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KS Innkjøpsforum – et fagforum i KS
Omkring 200 kommuner og fylkeskommuner er medlemmer

• Høyner forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av 
samfunnets ressurser og hvordan anskaffelser kan brukes som et strategisk politisk verktøy for å 
fremme andre samfunnsmessige hensyn

• Skaper nettverk, møteplasser og kurs for medlemmene med anskaffelsesfaglige tema
• Fremmer kommunenes interesser gjennom å delta i aktuelle prosesser med sentrale styringsorganer, 

arbeidslivsorganisasjoner og andre aktører innen offentlige anskaffelser, herunder;
– Bidra til forenkling og forbedring av regelverk og verktøy for offentlige anskaffelser
– Fremme medlemmenes interesser i arbeidet med standarder knyttet til anskaffelser
– Bidra til økt samordning av standardisering på anskaffelsesprosesser og tilhørende dokumenter



Bærekraftsmålene er rammeverk som  gir 
grunnlag for prioriteringer i kommunene
• Alle kommuner er pålagt å legge FNs bærekraftsmål til 

grunn for sin planlegging

• Bærekraft er grunnmuren i Asker kommune
Kommuneplan, Handlingsprogram, Temaplaner og 
Virksomhetsplaner reflekterer dette. 

• Anskaffelsesfunksjonen er vesentlig for at 
målene på ulike nivå kan realiseres

• Forventning til at offentlige anskaffelser skal gi økt 
bærekraft er generelt omfattende uttalt

– Men verktøyene er uoversiktlig og fragmentarisk

– Kunnskap, modenhet og ambisjoner 
er i stadig endring 





Hva handler det grønne skiftet om?

• Noen klipp og uttalelser, sakset fra internettet:
– Norge skal bli et lavutslippsland
– Gjøre samfunnet mer bærekraftig med mindre negative konsekvenser for klima og miljø
– Skifte fra fossilt brensel til utslippsfritt samfunn (lavkarbonsamfunnet)
– En endringsprosess i samfunnet som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet 

miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp
– Langsiktig konkurransekraft gjennom strategisk tilnærming knyttet til bærekraft
– I sum handler dette om samfunnsendringer som er av hittil usett skala og omfang
– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det avgjørende at Norge satser på skognæringen



Det grønne skiftet

• Noen klipp og uttalelser:
– Norge skal bli et lavutslippsland (innen 2030 55% av 2009-nivået, 2050, med 2/3 reduksjon)

– Gjøre samfunnet mer bærekraftig med mindre negative konsekvenser for klima og miljø
– Skifte fra fossilt brensel til utslippsfritt samfunn (lavkarbonsamfunnet)
– En endringsprosess i samfunnet som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet 

miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp
– Langsiktig konkurransekraft gjennom strategisk tilnærming knyttet til bærekraft
– I sum handler dette om samfunnsendringer som er av hittil usett skala og omfang
– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det avgjørende at Norge satser på skognæringen

Ambisiøse mål

Aktørene legger ulike forhold 
i begrepet

Det grønne skiftet handler 
om en gjennomgående 
endring og omstilling

Spesifikasjoner og 
standardisering 

synes å være et  behov



Hvordan jobber kommunene med bærekraft og sirkulæritet
Noen eksempler fra Asker kommune
• Miljøkrav som tildelingskriterier og etter hvert krav til sertifiseringer av leverandør, produkter og tjenester
• Fra 2012 - Enkeltkjøp og etter hvert rammeavtaler for kjøp av brukte møbler
• Kommunale ombruksbutikker med arbeidstrening
• 2017 – Futurebuilt forbildeprosjekt - Holmen svømmehall, passivhus med fornybar energi
• 2019/22 - Ordførererklæringen Osloregionen interkommunalt politisk råd – 64 kommuner
• 2019/22 – Sydskogen og Torvbråten skoler – Norges første svanemerkede skolebygg
• 2019 – Kommunesammenslåing – sammenflytting og ombruksprosjekt møbler 

- Spart 234 tonn CO2/90 tonn avfall/16 millioner kr.
• 2021 – Felleserklæringen fra Viken-kommuner om omstilling til fossilfri transport i kommunens 

anskaffelser - felles krav og verktøy i 47 kommuner
• 2022 - Ombrukssenteret Om igjen – Handelssenter med varer blant annet fra kommunens 

gjenvinningsstasjoner og kortreist mat
• 2022 – EU-kommisjonens pilotprogram European Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) 

- Gjenreising av låven på Nedre Sem 
• 2022 – Ny Anskaffelsesplattform «Bærekraftige anskaffelser i Asker»
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Flotte prosjekter med stort bidrag 
til bærekraft i Asker og andre kommuner!

