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Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

Kommunens kompetansesenter innen anskaffelser 

• Rådgivning 
– Juridisk og anskaffelsesfaglig
– KOFA-klager 
– Kurs 

• Samkjøpsavtaler
– Felles rammeavtaler for hele kommunen 
– Ca. 70 avtaleområder – Ca. 2.2 milliarder i omsetning 

• Konkurransegjennomføring 

• Samfunnsansvar og analyse

• Anskaffelsesstrategi



Klimamålene til Oslo kommune



Klimabudsjett 2018



Grønne anskaffelser

Relevante dokumenter

• Klima- og energistrategi

• Forbruksstrategi (2018)

• Avfallsstrategi

• Anskaffelsesstrategi



Forbruksstrategien (2018)

• VISJON:
– Oslo er en sirkulær og ressurseffektiv by som reduserer sitt klima- og 

miljøfotavtrykk

• Plast er fremhevet som et av de viktige forbruksområdene

Forbruksstrategien er for tiden på høring



Ny anskaffelsesstrategi

Vedtatt i byrådet 24. oktober 2017

Hovedmål:

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

Strategien er delt inn i fire delmål:

1. Oslo kommunens anskaffelser skal effektivt bidra til å gi innbyggere og 
næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og fremtidens behov.

2. Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en grønnere by.

3. Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en varmere by med plass til 
alle.

4. Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en mer skapende by.



Anskaffelsesstrategien: Overordnet

Strategiske føringer

• Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser
ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by

• Kommunen skal beregne leveransens kostnad ut fra et 
livssyklusperspektiv
– Klima- og miljøavtrykk og ressursbruk i hele levetiden:
• fra produksjon, forbruk og til avfallsfasen
• dette skal legge føringer for hvilke løsninger som blir valgt



FokusområderFokusområder

Mobilitet Energi og Bygg Ressursutnyttelse



FokusområderFokusområder

Mobilitet Energi og Bygg Ressursutnyttelse



Anskaffelsesstrategien: Mobilitet

Strategiske føringer

• Prioritere transport basert på nullutslipp eller biodrivstoff for alle reiser i 
tjenesteøyemed eller i kommunal regi
– være aktiv pådriver for å få til fornybare løsninger der dette ikke finnes i 

dag

• Alt fornybart drivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle 
EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff
– ikke palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon



Anskaffelsesstrategien: Mobilitet

Strategiske føringer

• Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner
som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune
skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi

– Bruk av annen teknologi skal begrunnes i kontraktsstrategien. 
– For kjøretøy og maskiner der nullutslipp ikke er et alternativ, skal 

biodrivstoff fortrinnsvis biogass benyttes



FokusområderFokusområder
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Anskaffelsesstrategien: Energi og Bygg

Strategiske føringer

Grønne leiekontrakter
• Kommunen skal utvikle grønne leiekontrakter for kommunens leie av 

lokaler. 
– Som en hovedregel skal lokalene tilfredsstille lavenerginivå før 2020 og 

passivhusnivå eller tilsvarende fra 2020. 

Plusshusstandard i nybygg
• Kommunens egne nybygg skal som en hovedregel ha plusshusstandard.



FokusområderFokusområder

Mobilitet Energi og Bygg Ressursutnyttelse



Anskaffelsesstrategien: Ressursutnyttelse

Strategiske føringer
• Vi skal gå i bresjen for mer resirkulering, gjenbruk og deling.
– Legge til rette for størst mulig ombruk og materialgjenvinning. 

• Benytte kategoristyring for å øke andel bærekraftige materialer samt 
økologisk mat og drikkevarer. 

• Vi skal ikke anskaffe tropisk tømmer, trevirke eller produkter basert på 
tropiske tre uten pålitelige godkjenningsordninger for bærekraftig og lovlig 
hogst.

• Vi skal vurdere om det skal stilles krav til bruk av bioplast der dette kan 
gi gode og mer miljøvennlige løsninger/produkter.



Samkjøps-
avtaler



UKE ser nå på krav til fossilfri plast

• Ble tidligere ikke skilt på om det var råstoff eller nedbrytbar
• Markedsundersøkelser viste at det var få produkter på markedet

• Vi vet at det har vært en utvikling. Flere produkter som tilbys. 
– Vi ønsker å inkludere dette i nye anskaffelser

• Dette er et pågående arbeid



Utviklings- og kompetanseetaten
Geir Rossebø  

geir.rossebo@uke.oslo.kommune.no


