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Hoggen, Helene

Fra: Nerby, Tonje
Sendt: mandag 2. desember 2019 10:00
Til: Torsgård, Olaug Anne
Kopi: Hoggen, Helene
Emne: SV: VS: Innspillsmøte for handlingsplanen for økt andel grønne og 

innovative anskaffelser

Hei Olaug Anne,  
 
Takk for konkrete innspill! Jeg videreformidler til Helene.  

Om du er interessert i å følge møte på streaming finner du lenken her, og nederst på lenken under   Møtet starter 
kl.12.00.  

https://www.anskaffelser.no/om-oss/handlingsplan-gronne-og-innovative-anskaffelser 

God mandag!  
 
Vennlig hilsen,  
 
Tonje Nerby 
Rådgiver team grønne anskaffelser  
Avdeling for offentlige anskaffelser 
   
 

Fra: Torsgård, Olaug Anne <olaug.torsgard@hedmark.org>  
Sendt: mandag 2. desember 2019 09:56 
Til: Nerby, Tonje <tonje.nerby@Difi.no> 
Emne: VS: VS: Innspillsmøte for handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser 
 
Hei! 
 
Beklager sene innspill, men her kommer noe fra Eiendom og innkjøp: 
 
Regjeringen bør definere mer konkrete mål. Regjeringen må definere tydelige mål for hva offentlig sektor må bidra 
med. 
 
Kan ikke se at det inspirerer til satsning i kommuner/fylkeskommuner når øverste nivå er så utydelige.. 
 
Kommuner og fylkeskommuner må «pålegges» å definere konkrete grønne tiltak, med tallfestede mål. Bør nok 
delvis støttefinansieres. 
 
Jeg synes dagens energi og klimamål i HFK er uten tydelig miljøprofil, det foreligger vel en ny rapport nå for 
handlingsdelen (mulig den legges frem for fylkestinget i desember, sjekk med Øystein). 
 
Innen byggsektoren er det etablering av varmepumper som erstatning for andre energikilder som pt er den mest 
lønnsomme teknologiske løsningen. Men her settes eierinteresser og kjærkomne inntekter fra slike leveranser i spill 
- fjernvarme er en veldig stabil og bra energileveranse, men er vanskelig å energieffektivisere i stor grad.  
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Fjernvarme har også vært en villet politikk gjennom mange år, det er lagt ned store verdier i infrastruktur (utbygger 
kan ha store lån). Det gis ikke tilskudd fra ENOVA for å endre fra fjernvarme til varmepumpe, men ansees likevel som 
lønnsomt. 
 
ENOVA gir tilskudd til innovative løsninger etter søknad, men dersom ny teknologi ikke fungerer når bygget står 
ferdig, blir det kanskje vanskelig å drifte bygget etterpå... Så det er noen dilemmaer om dette. 
Offentlig sektor må bli langt bedre på hvordan stille grønne krav og evaluere.  
Her vil det kanskje være nyttig med en del eksempler fra Difi – tenker da at LCC må benyttes, og har offentlig sektor 
god nok kompetanse på dette? 
 
Eiendom gjennomfører svært store anskaffelser og etter vår mening bør LCC bli kjernekompetanse på Eiendom. 
Dette er spilt inn som et «satsningsområde», men pt foreligger ingen strategi som beskriver en slik satsning (men 
tror at det vil komme). 
Jeg har en på min seksjon som har nokså god kjennskap og kunnskap om LCC, så jeg ser for meg at samhandling 
mellom Innkjøp og fagenhetene (i dette tilfellet Eiendom) blir viktig for å få til flere grønne innkjøp  - sette krav og 
evaluere på LCC, herunder ta inn over seg det grønne skifte. Da må det selvfølgelig ligge som en del av 
fylkeskommunens strategi.. 
 
Så kompetanseheving er vel et stikkord, og kompetanseheving og dette temaet bør vurderes på avdelinger som 
gjennomfører store anskaffelser / der det er stor miljøgevinst. 
 
Når det gjelder innkjøp, må det i større grad «pålegges» å stille miljøkrav i mye større grad enn nå. I tillegg må 
innkjøp bør i større grad krediteres for innovative anskaffelser og dette må ha mye større fokus hos ledelsen enn det 
har i dag. 
 
Kort input fra oss. 
Mvh. Olaug Anne Torsgård 
 


