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Regjeringens handlingsplan

• Regjeringens handlingsplan for miljø- og 
samfunnsansvar i offentlige anskaffelser ble vedtatt 
i juni 2007.

• Regjeringens mål er å få et forbruk og en 
produksjon som er mest mulig bærekraftig. Offentlig 
sektor må vise vei.

• Formålet med handlingsplanen er:
– At 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



Gjennomføring av handlingsplan

• Hele regjeringen står bak handlingsplanen
– Miljøverndept., FAD og Barne- og likestillingsdept. har et overordnet ansvar for 

gjennomføring av handlingsplanen

• Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har et utøvende ansvar på
nasjonalt nivå. Difi har en sentral rolle i den operative oppfølging av 
handlingsplanen

• Fylkesmannen har en rolle som samordner i den ”regionale stat” og 
er mellomleddet mellom regjeringen og kommunene. 

• Fylkesmannens rolle i handlingsplanarbeidet:
– Ta initiativet til etablering og sammensetting av styringsgruppen og ledelse av 

denne
– Være pådriver og samordner i handlingsplanarbeidet

– Rapportere til sentralnivået om resultater og framdrift i fylket



Knutepunkt i Rogaland

• Rogaland er sammen med 5 andre fylker (Hedmark, Vestfold, 
Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland) med i pulje 1.

• Oppstart for pulje 1 var høsten 2008, og avslutning er høsten 2011.
• I Rogaland er Rogaland fylkeskommune v/innkjøp, valgt som 

knutepunkt
– Samarbeider med RSSSR og FI

• Aktuelle oppgaver for knutepunktet vil være:
– Bidra til miljøbasert innkjøpspolitikk for hele fylket (stat/kommune)
– Innarbeide miljøkriteriene i fellesavtaler
– Dialogkonferanser og kurs sammen med leverandørmiljøene
– Kurstilbud for politikere, ledere og innkjøpere
– Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser, der miljø inngår
– Praktisk bistand ved enkeltinnkjøp

• Selv om miljø utgjør trinn 1 i handlingsplanen, kan knutepunktene 
etter hvert også få oppgaver knyttet til andre samfunnshensyn, som 
etikk og universell utforming.



Hva er et knutepunkt?

• En faglig støttetjeneste i hvert enkelt fylke 
for å ivareta miljø- og samfunnsansvar i 
offentlige anskaffelser

• Tre-årig prosjekt for regional 
kompetansebygging

• Lagt til et eksisterende, lokalt fagmiljø innen 
offentlige anskaffelser



Styringsgruppen i Rogaland

• For å sikre samarbeid, framdrift og legitimitet i dette arbeidet, skal det 
etableres en styringsgruppe

• Sentrale oppgaver for styringsgruppen:
– Ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av handlingsplanarbeidet

– Sørge for god kobling mellom næringslivet og offentlig sektor
– Bidra til at arbeidet for den nødvendige forankring og støtte hos ledere og 

besluttende organer

• Medlemmer i styringsgruppen
– Ass. Fylkesmann Arild Michelsen, Fylkesmannen
– Seksjonsleder Lars Hallgren, Bygg- og kontraktseksjonen, RFK
– Regiondirektør Hallvard Ween, NHO
– Daglig leder Helene Arholm, KS
– Fagsjef off.anskaffelser Kjartan Møller, Stavanger kommune
– Innkjøpsansvarlig Trygve Gunnarshaug, Haugesund kommune
– Innkjøpssjef Kolbjørn Hetland, Helse Stavanger

• Det også etablert en arbeidsgruppe



Hovedmålsettinger mot 2012

• Samarbeid
– Bidra til økt samarbeid mellom kommunal og statlig sektor
– Samarbeide med pulje 1 og pulje 2 knutepunktene

• Kompetanseutvikling
– Utarbeide og gjøre tilgjengelig maler og andre praktiske hjelpemidler i miljørettede 

konkurranser
– Samarbeide med eksterne fagmiljøer
– Gjennomføring av seminarer/kurs/opplæring

