementering 

av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert

KP skal bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som 

krevende kunder i god dialog med markedet for å fremme 

innovasjon og utvikling



KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

Basisoppgaver regionale Knutepunkt   kunnskap 1

Kompetanseområder:

Grunnleggende om offentlige anskaffelser

Juridiske rammer for miljøvennlige anskaffelser

Mulige miljøkrav og dokumentasjon av disse

Herunder ulike former for miljømerking

Den statlig miljøpolitikken for offentlige innkjøp

Ledelsesforankring og anskaffelsesstrategi



KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

Basisoppgaver regionale Knutepunkt   kunnskap 2

Hvordan

”1.linje brukerstøtte” for oppdragsgivere

Web - Portalløsning

Regionale kurs

Oppdragsgivere

Leverandører

Ulike former for faglige arenaer

Konferanser, temadager, frokostmøter

Utdanningsinstitusjoner i regionen



KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

KP skal videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige

anskaffelser

Basisoppgaver regionale Knutepunkt   kunnskap 3

Støtte

Difis kompetansebygging av Knutepunktet

Difi som 1.linje brukerstøtte for Knutepunket

Kurs- og opplæringsdokumentasjon

Anskaffelser.no



KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for

miljøhensyn i offentlige anskaffelser

KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for

miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Basisoppgaver regionale Knutepunkt  verktøy 1

Miljøkriteriene
Publiserte norske

Norske på høring

Kriterier publisert i EU og Sverige

Veileder ”Hvordan stille egne miljøkrav”

Veileder for anskaffelsesstrategi

Livsløpsvurdering av tidligfase i et byggeprosjekt

Evalueringsskjema for evaluering av tilbud

Sjekkliste for planleggingsfasen av en anskaffelse

Anskaffelser.no



KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for

miljøhensyn i offentlige anskaffelser

KP skal videreformidle gode og tilgjengelige verktøy for

miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Basisoppgaver regionale Knutepunkt  verktøy 2

Oversikt over de mest vanlige merkeordningene

Retningslinjer for egenerklæring

Behovsverifikasjon for miljøvennlige innkjøp

Anskaffelser.no
Ofte stilte spørsmål om miljøvennlige innkjøp

Maler for konkurransegrunnlag

E_læringsprogram for miljøvennlige innkjøp

Anskaffelser.no



KP skal yte praktisk bistand ved enkeltkjøpKP skal yte praktisk bistand ved enkeltkjøp

Basisoppgaver regionale Knutepunkt Bistand 1

Hva ligger i praktisk bistand?

Veiledning, - ikke råd

Rammeavtaler

Samarbeid om pilotprosjekter?

Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag eller 

tilbudsevalueringer?



KP skal veilede virksomhetene i  utvikling og implementering 

av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert

KP skal veilede virksomhetene i  utvikling og implementering 

av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkludert

Basisoppgaver regionale Knutepunkt  Forankring

Undersøkelser indikerer at dersom offentlige oppdragsgivere skal gjøre  gode 

anskaffelser, herunder miljøvennlige anskaffelser stabilt over tid, er forankring i 

virksomhetenes ledelse og styringsdokumenter helt avgjørende

Strategien for anskaffelser må settes i sammenheng med virksomhetens ressurser, 

både de personellmessige, faglige og økonomiske. Lederen må se til at planlegging 

av virksomhetens anskaffelser settes i sammenheng med virksomhetens budsjett 

og virkemidler som kunnskapsbygging og teknologi



KP skal bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som

krevende kunder i god  dialog med markedet for å fremme

innovasjon og utvikling

KP skal bidra til at regionens oppdragsgivere opptrer som

krevende kunder i god  dialog med markedet for å fremme

innovasjon og utvikling

Basisoppgaver regionale Knutepunkt   Innovasjon

Markedsundersøkelser

Være en krevende kunde med ambisiøse, - men realistiske krav

Opplæring av tilbydere

Tilbyderkonferanser og andre dialogaktiviteter

Deltakelse / Oppfølging av pilotprosjekter

Tydelige og forutsigbare konkurransegrunnlag

Konsistent evaluering og tildeling

Basert på konkurransedokumentene!

Kontraktsoppfølging

Kort sagt;  Gode anskaffelser… 



Difi støtter knutepunktene

Difi skal bidra med kompetanseoppbygging av 

knutepunktene

Administrerer prosjektet

Stiller anskaffelser.no, samhandlingsrom og andre 

verktøy til rådighet

Utarbeidet en statusundersøkelse som straks skal 

sendes ut. 

Bidra til at knutepunktene etablerer et intern-nettverk

Bidra til at knutepunktene initierer og/eller knytter seg til 

eksisterende innkjøpsnettverk innenfor sin region.
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Erfaringer så langt

Knutepunktene unike i EU sammenheng

Vanskelig å finne folk med riktig kompetanse

Stort behov – men opplever ikke veldig stort 

påtrykk – her kan Framtidens byer komme inn! 

Mange deltagere på konferanser osv.
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Verktøy -

Anskaffelsesstrategiveileder
En anskaffelsesstrategi skal sette fokus på:

Brukernes og publikums krav og forventninger 

Ledelsens forpliktelser 

En fullstendig fullmaktsstruktur 

Bedre styring med interne prosesser 

Tilrettelegge for en hensiktsmessig intern kommunikasjon 

Fastlegge oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeidere 

Større effektivitet 

Fortløpende forbedringer og økonomiske gevinster 

Gjennom virksomhetens anskaffelsesstrategi skal man også sikre at:

Folk har tillit til at fellesmidlene utnyttes best mulig 

Styrker folks tillit til rettsstaten og demokratiske institusjoner 

Styrker folks etiske og moralske verdier 

Offentlig sektor fremstår som en seriøs og redelig forretningspartner/avtalepart
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Nye miljøkriteriesett

Tonerkassetter

Kopipapir og konvolutter

Trykksaker og trykkeritjenester

Inkontinensartikler (bleier)

Transport (biler og drosjetjenester – lanseres 

snart)

Delt inn i basis og utvidete krav
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Kriterier for bygg og anlegg

Innkjøp av rådgivertjenester, bygg

Innkjøp av entreprenørtjenester , bygg

Innkjøp av drift- og vedlikeholdstjenester

Innkjøp av rådgivertjenester og entrprenørtjenester, 

anlegg

Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT



Hva ønsker Difi av Fremtidens 

byer?
Bruk knutepunktene!

Sende inn eksempler, gode og dårlige, på miljøkrav i 

anskaffelser

Innspill av behov for verktøy, spesielle produktområder 

der det er ønskelig med miljøkriterier

Generelle tilbakemeldinger

Mulighet for samarbeidsprosjekter?
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www.anskaffelser.no

Kunnskapsportal til det offentlige 

innkjøps-Norge

http://www.anskaffelser.no/
http://www.anskaffelser.no/
http://www.anskaffelser.no/
http://www.anskaffelser.no/

