
 

     

     
   

    
 

 

     

Hvordan gjør vi innkjøpene i 
praksis?
- Hvordan tilrettelegge for og styrke 
arbeid knyttet til bærekraftige 
anskaffelser og samfunnsansvar

Espen Drønnen Nicolaysen
Seksjonsleder for Samfunnsansvar 
Oslo kommune

Webinar 28. april «Veien til et bærekraftig 
samfunn»



 

     

     
   

    
 

 

Oslo kommune

En kompleks organisasjon

50 virksomheter:
 Etater, bydeler og kommunale foretak
 50 000 ansatte

Tillitsbasert ledelse
 Desentralisert innkjøpsfunksjon
 Anskaffer for 27 milliarder i året
 414 kunngjorte anskaffelser i 2018

2



 

     

     
   

    
 

 

Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommunes kompetansesenter innen anskaffelser
Forvalter over 80 avtaleområder
Tilsvarer omkring 2,5 mrd. kr årlig

Seksjon for samfunnsansvar 
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Klima og miljø

Sirkulær økonomi
Forebygging av 

arbeidslivs-
kriminalitet

Etisk handel 



 

     

     
   

    
 

 

Hvordan lykkes vi med bærekraftige anskaffelser?

Politisk forankring - Støttet av styrende strategier og dokumenter

Ledelse/Virksomhet som ønsker endring

Dedikerte ressurser

Dialog med markedet

Stille krav til klima og miljø i anbud!
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 Rettferdig handel/ Fairtrade

 Plastveileder
 Premiere resirkulert plast

 Utslippsfrie byggeplasser
 Utslippsfri transport

 Bærekraftig mat
 Plantebasert, kutte matsvinn

 Utslippsfrie byggeplasser
 Utslippsfri transport

 Veileder sirkulær økonomi

 Motarbeide og følge opp krav 
mot økonomisk kriminalitet 
og korrupsjon

 Utslippsfrie byggeplasser
 Utslippsfri transport

 Oslomodellen (AKRIM)
 Oslomodellen (etisk handel)

 Utslippsfrie byggeplasser
 Utslippsfri transport
 Veiledning

 Oslomodellens krav til:
 10 % lærlinger
 50 % fagarbeider 

 Utslippsfrie byggeplasser
 Utslippsfri transport

 Redusert og smartere bruk av 
plast

 Rettferdig handel/ Fairtrade

 Oslomodellen (etisk handel)

 Krav til sesongbasert 
matvarer

 Bærekraft 17 (EHN) 
Leverandørkonferanser Big 
Buyers Initiative

 ICLEI

UKE og FNs bærekraftsmål



 

     

     
   

    
 

 

Byrådets overordnede føringer

Kommunal innkjøpsmakt skal brukes som et strategisk 
verktøy i klima- og miljøpolitikken
 Stille stadig strengere klima- og miljøkrav

Dette byrådet har satt en ny standard for hvordan
kommunal innkjøpsmakt kan brukes som strategisk verktøy i klima- og 
miljøpolitikken, og for å fremme et seriøst arbeidsliv.
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Politisk forankring



 

     

     
   

    
 

 

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi

Oslo kommune skal gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive 
anskaffelsesprosesser 
- som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger
både på kortere og lengre sikt

Delmål: Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en
grønnere by.
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Politisk forankring

Kostnads-
effektive

Grønne
Sosialt 

ansvarlige



 

     

     
   

    
 

 

Gode rutiner
Oppstartsmøte
 Hvilke hensyn skal tas? Risiko? Muligheter?
Møtene gir viktige avklaringer og nødvendig mandat

Kontraktsstrategi (standard mal)
 Fungerer som en sjekkliste 

Gir en stor fordel fordi innkjøpere må ta bevisste valg tidlig i prosessen

Godkjennes av avdelingsleder
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Ledelsesforankring

Alle må dra i 
samme retning



 

     

     
   

    
 

 

Anskaffelsesveileder

Maler og veiledning for alle deler av 
konkurransegjennomføringen

Veiledning for hvordan stille samfunnsansvarlige 
krav i anskaffelser
Bygger på opparbeidet erfaring fra 

gjennomførte anskaffelser
Kontinuerlig utvikling av dokumenter
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Dedikerte ressurser



 

     

     
   

    
 

 

Leverandørene har løsningene

UKEs erfaring er at leverandørene ønsker å ta del i det grønne skiftet

Markedsdialog 
 Årlig dialogkonferanse
 Hvilke krav møter leverandøren

 1-1 møter
 RFI 
 E-post
 Som en del av kontraktsoppfølging

Det er viktig å starte tidlig med markedsdialog !

