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Klima- og energinettverket i Follo
- Ett av tre formelle fagnettverk under Follorådet
- Klima og energi – ett av fire fokusområder for Follorådet
-Hovedoppgaver
-

Fagnettverk
Følger opp bestillinger fra Follorådet og/ eller rådmannsgruppa
Koordinerer klima- og energiarbeid i kommunene
Samarbeider om felles søknader og prosjekt

-Handlingsprogram 2018-2021, vedtatt 30.11.2017
-http://www.follo.no/Documents/HP%20og%20budsjett%202018%20-%202021.pd

f

- Arbeid med regional plan for klima og energi
- rullering av innkjøpsstrategi, kompetanseheving knyttet til grønne innkjøp
- Deltagelse i InterReg-prosjektet Hela Gröna Vägen (videreført som Fossilfri grenseregion)
https://interreg.no/2019/01/sammen-om-en-fossilfri-grenseregion-i-2030/

http://www.follo.no/folloradet/

Kommunenes representanter i KEN
- Enebakk – Stein Rosten
- Frogn – Tanja Auren / Eli Moe
- Nesodden – Pauline Johanne Kajl
- Oppegård – Christina Blumentrath
- Ski – Christine Bjåen Sørensen/ Anders Berggren
- Vestby – Cathrine Torjussen
- Ås – Siri Gilberg

Medarrangører
Klima Østfold
-Erik Skarshaug Gathen
-Guro Nereng
http://www.follo.no/folloradet/

Akershus fylkeskommune
-Christina Kinck
-Gerd Jacobsen

Miljødirektoratet
- Klimasatsmidler til nettverket
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Agenda
Grønne offentlige anskaffelser – utfordringer og muligheter Presentasjon av konkrete eksempler - erfaringsoverføring
Offentlige anskaffelsers mulige rolle i omstillingen til
lavutslippssamfunnet
Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold

Innkjøp av klimaløsninger – Klima Østfolds tjeneste, erfaringer og tips
Erik Gathen Berg, prosjektleder Innkjøp av klimaløsninger, Klima
Østfold

Vedtatte målsettinger for grønne innkjøp i Follokommunene
Follo klima- og energinettverk

Follos første fossilfrie byggeplass – Edvard Griegsvei i Oppegård
Christina Blumentrath og Eli Moe, Follo klima- og energinettverk

Innkjøp sett med økonomisjefsbriller – hvor ligger utfordringene og
dilemmaene
Mikal Johnsen, økonomisjef Vestby

Grønn IKT – hvilke krav kan kommunene stille?
Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør NORSIRK

Klimavennlig mat
Erik Skontorp Hognes, Seniorrådgiver, Asplan Viak
Innovative offentlige anskaffelser – hvordan kan de bidra til grønne
innkjøp? Ida Skaaret Laustsen, prosjektleder innovative anskaffelser,
NHO
Lunsj
DIFI– rådgiver for bærekraftige offentlige anskaffelser - Odd Olav
Schei, seniorrådgiver DIFI

Gruppearbeid om konkrete eksempler og drøfting i plenum

Alle presentasjoner legges
på nett 

Avslutning
Vi håper du lærte noe nytt! - ?

Vi håper du fikk nye konkrete verktøy! - ?

Flere kurs!
Difi – INNKJØPSLEDERNETTVERK –
7/6 OG 13/9
https://www.difi.no/arrangement/2019-06-07/difisinnkjopsledernettverk

Har du behov for mer kunnskap?

Dersom vi skal arrangere et tilsvarende
seminar – hva bør vi legge vekt på?

NHO – seminar 17/6
https://www.nho.no/regionkontor/nho-vikenoslo/kurs-og-arrangementer/gronne-anskaffelser-frapilot-til-varig-praksis/

Mdir - Webinar
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/W
ebinarer-om-lokalt-klimaarbeid/

Praktiske verktøy – rutinebeskrivelser/ sjekklister og
maler - dagens bruk og muligheter

Ellers mye spennende info å finne her
http://grontbyggskifte.no/presentasjoner/
Miljødokumentasjon ved innkjøp –
miljøfyrtårn
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/o
m-oss/miljodokumentasjon-ved-innkjop/
Bruk av merkeordninger
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/s
ertifisering/tips-og-verktoy/veilederbaerekraftige-offentlig-innkjop/

Klimasats
http://www.miljokommune.no/Temaovers
ikt/Klima/Klimasats---stotte-tilklimasatsing-i-kommunene/

