–
Fagsamling:

Grønne innkjøp
Onsdag 25. januar, Ringebu, kl 10-15
Sted: Kommunehuset, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

1. januar 2017 trer en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Loven stiller krav om at
offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige
løsninger der det er relevant.
Samtidig kan det være en utfordring for små kommuner og virksomheter å inneha nok
innkjøpskompetanse til å formulere gode og konsekvente miljøkrav innenfor de mange
fagområdene de dekker. Målet med samlingen er å bidra til å øke denne kompetansen og
å lære av andre kommuners erfaringer på området.
Samlingen retter seg mot innkjøpere, personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder
som transport, bygg og eiendom, teknisk mv., og andre med interesse for klimavennlige innkjøp.
10.00

Velkommen og info om KIcK-nettverket
Ingrid N. Christie, daglig leder, Energiråd Innlandet

10.15

Miljø og klima som strategiske virkemiddel i offentlige
anskaffelser
Ingrid Bjerke Kolderup, seniorrådgiver, Difi

11.15

Pause

11.30

Innovasjon for bærekraftige bygg
Nasjonalt program for leverandørutvikling

12.00

Lunsj

13.00

Eksempler fra kommuner og offentlige virksomheter
som har brukt klimakriterier i sine anskaffelser
- Elsykkel i Gjøvik kommune
Morten Strøyer Andersen, klima- og miljørådgiver, Gjøvik kommune
- EPC (Energisparekontrakt) - erfaringer fra Oppland fylkeskommune
Morten Hoff, ingeniør, Oppland fylkeskommune

14.00

Pause

14.15

Utslippsfrie byggeplasser og plusshus
Lene Lad Johansen, spesialkonsulent, Omsorgsbygg Oslo KF

14.45

Takk for i dag

15.00

Slutt

Praktisk informasjon
Påmelding

Klikk her for å melde deg på senest onsdag 18. januar. Det er gratis å delta!
Du har også alternativt muligheten til å delta på en tilsvarende samling på Koppang 26. januar,
hvis denne datoen passer bedre. Påmelding via samme lenke.

Mer info

Ta kontakt dersom du har spørsmål!
Energirådgiver Benoit Dugers, tlf 450 50 636 / benoit@energirad-innlandet.no

En del av KIcK – et klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner i Innlandet, etablert av Energiråd Innlandet,
Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark.

