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Klimasatssøknad: Klimarådgivning i 
Viken-kommuners anskaffelser



Program

• Introduksjon

• Presentasjon av prosjekt som Klima Østfold har kjørt i 1,5 år, Prosjektleder Erik S. Gathen

• Erfaringer og nytteverdi fra Klima Østfoldprosjektet ved Jorunn Amundgård, 
Innkjøpsrådgiver Fredrikstad kommune 

• Presentasjon av nytt prosjekt Klimarådgivning i Viken-kommuners anskaffelser, Guro Nereng, 
Koordinator for Klima Østfold 

• Svar på spørsmål og innspill som er meldt inn under møtet 
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Kommune-klimasamarbeid i Viken

Fra Vikens samarbeidspartiers politiske plattform:
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Hvordan sende inn spørsmål og innspill i dag

• Bruk kommentarfeltet til å poste spørsmål

• Med video i full screen skal du få opp kommentarfeltet på siden
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Viken viser vei. viken.no

Klimasatssøknad: Klimarådgivning i 
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Hvordan sende inn spørsmål og innspill i dag

• Bruk kommentarfeltet til å poste spørsmål

• Med video i full screen skal du få opp kommentarfeltet på siden
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Innhold

• Klimasatsordningen som ramme

• Forpliktelser

• Aktiviteter

• Innkjøpsområder/temaer

• Hvordan forholde seg til formelle innkjøpssamarbeid

• Intensjonsavtale og dokument med ekstra spørsmål

• Organisering og budsjettskisse

• Veien videre fram til søknad
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Prosjektets essens

• Ansette dyktige rådgivere (7?) som har klimaløsningskompetanse og tid til å bistå i kommuners 
og fylkets anskaffelsesprosesser for å ta klimahensyn og fremme klimaløsninger

• Innkjøpsområder: 
– Kjøretøy, maskiner, og varer og tjenester som innebærer mye transport 

– Materialer til bygg og infrastruktur

– Hvordan systematisere å unngå unødvendig forbruk, øke gjenbruk og andre sirkulærøkonomiaspekter

– Mat, kontorinventar og evt. forbruksvarer

• Gratis tjeneste, må føre egne timer dersom dere benytter dere av tjenesten

• 3-årig prosjekt, der rådgivningsperioden blir på ca. 2,5 år. Estimert oppstart er november 2020. 

Side 8



Kort om Klimasats-ordningen - rammer

• Miljødirektoratet. Siden 2016.

• Støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til 
omstilling til lavutslippssamfunnet.

• Klimavennlige innkjøp: (..) arbeid med klimakrav i offentlige anskaffelser. Prosjekter som støttes skal 
føre til at kommunen etterspør og krever klimavennlige løsninger systematisk og målrettet i alle eller 
mange av sine innkjøp. Flere kommuner kan med fordel samarbeide om et slikt prosjekt.

• Det gis ikke støtte til energieffektivisering, (..) klimatilpasning, (..) og utvikling av ny teknologi

• Inntil 12 millioner kroner, 75 prosent av totalkostnaden 

• Søknadsfrist: 15. februar 
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Hvordan kan man komme i gang? 

A) 

• Rådgiverne som ansettes tar 
utgangspunkt i innmeldte behov. Tar 
kontakt.

• Pomoterer ordningen

• Grupperer og samkjører for 
effektivitet
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B) 

• Din kommune/flere kommuner i 
felleskap melder inn nye behov så 
snart tilsagn evt. gis og vi vet mer om 
tidslinja og ansettelser framover



Hva forplikter kommunen seg til? ..og Viken?

Kommuner: 

• Intensjonsavtalen er et signal om at dere støtter prosjektet, at dere ønsker å benytte 
tjenesten, og nivå av forankring

• Liste over aktuelle innkjøp fra dere er ikke forpliktende, men a) Det gir oss pekepinn 
om behov og b) Gjør det mulig å tilpasse og forbedre prosjektsøknaden

Viken: 

• Vi kan ikke love bistand i alle ønskede innkjøpsprosesser, men vil etterstrebe dette
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Aktiviteter som rådgiverne kan benyttes til

• Hele innkjøpsprosessen – fra tidlig planlegging og frem til innkjøpet er realisert. I noen tilfeller også 
kontraktsoppfølging 

• Behovskartlegging hos «behovseiere», oppfølging av disse
• Undersøke og holde seg oppdatert på markedet, teknologier og dokumentasjonsmåter
• Gå i dialog med leverandører for å finne både ambisiøse og realistiske klimakrav og –kriterier, samt 

evalueringsskjema
• Arrangere markedskonferanser/dialogkonferanser
• Merkostnadsvurderinger, (LCC-beregninger?) 
• Evaluering av tilbud
• Søknader om pengestøtte
• Utvikle og bistå i implementering av rutiner
• …..
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Andre aktiviteter

• Seminarer for erfaringsdeling 

• Kommunikasjon av fremgangsmåter, «oppskrifter»

• Ta initiativ til felles avtaler og rammeavtaler ved innkjøp av klimaløsninger

• Tilby bistand i å innlemme miljø- og klimaaspekter i innkjøpsstrategi; innarbeide 
klimahensyn systematisk i kommunens innkjøp, samt ledelsesforankring 

• Dialog med Difi

• Rapportering på prosjektet til Klimasats

• Andre ønsker? 
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Innkjøpstemaer på tvers

• Bistå til å systematisere og etablere rutiner på hvordan unngå transport

• Bistå til å systematisere og etablere rutiner på hvordan unngå unødvendig forbruk, 
øke gjenbruk og andre sirkulærøkonomiaspekter

