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Kilde: Stortingsmelding (2019) Smartere innkjøp- effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. 

7 områder hvor anskaffelser kan bidra å nå Norges klima- og miljømål
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Temaer

• Matsvinn

• Sammensetning av meny

• Den gode anskaffelsen
• Legge til rette for sesongbaserte varer og lokale varer

• Plast (hvis jeg får tid)



Alle skal 

Ø kartlegge

Ø rapportere

Ø samarbeide i matkjeden

Ø gjøre tiltak, velger selv 
hvilke

Ø Både offentlige og private 
virksomheter skal redusere

Ø De private bedriftene forplikter 
seg gjennom en 
tilslutningserklæring



• Aktiv bransje

• Matvett.no og KuttMatsvinn2020

• Bransjeorganisasjonene tar imot 
rapportering

• Myndighetene lager statistikk

• Matvett og KuttMatsvinn2020 finansieres 
gjennom avtaler med et utvalg aktører

• De jobber med endret finansiering som vil 
kunne åpne basen for alle 



ØEmballasje 
ØTropisk avskoging  
ØSosiale hensyn
ØMenneskerettigheter

ØVarer i sortiment
ØBestillingsløsning 
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Sammensetning av meny
• Klima 

• Helse  og ernæring

• Kvalitet 

• Matsvinn

Helsedirektoratet kommer snart med: 

Veileder om ernæring i anskaffelser 
To hovedtyper krav:

Ø Innhold av ulike næringsstoffer og nøkkelhullet

Ø Helsedirektoratets retningslinjer, anbefalinger, råd

Alltid et allergivennlig alternativ

Pyramiden er fra Gnistbloggen



Den gode anskaffelsen
• Dekke behovet best mulig

Grunnleggende prinsipper

• Konkurranse 

• Likebehandling

• Forutberegnelighet

• Etterprøvbarhet

• Forholdsmessighet 

Kravene vi stiller må også ha tilknytning til leveransen

Formål med loven: fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser
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Hvordan legge til rette for lokale tilbydere?
• Sjekk ut hva som finnes i regionen

• Inviter de små inn til leverandørdialog
• Skaff dere kunnskap om markedet og hvem som kan levere hva og hvordan

• Vær bevisst rundt deltagelse i innkjøpssamarbeid

• Del opp anskaffelsen
• Mindre regioner
• Skill ut varer i egne anbud (vær bevisst på hvilke varer som skilles ut)
• Tenk på hvem som trenger levering på samme avtale
• Del opp anbudet i flere delkonkurranser(egen konkurranse i hver del) 
• Sett begrensninger for antall regioner eller delkonk hver leverandør kan vinne

• Forbeholde dere rett til å kjøpe noen varer eller volumer utenfor avtale. 

• Parallelle rammeavtaler/delkontrakter:
• For eksempel tre leverandører av poteter med en fordelingsnøkkel for avrop

• Sesongens råvarer – eller spesifiser at dere ønsker smalahove. Også i måltidstjenester

• Kan grossist ta med varer fra andre leverandører på transporten? 



Dere kan

• etterspørre varer i sesong

• etterspørre ønsket kvalitet



Digdir jobber også med
• Øke andelen små og mellomstore bedrifter som gir tilbud i 

anbudskonkurranser

• Effektivisere anskaffelsesprosess og oppfølging 

• Kontraktsoppfølgning
• Sikre at brukerstedene får det de har bestilt – til rett pris

• Følge opp miljøkrav

• Videreutvikling av kontraktsvilkår om bestillingsløsning

• Når virksomheten mål om f. eks. økologisk eller vegetar 

• Elektronisk verktøy så innkjøper kan samle inn informasjon fra brukerstedene

• Kartlegging av alle anskaffelser i 2018 og intervjuer                                                      
(både produkt og måltidstjenester) 
• Informasjon om hvordan anskaffelser gjøres i dag 

• Utforske bedre måter å kjøpe inn mat på

• Hvordan deles kontrakter opp?

• Hvor mange transporter er inkludert?

• Prising og konkurranse i markedet

• Hvordan gjøres kontraktsoppfølgning i dag?

• Hva er gode kontraktsvilkår?

• Digitalisering av anskaffelsesprosessen

v Videreutvikle veiledning
v Engangsartikler 
v Etterspørre bruk av sekundær råvare
v Transport

v langtransport
v lokal transport, primært begrense antall transporter



Veilederen berører alle produktgrupper og legger opp til 
en helhetlig tilnærming til plast

Vi anbefaler å

Ø Lage en plan, altså kartlegge i hvilke innkjøp de har 
plast i dag og lage tiltak

Ø Ha dialog med markedet – kommuniser behov og 
strategi

Ø Finn ut hvilke strategier som passer din virksomhet –
redusere, ombruk, dele, leie, etterspørre produkter 
med gjenvunnet materiale

Ø Forankre handlingsplanen hos virksomhetens 
ledelse OG hos brukerne

Ø Plan for hvordan følge opp kontrakten – mer bevisst 
kontraktsoppfølging vil også legge til rette for bedre 
kontrakter i fremtiden

Ø Mange tiltak kan også påbegynnes i 
kontraktsperioder, for eksempel å redusere 
engangsplast



Hva kan Digdir hjelpe dere med? 





•

Vi trenger dine innspill:
postmottak@digdir.no

Regionale innspillmøter: 
Trondheim, Bergen, Hamar, Bodø, 
Arendal og Stavanger

Handlingsplan for økt andel 
grønne og innovative 
offentlige anskaffelser i 2020

http://digdir.no



