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1) Difis rolle i offentlige anskaffelser
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500 MRD. HVERT ÅR

15% AV BNP



Bruk anskaffelser strategisk -

• Innkjøp utgjør mellom 15-

60% av budsjettene 

• Utgiftspost av strategisk 

betydning

• Løfte anskaffelser til et 

strategisk nivå

- for å nå virksomhetens mål  



Relevante lover og regler 

• LOA § 5: Redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.

• Ha rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter der det er risiko for brudd 

• FOA §7-9: Kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn 

av anskaffelsesprosessen. Der miljø brukes som 

tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 

minimum 30 prosent. 



2) Bærekraftskriterier for mat og drikke



Kriteriesett for innkjøp av bærekraftig mat og drikke 

• Mål: ta hensyn til klima, miljø og 
sosialt ansvar i anskaffelser

• Utviklet av Difi med ekspertgruppe 
bestående av innkjøpere, 
leverandører og bransje-
organisasjoner

• Innspillrunde:12.sep - 24.okt

• Publiseres des 2018

• Pågående arbeid



Kriterieveiviseren.difi.no

Bærekraftskriteriene publiseres i Difis kriterieveiviser

I kriterieveiviseren finner du forslag til 

krav og kriterier for miljø og 

samfunnsansvar, som kan lastes ned og 

limes inn i dine anskaffelsesdokumenter. 

Per i dag ligger det inne kriteriesett for 

bygg og anlegg og lette kjøretøy. 



Ambisjonsnivå i kriterieveiviseren 

Faktorer som påvirker 

ambisjonsnivå

Basis Avansert Spydspiss

Mål med nivået Gjøre det enkelt å stille 

effektive krav til bærekraft

Fremme markedets mest 

bærekraftige løsninger

Ta i bruk mest bærekraftige 

løsninger/produkt. 

Stimulere til innovasjon og 

teknologiutvikling

Gevinst bærekraft Kravene/ kriteriene ligger 

som regel noe over 

gjeldende lovkrav

Som regel av de beste 

tilgjengelige løsningene i 

markedet

De beste tilgjengelige

løsningene eller nye 

innovative løsninger

Ressursinnsats for 

oppdragsgiver

Kravene/ kriteriene er enkle 

å dokumentere og følge opp 

og det er god tilgang på 

varer som oppfyller kravene. 

Krever mer ressurser og 

kompetanse til evaluering 

og oppfølging.  

Krever mer ressurser i form 

av tid, spesialkompetanse, 

markedsforståelse osv. 



Bærekraftig mat og drikke: krav og kriterier
- forankret i overordnede mål 

Tema Strategisk mål/forankring

Miljøvennlig emballasje UNSDG 12, Bioøkonomisk strategi

Matsvinn UNSDG 12.3 + nasjonalt delmål

Tropisk avskoging Norges klimamål 5

Transport knyttet til varelevering Norges klimamål, Parisavtalen…

Produktegenskaper (Miljøvennlig og 

etiske matvarer i sortiment)

Virksomhetens mål



3) Dialog som verktøy



Case : Frukt og grønt

• Innspill fra Norges frukt og grønnsaksgrossisters 
forbund til HOD

• Oppleves lite lønnsomt å levere til det offentlige

• Vektig av pris overskygger kvalitet, omfang og 
sesong

• For lange prisperioder som ikke legger til rette for 
sesongvariasjoner i pris

• Lav pris = dårlig kvalitet --> dårlig kvalitet = økt 
matsvinn

• Hvordan kan vi ta tak i disse problemstillingene ved 
dialog?



Med dialog kan du påvirke anskaffelsen
Før kunngjøring 

- Kan søke / motta råd 

- Bruke råd i planlegging og 

gjennomføring av anskaffelsen.

- Rådene skal ikke motvirke 

konkurranse og likebehandling

Se FOA § 8-1 og 8-2

Det er her du har størst 

mulighet til å påvirke! 

Avklare behov og 

forberede konkurransen Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging

- Spm- og svarrunder

«Bordet fanger». 

Konkurransegrunnlaget som 

er publisert kan ikke endres. 

- Oppfølgingsmøter

Kan kun gjøre endringer som  

beskrevet  i kontrakten eller 

endringer som ikke er vesentlige

Se FOA § 19-1 og 28-1 og 28-2. 



Utdrag fra paragrafer om endringsmuligheter
§ 28-2.Vesentlige endringer
En endring er ikke tillatt dersom den gjelder nye betingelser som, dersom de 
hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville ha ført til at 
andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren 
kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør,

§ 19-1.Kontraktsvilkår
Oppdragsgiveren kan fastsette endringsklausuler, for eks.  
Prisindeksklausuler. Det skal fremgå hvilke endringer oppdrags-giveren kan 
foreta, omfang og vilkår. Anskaffelsens overordnede karakter skal ikke 
endres.