– Eks relevant for begge: Forbruksvarer, kontorinventar, medisininnkjøp
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Innkjøpsområde kjøretøy og transport

• Kjøretøy og maskiner, inkl. fossilfri anleggsplass

• Varer og tjenester som innebærer mye transport 

• Arbeidsmetodikk likt som Klima Østfold-prosjektet: 

– Koble brukernes behov med beste tilgjengelige teknologi og infrastruktur
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Innkjøpsområde
Materialer til bygg og infrastruktur
• Materialforbruk til bygg og infrastruktur forårsaker klimagassutslipp fra produksjon og 

transport 
• Et felt det offentlige kan sies å ha kommet kortere enn energi-tiltak 
• Rådgivere må kobles på bygg- og infrastrukturprosjekter 
• Følge opp på kritiske stadier mtp materialvalg – hvordan løse når innkjøpsprosjektet har 

2-2,5 år med rådgivere? 

• I prosjektsøknad: Understreke at tilnærming er et utkast. 
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Innkjøpsområde
Materialer til bygg og infrastruktur
Temaer: 
• Utstrakt bruk av tre til bærende konstruksjoner (massivtre mm): Benytte ressurser og nettverk 

som jobber med dette
• Gjenbruk
• Optimalisere materialbehov
• Høy andel av resirkulert innhold
• Klimafotavtrykk 
• Lavkarbonbetongklasser

Kriterier: Det beste fra ulike tilnærminger: BREEAM-NORs materialpoeng, Difis kriterier, osv
Dokumentasjon: Standard for klimagassberegninger
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EPDer – Environmental Product Declarations



Innkjøpsområde
Mat, kontorinventar og evt. forbruksvarer
• Mat og reduksjon av matsvinn

• Kontorinventar

• Ved kapasitet: Andre forbruksvarer. For eks. IKT? 
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Kommuner med formaliserte 
innkjøpssamarbeid/-kontorer

• Ideelt sett bør alle kommuner i et samarbeid bli med på prosjektet – det gjør det lettere for 
innkjøpskontorene å benytte tjenesten 

• Jeg bør ringe alle ledere for innkjøpskontor før søknadens sendes inn – slik at alle er orientert. Trenger 
hjelp til å identifisere disse! Vet om: ”FIK Frogn, Nesodden, Ås, Vestby”, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid, Hvaler+Fredrikstad. 

• Hypoteser: Innkjøp gjennom felles innkjøpskontor er stort sett de samme. Innkjøpskontorene tar 
initiativ når en avtale er i ferd med å gå ut >> Forutsigbart hvilke innkjøp som det er relevante å koble 
prosjektet på. Innkjøpskontorene må vite at de bør planlegge noe lenger kalendertid til prosessen.

• Trenger hjelp til å identifisere relevante innkjøp nærmeste 3 år hos ditt innkjøpskontor
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Løst samarbeid med Difi

• Bygge videre på samarbeidet i Klima Østfold-prosjektet

• Kan bistå i innkjøpsfaglige spørsmål ved behov

• Samarbeid om kompetansehevingsaktiviteter
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Scenario: 
Tjenesten blir mer etterspurt enn kapasiteten

Hvis det blir en problemstilling:

• Mulig å gruppere og samkjøre mer?

• Prioritere kommuner som tidligere ikke har fått hjelp balansert med innkjøpene der vi 
mener prosjektet kan gjøre den største forskjellen
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Intensjonsavtalen
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Dokument med ekstra spørsmål
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Dokument med ekstra spørsmål

1) Innkjøpsområder

2) Hvilke innkjøp hos dere kan være aktuelle (fra november 2020 og 2,5 år fremover)

3) Pågående innkjøpssamarbeid

4) Aktiviteter utover rådgivning i konkrete innkjøpsprosesser

5) Kontaktperson
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Budsjett + finansierings-skisse

7 rådgivere – 14 årsverk

Lønns- og arbeidsgiverutgifter: 14 000’
Andre prosjektutgifter: 1 000’

Finansiering: 
Klimasats: 12 000’
Viken – midler: 3 000’
Timer fra deltakere, minst 1 000’
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Organisering - skisse
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Styringsruppe:
Difi

Kommune-admin
Politikere

++

Prosjekt-rådgiverne. 
Én hovedansvarlig

Viken Klimaavdeling Viken Anskaffelsesavdeling



Veien videre

• Frist fredag 31. januar: 
– «Vedlegg 1. Intensjonsavtale …» i redigert og signert format (gjerne pdf). Legges ved Klimasats-

søknaden

– «Vedlegg 2…Ekstra spørsmål» i wordformat som dere fyller inn i med en annen farge. 
Hensikt: Gjøre søknaden bedre og vi skal ikke videresende den til Miljødirektoratet/Klimasats. 

• Mandag 10. februar: Vi sender ut søknadsskisse slik den er til de som blir med

• Onsdag 12. februar : Frist for å komme med tilbakemeldinger om man ønsker det

• Fredag 14. februar: Søknad sendes fra Viken fk. Til Klimasats
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Veien videre 

Jobber du med Klimasats-søknader som grenser opp til denne? 

• Flott om vi kan henvise til hverandres søknader

• Gjelder særlig søknader som har samme formål

• .. og dernest søknader om støtte til merkostnader på investeringer der denne 
tjenesten kan bidra i innkjøpsprosessen
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Spørsmål og svar
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Kontakt

• gurone@viken.no

• Tel: 41 62 44 26
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http://viken.no


Viken viser vei. viken.no
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