• Leverandørutvikling
– Gjennomføring av leverandørkonferanse
– Etablering av treffpunkt
– Utvikle leverandørens kompetanse i praktisk håndtering av miljøkrav

• Synliggjøring
– Utarbeidelse av informasjonsmateriell
– Utvikle egen hjemmeside for knutepunktet



Hovedmålsettinger mot 2012 

• Miljø, etikk og universell utforming
– Gjennomgå de fleste kriteriesettene som innkjøpspanelet/Difi har 

utarbeidet
– Utforming av forslag til konkurransegrunnlag der miljøegenskaper 

vektes
– Lage forslag til etiske kontraktsvilkår
– Utarbeide sjekklister for etikk
– Lage forslag til krav til universell utforming ved relevante 

anskaffelser



Miljøkriterier

• Innkjøpspanelet/Difi har utviklet felles, veiledende miljøkriterier som 
stilles til rådighet for alle innkjøpere i stat, kommuner og 
fylkeskommuner

• Kriteriene er utviklet i samarbeid med eksperter på
innkjøpsregelverket og representanter for bransjemiljøene.

• Kriteriene har vært på høring hos nøkkelmiljøer i de ulike bransjer.
• Oversikt over de anbefalte miljøkriteriesettene finner du her: 

http://www.anskaffelser.no/tema/2009/06/miljokriterier
• Det er utarbeidet miljøkriteriesett for bl.a. følgende produktområder:

– Klær og tekstiler
– Vaskeritjenester
– Oppføring av bygg /  planleggings- og prosjekteringstjenester
– Kontormøbler
– IKT-produkter
– Hotelltjenester
– Tonerkassetter
– Kopipapir



Miljøkriterier

• Knutepunkt Rogaland har som målsetting å
gjennomgå flest mulig av miljøkriteriesettene som Difi
har utarbeidet.

• Kriteriesettet for IKT-produkter gjennomgått på et eget 
dagsseminar 4. juni 2009

• 6. mai i år ble følgende kriteriesettene gjennomgått:
– Miljøkriterier for utførelsesfasen – oppføring av bygg
– Miljøkriterier for planleggings- og prosjekteringstjenester



Hva er gjort i 2009

• Det er blitt foretatt en kartlegging av innkjøpsansvarlige i statlig og 
kommunal sektor i Rogaland

• 23.04.09 ble det sendt ut et informasjonsbrev om knutepunkt-
prosjektet til alle kommunale og statlige virksomheter i Rogaland

• Det ble avholdt et dagsseminar om miljøkriterier og IKT-kriteriesettet
04.06.09

• Det ble laget en handlingsplan for knutepunkt Rogaland
• Det ble sendt ut en aktivitetsplan for 2010, som ble sendt ut til 

innkjøpsansvarlige i Rogaland



Hva er gjort sålangt i 2010

• Det ble gjennomført en kick-off konferanse 20. januar
• Det er laget et nettsted for knutepunktprosjektet

– Aktuelt, lenker, handlingsplaner
– Innkjøpsmaler
– Presentasjoner

• 10. februar: 2-timers kurs i regelverket om offentlige 
anskaffelser/praktisk gj.gang for tilbudsskriving

• 17. februar: kurs i miljøkrav i off. anskaffelser
• 23. februar: frokostmøte, universell utforming i off. 

anskaffelser
• 14. april: Etiske krav i offentlige anskaffelser (nord-fylket)
• 6. mai: Frokostmøte, miljøkriterier i offentlige byggeprosjekter
• 8. september: Miljøkonferanse



Hvilke aktiviteter gjenstår i 2010

• Det vil bli laget en aktivitetsplan for hvert år prosjektet varer

• Andre hovedposter for aktivitetsplanen for 2010:
– 27. oktober: kurs i innføring i regelverket om off. 

anskaffelser/praktisk gj.gang for tilbudsskriving
– I tillegg ønsker vi å gjennomføre et frokostmøte med 

gjennomgang av et av innkjøpspanelet sine kriteriesett, samt et 
frokostmøte om UU

• I november/desember vil prosjektet foreta en 
oppsummering av erfaringene fra aktivitetene gjennomført i 
2010