§ 28-1.Endringer som er tillatt
endringer som gir en prisøkning som er lavere enn terskelverdiene, eller 10 
prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for vare- og tjenestekontrakter



Hvorfor bruke dialog i anskaffelser?

• Få innsikt i konkurransesituasjonen og 
muligheter i markedet

• Kan gi nye ideer til bedre behovsdekning og 
større konkurranse ved fremtidige 
anskaffelser.

• Teste om du har beskrevet behovet ditt 
på en god måte

• Få flere og bedre tilbud

• «Bordet fanger» når du har lagt ut anbudet



Hvorfor delta i dialog med oppdragsgivere?

• Unik mulighet til å gi råd om 

hvordan oppdragsgivere bør 

tilrettelegge konkurransen for å 

utnytte markedets kompetanse.

• Få kunnskap om oppdragsgivers 

målsetting, planer, utfordringer og 

behov

• Dere stiller bedre forberedt til 

kommende konkurranser



Aktivitet Fordeler/ egner seg når: Potensielle ulemper

Markedsundersø

kelse

• Orientere seg om hva som finnes i markedet og hvordan 

konkurransesituasjonen er (på et overordnet nivå)

• Orientere om kommende anskaffelser

Gir ikke nødvendigvis dybdekunnskap

Enveis

Forespørsel om 

informasjon

• Få (skriftlig) informasjon fra leverandørene som ikke er 

offentlig tilgjengelig. Krever lite ressurser fra oppdragsgiver.

• Før du kunngjør en konkret anskaffelse

Får svar på det du spør om, kanskje ikke så 

mye mer?

Leverandør-

konferanse/  

dialogkonferanse

• Når mange interessenter på kort tid

• Kan gjelde én/flere anskaffelser

• kan fokusere på et spesifikt fokusområde/tema (eks. 

bærekraftig mat)

• Fokuserer på konkrete leverandørutfordringer innen et eller 

flere fagområder/ en spesifikk anskaffelse

• Kan gi innsikt i hvordan behovet kan dekkes av markedet.

• Særlig relevant når man ønsker å gjennomføre en anskaffelse 

som fremmer innovasjon

Leverandører kan vegre seg for å gi innspill i 

plenum → får begrenset med innspill. Gir 

hovedsakelig overordnede innspill og ikke 

«dybdeinnspill»

En-til-en-møter • Gir mye informasjon fra leverandørene

• Kan brukes til flere formål: diskutere fokusområder, konkrete 

kravformuleringer, utfordringer, behovskartlegging

• Kan være tid- og ressurskrevende

• Må være svært bevisst 

likebehandlingsprinsippet og ikke 

røpe forretningshemmeligheter

Konkurranse-

grunnlag på 

høring

• Gir leverandørene innsikt i de spesifikke forslag til 

kravformuleringer. Kan gi konstruktive tilbakemeldinger på 

konkrete krav- og kriterieformuleringer

• Færre avvisninger og avlysninger

• Kan kreve tid i gjennomføringsfasen



Konkurranse

Likebehandling

ForutberegnelighetEtterprøvbarhet

Forholdsmessighet



Summeoppgave 1

• Deres erfaringer med dialog?

• Kom opp med tre gode spørsmål dere savner å bli 

stilt, eller ønsker info om relatert til anskaffelse av mat 

og drikke

• 2 min hver for dere

• 3 min i grupper



4) Krav og kriterier som verktøy



Case: Matsvinn

• Norge kaster hvert år 355.000 tonn mat som kunne 

vært spist. Hvordan kan vi gjennom offentlige innkjøp 

bidra til redusert matsvinn?

• Hvordan kan du innrette din anskaffelse for å ta tak i 

denne utfordringen? 



Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktsvilkår

Minimumskrav som stilles 

til leverandører som ønsker 

å delta. 

Krav som stilles til 

egenskaper ved varen / 

tjenesten som skal oppfylles

Konkurransekriterier som 

tilbudene rangeres etter

Krav som skal oppfylles av 

leverandøren gjennom 

kontraktsperioden

- Stå i forhold til leveransen

- Sikre at leverandøren har 

kvalifikasjoner til å utføre 

kontrakten

- Ha tilknytning til leveransen

- Skal stå i forhold til 

anskaffelsens formål og 

verdi

- Kan ikke vise til bestemt 

opprinnelse

- Ha tilknytning til 

leveransen

- Skal være objektive

- Skal være egnet til å 

skille tilbud

- Ha tilknytning til 

leveransen

Ha rutiner og tiltak som 

forebygger og reduserer 

mengde matsvinn i 

tjenesteleveranser

Sortere og veie matavfall 

daglig. Ha et tydelig system 

for sortering, merke 

dunkene og følge opp med 

b.la. tiltak

Beste tiltak for å 

redusere og forebygge 

matsvinn i 

oppdragsgivers 

virksomhet premieres

(produkt)

- Iverksette tiltak for å 

redusere og forebygge 

matsvinn

- måle og veie matavfall 

daglig (tjeneste)

Hvordan redusere matsvinn 



Summeoppgave 2

• Hva er deres erfaring med krav og kriterier som 

stilles? 