Men hvordan komme videre fra 
enkeltstående prestisjeprosjekt til ny 

normal for alle anskaffelser? 

Behov for deling og dialog på tvers av fag, 
kommuner og statlige organer

Tilgjengeliggjøring, skalering og 
standardisering er del av svaret!





Innkjøperne, skal favne om 
mange ulike 

innkjøpskategorier, i ulike 
markeder og sikre ulike 

bærekraftshensyn

Ingen kan være ekspert 
på alt!

Behov for samarbeid på tvers 
av fag, kommuner 
og statlige organer
Arbeidsdeling og 
standardisering 
er del av svaret!



Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 
– 5 anbefalinger
• Små kommuner bør som hovedregel delta i 

formaliserte, helhetlige samarbeid
• Ved innkjøpssamarbeid bør kommunene og 

fylkeskommunene ha oppmerksomhet på kjente 
suksessfaktorer slik som felles behov og god 
kontraktsoppdeling

• Kommuner og fylkeskommuner bør ha tilgang til 
ulike typer samarbeid. Hvilke typer samarbeid 
som er relevante avhenger blant annet av behov, 
leverandørmarked og tilgang til kompetanse og 
kapasitet

• Nasjonale avtaler bør benyttes der dette er egnet
• Nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes. 

Det er blant annet behov for økt kunnskap om 
eksisterende samarbeid og nærliggende 
innkjøpsmiljøer og tilgang til ulike typer 
informasjon og veiledning.
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Mange små og store 
offentlige oppdragsgivere

Mange små og store 
leverandører

Lokale, regionale, nasjonale 
og internasjonale tilbydere

Ulik kompetanse, kapasitet
og modenhet

Forutsigbarhet og 
standardisering 
er del av svaret!



NS-EN 17687 Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

• Sier mest om hva og ikke så mye om hvordan
• Vi vil også ha behov for å utvide dette med 

standarder for hvordan sette og bruke ulike 
krav i anskaffelsesprosessen, hvordan måle og 
følge opp prestasjonene med mer  



Hvordan kan standarder få verdi som verktøy i anskaffelsesprosessen

• Samordning og koordinering av standarder, 
veiledere og verktøy
– Må forankres i felles utgangspunkt
– Mange aktører og plattformer
– Enkel og gratis tilgjengeliggjøring på felles 

nasjonal plattform er ønskelig
– Oppfølging og måling basert på felles 

indikatorer og målinger

• Nytte for innkjøperne når standardene er
– Gjenkjennbare horisontalt og vertikalt 
– Skalerbare for ulike oppdragsgivere og 

markeder
– Kriterier og maler kan gjerne være 

bransjespesifikke, men må ha 
overføringsverdi og kunne skaleres
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bransjespesifikke, men må ha 
overføringsverdi og kunne skaleres

Felles begrepsapparat
= felles forståelse

Sikrer forventninger

Kompatibilitet sikrer 
overføringsverdi

Standarder er svaret!



Fordeler med standardisering i anskaffelsesprosessen

• Innkjøpsmakt utnyttes mer effektivt 
– «Alle skal med» og kan bli med når det blir 

tilrettelagt
– Grunnlag for felles og trygg retning på 

investeringer for leverandører
• Tydelige definisjoner gir forståelig evaluering
• Færre feil, avvisninger og avlysninger
• Sannsynlighet for færre klager
• Mer effektive anskaffelsesprosesser
• Enklere og tryggere kontraktsoppfølging



Hvordan kan standarder få verdi som verktøy i anskaffelsesprosessen

Interessepolitisk ønske til slutt:
• Standarder, verktøy og 

veiledning må være enkelt  og 
offentlig tilgjengelig

• Verktøy må sømløst kunne 
integreres i KGVene
(konkurransegjennomføringsverktøy)

• Behov for å samordne 
standarder, veiledere, 
kriteriesett og annet verktøy 
med tilgang fra felles plattform 
uten betalingsordninger



Tommy Hestem
Styreleder KS Innkjøpsforum

KSI felles e-postadresse: ksi@ks.no

TAKK FOR MEG

mailto:ksi@ks.no
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