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Norge i omstilling

• Klimagasser ned minst 40 prosent innen 2030

• Lavutslippssamfunn innen 2050

• Rammebetingelsene for næringslivet vil endre seg



Vårt politiske fokus i Rogaland

• Hvordan kan det offentlige:
1. Bidra til mindre klimagassutslipp og bedre miljø?

2. Bidra til mer konkurransekraft for vårt næringsliv?

3. Bidra til et sikkert og godt arbeidsliv i denne prosessen?



1. Offentlig eierskap

• strategisk eierskap i nye næringer
• Havvind / flytende energiteknologi

• Grønn datalagring

• strategisk eierskap for å skape endring
• Equinor

• Kraftselskap



Eksempel havvind

MET Centre - etablert 2009

• Se potensialet tidlig (nesten for tidlig)

• Villig til å ta risiko og ha tålmodighet

• Klar når markedet øker tempoet







Politisk stikk # 1

• ENOVA tar ikke lenger nok risiko
• Tilbud om opptil 60% lån med høy rente (opp til 11,29%) og 

relativt kort nedbetalingstid

• Krav til tilbakebetalingsevne uavhengig av resultater på test 

• Med andre ord et solid selskap som allerede har den finansielle 

styrken til å bære prosjektet

• Lån kan søkes ettergitt dersom prosjektet ikke er vellykket (teknisk 

risiko)

• Problemet ligger allikevel oftest i markedsmessige barrierer



2. Anskaffelser og det grønne skiftet

• Det offentlige har en stor innkjøpsmakt

• Innkjøp fra stat, fylkeskommuner og kommuner vokser

hvert år

• 15% av Norges bruttonasjonalprodukt 

• Kjøper inn for nesten 500 milliarder pr år

Dette gir:
et politisk handlingsrom

et politisk ansvar



Den offentlige oppdragsgiver

•En forutsetning for å få til det grønne skiftet og styrke den grønne 

konkurransekraften, er at offentlig sektor skal som kunde bidra til 

å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige:

• teknologier 

• produkter 

• løsninger







Politisk stikk # 2

• CO2 avgift på LNG?



Fylket og båt

Fylkesutvalget 5. juni 2018

• Ferjesamband til Vassøy - lav/nullutslipp
•batteridrevet ferje i ferjesambandet Stavanger-Vassøy

• Prosjektet TrAM (Transport Advanced and Modular)
•batteridrevet (hurtig)båt i sambandet Stavanger-Hommersåk og 

byøyene.  



Politisk stikk # 3

Fylkesutvalget 5. juni 2018

• Privat ferjedrift Høgsfjordsamandet - konsesjon

• Ikke mulighet til å stille offentlige krav til miljøteknologi

• Konkurransevridende



Fallgruver som innkjøper

• For tidlig krav om ny teknologi
• Feil teknologi?

• Resten av markedet klar/på trappen?

• Ikke beskrive løsning - men oppgave
• Bestill nullutslipp - ikke batteri?

• Være konsekvent



Hva er grønn konkurransekraft?

• Globalt vil det bli en skjerping i rammebetingelsene 

for næringslivet for å realisere lavutslippssamfunnet 

(en forutsetning i Parisavtalen)

• Grønn konkurransekraft for norsk næringsliv er evnen 

til å konkurrere globalt i en tid hvor sterke virkemidler 

tas i bruk i klima- og miljøpolitikken

• Vi er først ute med endring. Det gir oss et forsprang i å 

omstille vårt arbeidsliv



Økt fokus på miljø i lov, 

forskrift og offentlige anskaffelser

Ny lov- og forskrift i kraft 01.01.2017 med tre virkemidler for å få til 

grønnere anskaffelser

1) Lovens § 5 forplikter offentlige virksomheter til å ha en grønn og 

klimavennlig profil på sin samlede innkjøpsportefølje

2) Forskriften § 7-9 Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 

anskaffelser, og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av 

anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. 

Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel 

vektes minimum 30 prosent.

3) Ny anskaffelsesprosedyre – Innovasjonspartnerskap

Utvikle en vare og/eller en tjeneste sammen med en eller flere partnere, 

og deretter velge å kjøpe løsningen som er utviklet.



RFKs anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien består av syv satsningsområder, 

hvor samfunnsansvar er et av disse.

«RFK skal bruke anskaffelser til å fremme 

samfunnsansvar på en kostnadseffektiv og 

hensiktsmessig måte.

Med samfunnsansvar menes tiltak knyttet til områder som 

for eksempel lærlinger, sosial dumping, universell 

utforming, miljø og etikk».



Rogalandsmodellen

• Krav til oss selv som innkjøper
• minimum 50 % av arbeidede timer utført av fagarbeider

• minimum 15 % av arbeidede timer utført av lærlinger

• lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtaler

• Ikke ha flere enn ett ledd underentreprenører i kjede under seg 

• + +

• Dette gir resultat i
• mer seriøse bedrifter

• mer kompetanse blant ansatte

• mer norske og lokale bedrifter

• vi bygger arbeidslivet videre lokalt og regionalt



Videre gjør Rogaland…

• gjennomfører flere og bedre grønne anskaffelser

• arbeidsgruppe nedsatt av DIFI for å utvikle gode miljøkrav

som kan brukes ved bygg- og anleggsanskaffelser 

• miljøkrav både på leverandørnivå og produktnivå

• Null- eller lavutslipp for vår transportsektor



Grønne anskaffelser gir klimagevinst

• Rapporten «gevinstanalyser av grønne anskaffelser» 

utarbeidet av Oslo Economics, CICERO og Inventura på 

oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT, har undersøkt 

ti grønne anskaffelser, og sammenlignet disse med hvordan 

anskaffelsen ville vært hvis de ikke var grønne.

• I et livsløpsperspektiv har kostnader, miljøpåvirkning og 

samfunnsøkonomiske virkninger vært vurdert.



Grønne anskaffelser gir klimagevinst

• Alle de ti anskaffelsene har ført til: 

• reduksjon i klimagassutslipp

• økt produksjon av miljøvennlig teknologi, utviklet 

leverandørmarkedet og metoden for grønne anskaffelser

• Tiltakene er kostbare, og kun i to av ti anskaffelser bidro et 

grønt fokus til å finne miljøvennlige løsninger som også var 

kostnadsbesparende

• En høy tiltakskostnad kan forsvares hvis det regnes som 

investering i teknologi, leverandørmarked og 

anskaffelseskompetanse som vil gi kostnadseffektive 

utslippskutt på et senere tidspunkt. 

• Dette understreker behovet for at produkter som utvikles med 

tanke på grønn konkurransekraft bør være kommersielt

gode. 




