Invitasjon til nordisk samarbeid om
utslippsfri levering av varer og tjenester
Hva?
Nordisk Ministerråd har tatt initiativ til en nordisk bestillerdialog. Difi og Nasjonalt program for
leverandørutvikling har erfaring med innovative anskaffelser, og har fått i oppdrag av Nordisk
Ministerråd å lede arbeidet. Store byer og kommuner i Norden inviteres til samarbeid om en nordisk
bestillerdialog for utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet med prosjektet er at
oppdragsgiverne er i stand til å utføre egne bestillerdialoger. Den nordiske bestillerdialogen
gjennomføres ved å:
• Kartlegge og enes om felles behov og utfordring til markedet
• Ha dialog med bedrifter, gründere, forskningsmiljøer, eksperter om hvordan dette
best kan løses og legge til rette for innovasjonssamarbeid
• Dialogen etablerer grunnlag for felles- og/eller enkeltanskaffelser som bidrar til en
grønn omstilling i Norden

Hvorfor delta? And what’s in it for me?
•
•

•

•

•
•
•
•

Du og din virksomhet vil få økt kompetanse og kunnskap om innovative anskaffelser
og utslippsfri levering av varer og tjenester.
Du og din virksomhet vil få besparelser. I en felles dialog sprer vi arbeidsmengde og
ressurser ved å gjøre jobben sammen. Samtidig vil markedsprisene og innkjøpet være
rimeligere når flere offentlige virksomheter står bak anskaffelsen(e).
Du vil få bedre løsninger. Når flere offentlige virksomheter går sammen og «flekser
innkjøpsmuskelen» gir det bedre løsninger og innovasjon hos leverandørene. Dette
bidrar til økt konkurransekraft i nordiske bedrifter.
Dette prosjektet vil bidra til at du og din virksomhet når miljømålene dere har satt. I
dette prosjektet brukes offentlige anskaffelser for å kutte utslipp fra
transportsektoren.
Du og din virksomhet får erfaring og kunnskap om hvordan nordiske byer og
kommuner kan samarbeide om anskaffelser.
Du og din virksomhet bidrar til økt nordisk samarbeid og en grønn omstilling i
Norden, og tar samfunnsansvar ved å delta i prosjektet.
Du får støtte, rådgivning og oppfølging i prosessen innovative anskaffelser.
Du og din virksomhet bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål 12: Ensure responsible
consumption and production, og spesielt mål 12.7 Promote public procurement that
are sustainable, in accordance with national policies and priorities.

Hvordan? Og hvor mye arbeids kreves av meg?
Virksomhetene som deltar i prosjektet omforenes om en felles utfordring til markedet, og
deltar i nordisk bestillerdialog våren 2020. Gjennom behovskartlegging og workshops
diskuterer deltakerne og prosjektgruppen behov, utviklingsløp, anskaffelser og form på
bestillerdialogen. Dette avhenger også av tilgjengelig finansiering og risikoavlastning. Viktige
datoer for deltakelse med forbehold om endringer:
24.10.2019 samling med storbyer og kommuner som ønsker å delta, Oslo
3.12.2019 Behovsworkshop 1, TBD
15.1.2019 Behovsworkshop 2, TBD
26.3.2020 Bestillerdialogmøte 1, TBD
23.4.2020 Bestillerdialogmøte 2 om nødvendig, TBD

Hva kreves for å delta?
Vi ønsker å ha med en gruppe på 6-12 store byer og kommuner totalt fra landene i Norden, med
en virksomhet som leder an prosjektet. Dette er en stor nok gruppe for å «flekse
innkjøpsmuskelen», og en liten nok gruppe til å løpe fort fremover. Nasjonalt program for
leverandørutvikling og Difi har prosjektlederansvaret og ansvar for gjennomføringen av
bestillerdialogen. Ønsker du og din virksomhet å delta, er dette nødvendig:
• Lederforankring
• Behov og ønske om å bestille og anskaffe løsning
• Tverrfaglig deltakelse fra fag, ledelse og innkjøp på de viktige datoene
• Tid og ressurser til å følge prosjektet, og forankre prosjektet internt
• En av prosjektdeltakerne fra hver virksomhet får ansvar for sin virksomhet, og bør
følge prosjektet minst 20% frem til juni 2020. Prosjektdeltaker skal forankre prosjektet
i egen virksomhet, i tillegg til å delta i behovskartlegging og møter i prosjektet, lese
gjennom informasjon som kommer fra prosjektgruppen, og bidra inn i prosjektet.
• Kompetanse og kunnskap om fagområdet, anskaffelser, innovasjon
• Dekke egne kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet, reiser og opphold. Er dette til
hinder for deltakelse, kontakt Christine.Kihl@difi.no og forespør mulighet for bistand.
Ønsker du å delta? Kontakt kontaktpersonen i ditt land hvor du svarer ut kravene over. Dersom du
ikke ønsker å delta, men vil motta informasjon kan du registrere deg på interessentliste her. Du vil da
få informasjon om prosjektet via e-post. Du kan også følge med på nettsiden til prosjektet her.

Hvem er med?
•
•

Difi (Norge) ved Christine.Kihl@difi.no
Nasjonalt program for leverandørutvikling (Norge) ved idaskaaret.laustsen@nho.no leder
arbeidet og tar imot spørsmål om prosjektet.

Styringsgruppen er Nordisk arbeidsgruppe for sirkulærøkonomi (NCE). Prosjektgruppen:
• Motiva (Finland), kontaktperson: isa-maria.bergman@motiva.fi
• Upphandlingsmyndigheten (Sverige), kontaktperson: johanna.enberg@uhmynd.se
• Miljøstyrelsen (Danmark), kontaktperson: jenno@mst.dk.

Hvordan monner dette i klima- og miljøsammenheng?
En beregning gjort av Difi på bakgrunn av rapporten fa Asplan Viak anslår at totale utslipp fra
vare- og tjenesteleveranser til det offentlige er i størrelsesorden 2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
Norge totalt, eller ca. 4 – 5 % av det totale utslippene i Norge. Tilsvarende % andel kan også
være gyldig for de øvrige nordiske landene, og sektoren utgjør derfor en stor andel av det
totale CO2 utslippene.

