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Digitaliseringsdirektoratets saksnummer: 19/01489
Innspill til Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige
anskaffelser.
Hamar Kommune imøtekommer Digitaliseringsdirektoratets positive
initiativ til dialog og innspill vedrørende utvikling av handlingsplanen.
Anledningen til innspill benyttes både i retning selve handlingsplan og
direktoratets videre arbeid med å øke andel grønne og innovative
anskaffelser i det offentlige.
Under følger temaer det ønskes å understreke betydningen av.

Målgrupper: Økt fokus på grupper som øverste kommunale ledelse,
folkevalgte og ledere i linjen vil bidra til måloppnåelse. Det er i stor grad
her behov oppstår og avgjørelser faller, noe som også påvirker utfall med
tanke på miljø og innovasjon. Innkjøpsrådgivere kan tidvis komme sent inn
i prosess og derav ha begrensede påvirkningsmuligheter.

Kompetanse og opplæring: Utvikling av egnede e-læringsmoduler tilpasset
de ulike målgrupper kan bidra til økt kompetanse. Utstrakt bruk av digitale
opptak/visning av møter/kurs etc. bidrar til økt tilgjengelighet. Korte
opplæringsfilmer på de forskjellige maler og verktøy kan bidra til økt bruk
og kompetanse.

Markedsføring av verktøy: Økt markedsføring av både eksisterende og nye
verktøy/maler mot relevante målgrupper vil bidra til økt bruk.
Markedsføring av verktøy kan med fordel også linkes opp til e-læring
nevnt over.

Markedsdialog: Leverandørsiden har i stor grad samme målsetning som det
offentlige med tanke på økt bærekraft og innovasjon. Handlingsplan bør
oppfordre til å utnytte dette potensialet, eksempelvis gjennom tema-møter
med lokale leverandører og leverandørorganisasjoner. Potensialet i god
markedsdialog øker proporsjonalt med en stadig raskere utviklingstakt og
tilsvarende økning i behov for bærekraft.

Sirkularitet, gjenbruk, livssykluskostnader og delingsøkonomi: Tiltak for
økt bevissthet, kompetanse, samt gode verktøy for å sette krav til, og
evaluere på disse punktene, vil bidra positivt med tanke på både innovasjon
og andel grønne anskaffelser.

Rapportering: Samordnet og relevant rapportering på miljø og innovasjon i
offentlige anskaffelser kan bidra til positiv utvikling. Offentliggjøring vil
kunne øke fokus og erfaringsutveksling.

Indikatorer: Omforente miljø-indikatorsett fra sentralt hold vil med høy
sannsynlighet bidra til positiv utvikling og effektivisering. God dialog med
leverandørsiden under utvikling vil kunne bidra til økt anvendbarhet og
kvalitet, samt sikre at de i størst mulig grad kan svares opp på en effektiv
og etterprøvbar måte.

Skalerbarhet: Kompleksitet i verktøy, maler og indikatorer bør ha gode
tilpasningsmuligheter i forhold til ambisjonsnivå og ressurstilgjengelighet i
den enkelte kommune/ enhet. Her er det store variasjoner mellom og innad
i organisasjonene. God skalerbarhet vil øke anvendelighet og i noen
tilfeller senke terskel for bruk. Dette er allerede på en god måte
gjennomført på flere av verktøyene (basis, avansert, spydspiss).

Økonomisk kost/miljønytte: God markedsføring av eksempler på innkjøp
og tiltak som gir stor klimabesparelse per investerte krone kan bidra til at
flere høster lavthengende frukt. Her er det allerede gjort en merkbar
innsats.
Avslutningsvis kan det nevnes at det til tider kan savnes en tydeligere
sammenheng mellom nasjonale og kommunale mål. Veilederen kan
potensielt bidra til økt sammenheng og operasjonalisering.

Håper innspillene kan være til nytte i prosessen.
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