Husk dialog også etter at kravene er utarbeidet
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Markedsdialog



 

     

     
   

    
 

 

Hvordan bruker vi innkjøpsmakt for å redusere utslipp og 
fremme bærekraft 
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Standardkrav effektiviserer og reduserer risiko

Ved å stille likelydende krav i alle anbud skaper kommunen forutsigbarhet 
 Leverandører vet hvilke teknologier de bør satse på
 Leverandører møter samme krav i alle anbud

Dette er tidsbesparende for innkjøpere og leverandører
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Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Viktige fokusområder
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Transport Bygg og anlegg Bærekraftig og 
ansvarlig forbruk 

Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Transport av varer og 
tjenester skal gjøres
med nullutslipp- eller 
biogassteknologi fra 2025

Metode: minimumskrav og
tildelingskriterier
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Foto: Aftenposten

Foto: KlimaOslo

Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Resultater fra samkjøpsavtaler 2018-2021
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Avtaleområde Andel nullutslipp
Andel biogass eller øvrig 

biodrivstoff
Medisinsk forbruksmateriell 100 %
iPad og Mac produkter 100 %
PCer, skjermer, tynnklienter og nettbrett 100 %
Tømrertjenester 46 %
Rørleggertjenester 77 %
Elektrikertjenester 94 %
Servere 100 %
Skrivere 100 %
Vaskeritjenester 50 % 50 %
Leie av kaffemaskiner og vannkjølere 100 %
Institusjonssenger 52 % 3 %
Catering 67 %
Kontorrekvisita 67 % 33 %
Møbler 18 % 56 %
Lyskilder 100 %
Mobiltelefoner 100 %
Låsesmedtjenester 80 %
Meieriprodukter 100 %
Bedriftshelsetjeneste 100 %
Mat og drikke (kolonial) 17 % 33 %
Frukt og grønt 20 % 60 %
Ladestasjoner for elbiler 100 %

Renholdsprodukter, papir, plast og engangsprodukter 90 % 10

Gulvmatter (løse) 100 %

Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Kommunens egne bygg- og 
anleggsplasser skal være 
utslippsfrie innen 2025
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2020 
• Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
• Utslippsfri oppvarming og tørk
• Tildelingskriterier for utslippsfri teknologi

2025 
• Minimumskrav til utslippsfri bygg- og anleggsdrift

• Arbeid for å standardisere hvordan jobbe med 
utslippsfrie byggeplasser i regi av Standard Norge



 

     

     
   

    
 

 

Utslippsfrie maskiner er allerede en sentral del av inngåtte kontrakter
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40

≥ 5

Utslippsfrie 
maskiner

Gravemaskiner HjullastereUtlyste prosjekter med 
tildelingskriterier

≥ 1 = 1

> 1

= 1

> 1

80% 

63% 
50% 

Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Fra innkjøp til påvirkning av forbrukeratferd
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Plast

Sirkulær økonomi
- Brukte og redesignede møbler
- Øke levetid på PC/mobil

Bærekraftig mat
- Mere plantebasert 
- Kutte matsvinn
- Sortimentstyre

Bærekraftige materialer

Stille krav



 

     

     
   

    
 

 

Oppsummert
Politisk forankring - Overordnede mål – Støttet av styrende strategier og dokumenter 
 Vi skal utfordre handlingsrommet

Ledelse/Virksomhet som ønsker endring

Dedikerte fagpersoner 
 miljø-/klimarådgivere som veileder og samarbeider med innkjøpere og avtaleforvaltere

Dialog med markedet
 Kommunisere tydelig hva vi ønsker av leverandørene
 Samarbeide med leverandørene for å få til de beste løsningene

Stille krav til klima og miljø i anbud!
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Takk for oppmerksomheten!

Espen Drønnen Nicolaysen
Seksjonsleder Samfunnsansvar
Utviklings- og kompetanseetaten 
espen.nicolaysen@uke.oslo.kommune.no
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