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INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR GRØNNE OG
INNOVATIVE ANSKAFFELSER
Trøndelag fylkeskommune deltok med åtte personer i fra ulike avdelinger på
innspillmøtet i Trondheim den 25. februar i år. Herved ønsker vi å komme med et
innspill som er gjort av fagpersoner i virksomheten vår, men som ikke hadde mulighet å
delta på innspillmøtet i Trondheim.
Vi må bli bedre på hvordan det går an å stille grønne krav og evaluere disse i ettertid.
Dette kan gjøres gjennom å legge til rette for bedre samhandling mellom Jus og
Anskaffelser (Innkjøp) og fagenhetene i fylkeskommunen. Dette blir viktig for å få til
flere grønne innkjøp - sette krav og evaluere, herunder ta inn over oss det grønne
skiftet. Det bør ligge som en del av fylkeskommunenes strategi for å oppnå resultater.
Når det gjelder innkjøp, må det «pålegges» gjennom nasjonale retningslinjer å stille
miljøkrav i mye større grad enn nå.
Klima- og miljø er i seg selv krevende fagområder, som kommer i tillegg til den
anskaffelsesfaglige kompetansen som oppdragsgiver må besitte. Det er med andre ord
et behov for en tverrfaglig kompetanse som må holdes kontinuerlig oppdatert og som er
vanskelig tilgjengelig på alle innkjøpsområder som fylkeskommunen er involvert på.
Kompetanseheving er et stikkord, og kompetanseheving om temaet miljøkrav og grønne
innkjøp bør i større grad vurderes inn mot avdelinger/seksjoner som gjennomfører store
anskaffelser der det er stor miljøgevinst.
For å gjennomføre risikovurderinger av miljøkrav som stilles i anskaffelser, og som ofte
har mange ukjente faktorer, bør det foreligge flere metoder og modeller tilgjengelig som
kan benyttes for å kunne vurdere hva markedet kan levere og analyser for
konsekvenser av valg av varer/tjenester når det gjelder miljøvennlige anskaffelser.
Det ligger potensielt en barriere i å fokusere på miljøkriterier for
enkeltprodukter/tjenester uten å ta hensyn til systemeffekter. Her er det nødvendig
med god nasjonal veiledning, ettersom det er komplekst for den enkelte innkjøper å
vekte gode miljøkriterier opp mot systemeffekter. Et eksempel er rammeavtaler for
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avfallshåndtering gjennom de interkommunale selskapene. Selv om for eksempel
biogass har noen positive klimaeffekter, kan det ha negative miljøeffekter ved at
næringsstofftapet blir større enn ved andre behandlingsmåter, eksempelvis
kompostering. Netto klimaeffekt kan bli negativ, dersom man tar med karbonlagring i
jord.
Vi har positive erfaringer med Klimasats for å dekke merkostnader for innkjøp av
klimaløsninger. Vi støtter Klima Østfolds og andres forslag om å styrke Klimasats med
betraktelig mer midler. Det bør være løpende eller flere søknadsfrister enn i dag.
Vi støtter Norsk Industris innspill om at handlingsplanen prioriterer sektorer der innkjøp
fra det offentlige utgjør størst beløp og produktsegmenter som har høy miljøbelastning
over levetiden og der potensialet for innovasjon i en klima- og miljøvennlig retning er
størst; bygg- og anlegg, eiendom (leie av bygninger), IKT (elektronikk) og transport
(biler, skipsfart, renovasjon, m.v.) er sektorer som bør prioriteres. Likeledes bør
ressursintensive produktgrupper som tekstiler, møbler og byggevarer prioriteres, jf.
også EU kommisjonens arbeid med ny handlingsplan for sirkulær økonomi. Det blir
sentralt at handlingsplanen blir en norsk konkretisering av EUs initiativ Green Deal og
påfølgende policydokumenter, slik at vi har en omforent norsk handlingsplan som er
relatert til Europas klimaomstillingsstrategi.
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