• Objektive? 

• Står de i forhold til anskaffelsens formål og verdi?

• Leverandører: Hva savner dere å vurderes på?

• Innkjøpere: Hva er vanskelig å stille krav og kriterier 

om?

• 2 min hver for dere

• 3 min i grupper



Tips 

Ikke lov å stille krav om norskprodusert og 

lokalprodusert mat. Definer behovet og vurder om det 

kan dekkes på andre måter.   

Gjenspeile sesongens 

variasjoner

Legge vekt på lokale 

tradisjoner og høytider
Økologiske  produkter



Gruppeoppgave 

Tildelingskriterium – catering – ramme 10 mill. NOK – vekt: 15 % 

• Oversikt over hvilke og hvor mange produkt er miljømerket, se lenke. 

• Leverandørens tiltak for å redusere matsvinn, for eksempel tilbud av «2.dags 

varer», premieres. 

• Tilbyder som kan dokumentere at samfunnsansvar og miljø ivaretas i 

produsentleddet gjennom systematisk kontroll, får poeng. 

• Leverandørens planer for satsing på miljø og samfunnsansvar i kontraktsperioden 

vil vektlegges, for eksempel konkrete miljørevisjoner av enkeltprodukter eller av 

underleverandører. 

• Oppdragsgiver ønsker et samarbeid for å sikre kvaliteten for produktets miljø-og

samfunnsansvar. Oppdragsgiver ønsker leverandører som har en aktiv holdning 

til samfunnsansvar og som kan forhindre at produkter som er produsert under 

uforsvarlige forhold inngår i avtalen. Oppdragsgiver vil legge til grunn at 

leverandører med utstrakt bruk av rettferdige produkter vil være mer opptatt av å 

ivareta samfunnsansvar. 

• Leverandørens Code of Conduct vurderes. 

• Leverandørens lærlingeordning vurderes.



Overordnede refleksjoner

• Står vekting i forhold til leverandørens innsats?

• Tydelig hvordan kriteriet vil premieres? 

• Beste måte å oppfylle behovet ditt mht. bærekraft? 



Refleksjoner

Eksisterende tildelingskriterium Refleksjoner

Krav til miljømerkede produkter – hvor mange • Er det riktig å stille det som et 

tildelingskriterium? Beste måten å oppnå ditt 

behov på?

• Bør det brukes i sammenheng med 

kravspesifikasjon om merkede produkter?

• Bør det spesifiseres hva slags 

merking/eksempler?

• Lurt å be om «eller tilsvarende» eller «annen 

relevant dokumentasjon»?

• Fokus på varelinjens andel av estimert total 

omsetning i avtalesortiment heller enn antall?

• Anslå estimert volum?

• Gi info om evaluering?



Miljømerker kan brukes på flere måte

• Kan være effektiv måte å stille krav til bærekraft

• Du kan kreve en merkeordning «som sådan», det vil si at 
du kan kreve at ytelsen skal være miljømerket under 
forutsetning av at vilkårene i §15-3 er oppfylt.

• Du kan plukke underliggende merkekrav i 
miljømerkeordningen og kreve at de er oppfylt som 
kravspesifikasjon, tildelingskriterium eller kontraktsvilkår.

• Miljømerker kan brukes som tildelingskriterium, dvs. at 
du vektlegger om ytelsen er miljømerket basert på tilbudt 
volum.

• Miljømerket kan fungere som et av flere 
dokumentasjonsmåter på at kravene er oppfylt

https://www.anskaffelser.no/verktoy/miljokrav-og-miljodokumentasjon-veileder#spessmerke
https://www.anskaffelser.no/verktoy/miljokrav-og-miljodokumentasjon-veileder#likestillemerke




Refleksjoner fort.: Matsvinn

Eksisterende tildelingskriterium Refleksjoner

Matsvinn - Leverandørens tiltak for å redusere 

matsvinn for eksempel tilbud av «2.dags 

varer».

• Forutsetter modent leverandørmarked og 

oppdragsgiver?

• Difi har ikke laget tildelingskriterium for 

matsvinn på tjenesteanskaffelser

• Fokus på kartlegging og analyse som enten 

kravspesifikasjon eller kontraktsvilkår 

(avhengig av modenhet)

• Fokus på plan og tiltak enten som 

kontraktsvilkår eller kvalifikasjonskrav 

(avhengig av modenhet)

• Husk tilknytning til den spesifikke leveransen



Refleksjoner forts.: miljø og samfunnsansvar generelt

Eksiterende tildelingskriterium Refleksjoner

Leverandørens planer for satsing på 

miljø og samfunnsansvar i 

kontraktsperioden vektlegges (f.eks

konkrete miljørevisjoner av 

enkeltprodukter eller av 

underleverandører)

Oppdragsgiver vil legge til grunn at 

leverandører med utstrakt bruk av 

rettferdige produkter vil være mer opptatt 

av å ivareta samfunnsansvar. 

Leverandørens Code of Conduct

vurderes. Leverandørens lærlingeordning 

vurderes.

• Egnet som tildelingskriterium?

• Skjønnsmessig evaluering?

• Bedre med bruk av kvalifikasjonskrav 

og/eller kontraktsvilkår? (avhengig av 

modenhet)

• Er det mulig å skille leverandører fra 

hverandre f.eks på CoC, og hvor mye 

betyr det?

• Info om evaluering?

• Er noe viktigere enn annet?



Hvordan stille krav til miljø og sosiale hensyn

• Sjekk hvilke føringer det er i de styrende dokumentene i 
virksomheten din, som anskaffelsesstrategi og rutiner for 
god anskaffelsespraksis.

• Sjekk hva som er den potensielle miljøbelastningen og 
om produktene du skal anskaffe innebærer risiko for 
brudd på menneskerettigheter

• Sjekk hva som er konkurransebegrensende miljøkrav –
hvis få leverandører kan oppfylle kravene bør du vurdere 
om de kan stilles som tildelingskriterier i stedet, eventuelt 
som kontraktskrav.

• Miljømerker kan være én effektiv måte å stille krav til 
bærekraft



Eksempler på forslag til krav og kriterier
Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktsvilkår

Matsvinn ha rutiner og tiltak som 

forebygger og 

reduserer mengde 

matsvinn i 

tjenesteleveranser.

Sortere ut og veie matavfall 

daglig.Ha et tydelig system for 

sortering, merke dunkene og følge 

opp med b.la. tiltak for økt 

oppmerksomhet blant brukerne. 

Beste tiltak for å redusere og 

forebygge matsvinn 

premieres (produkt)

• Iverksette tiltak for å redusere 

og forebygge matsvinn

• måle og veie matavfall daglig 

(tjeneste)

Tropisk avskoging Kjøtt og meieriprodukter som tilbys 

skal komme fra dyr som har blitt 

foret på avskogingsfritt og 

bærekraftig soya og palmeolje

Andel produkter med 

bærekraftig palmeolje, eller 

uten palmeolje premieres

innfasing av bærekraftig 

palmeolje i produkter evt. utfasing 

av bruk av palmeolje i produkter

Transport • rutiner for 

ruteoptimalisering 

• tiltak for opplæring 

i økonomisk 

kjøring

utarbeide statistikk over transport 

og logistikk med formål om å 

beregne klimagassutslipp og lokal 

luftforurensing som er forbundet 

med vareleveranser i kontrakten.

Produktegenskaper • økologiske produkter som alt.

• Sosialt ansvarlig produserte 

produkter 

• Vegetariske produkter som alt.

• Andel økologiske 

produkter premieres

• Ander vegetariske 

produkter premieres

• Merking av CO2-ekvivalenter 

per kg produsert vare 

(spydspiss)

Emballasje Mljøledelsestiltak med 

målsettinger og tiltak 

for å sikre at 

unødvendig emballasje 

ikke forekommer

sekundæremballasje skal inngå i 

gjenbrukssystem

Andel resirkulert råmateriale 

premieres

• emballasjen skal merkes

• medlemskap i returselskap 

godkjent av Miljødir. eller 

beskrivelse av hvordan 

avfallsforskriften §7-3 oppfylls



5) Øvrige innspill



Si din mening om bærekraftskriteriene!

• Utkast på bærekraftskriteriene ble publisert 12.september

• Vil du se kriteriesettet og gi innspill

• Frist for innspill 24.oktober

Gi innspill
12.09-24.10

Behandling 

av innspill

Lansering  

des 2018

https://www.anskaffelser.no/nyhet/2018-09-12/nye-krav-og-kriterier-til-anskaffelser-av-baerekraftig-mat-og-drikke-innspill


Maren Grevstad Pettersen

mgp@difi.no 415 61 433

Sarah Fossen Sinnathamby

sfs@difi.no 412 31 471

mailto:mgp@difi.no
mailto:sfs@difi.no


Nyttige lenker 

• https://www.anskaffelser.no/

• https://kriterieveiviseren.difi.no/

• https://www.anskaffelser.no/verktoy/miljokrav-og-

miljodokumentasjon-veileder

https://www.anskaffelser.no/
https://kriterieveiviseren.difi.no/
https://www.anskaffelser.no/verktoy/miljokrav-og-miljodokumentasjon-veileder



