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• HVORFOR
sirkulær omstilling ?  

• HVORDAN  
innovative anskaffelser kan 
bidra til bærekraftig, sirkulær 
omstilling? 

• HVA
kan standarder bidra til?  



HVORFOR
sirkulær omstilling?



• FN’s klimarapporter   
• The Circularity Gap Report 

2022
• Naturavtalen og 

naturrisiko for norsk 
næringsliv, Deloitte for 
WHO 

• World Economic forum: 
The Global Risk Report  



Vi må koble økonomisk vekst fra ressursuttak og materialforbruk»

«Circular Economy is 
the model of the future» 

Franz Timmerman, visepresident 
for EU-kommisjonen



På bare 50 år har det globale 
forbruk av materialer nesten 
firedoblet seg!
Siden 2015, Parisavtalen, har 
uttaket økt fra 80 til 100 
milliarder tonn!
I 2022 var 8,6% av  
verdensøkonomien 
sirkulær - forverring fra 2021

Paris og Glasgow

Materialuttak og
-forbruk øker fortsatt!



FNs naturavtale 
• Desember 2022 kommer en ny 

«Parisavtale» for naturen. 
• Avtalen blir ambisiøs og forpliktende for 

å løse naturkrisen og sikre mennesker et 
godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden 

• Vil få store konsekvenser for norsk 
næringsliv og utgjør både en strategisk 
og finansiell risiko 

• Det ligger markedsmuligheter i en 
naturpositiv omstilling.



Energi- og ressursparadokset 



Reguleringer, lover og avtaler

Globale klima- og 
miljøtiltak 

Verden 

FN’s
naturavtale

des 2022



HVORDAN
innovative 
anskaffelser kan bidra 
til bærekraftig, 
sirkulær omstilling    



Innovative offentlige anskaffelser

Er en metode eller måte å gjennomføre 
anskaffelsesprosessen på, 
slik at den muliggjør og/eller resulterer i 
innovasjon. 

Innovative offentlige anskaffelser handler 
både om hvordan vi gjennomfører 
anskaffelser og hva vi kjøper



Den tradisjonelle anskaffelsesprosessen



Den innovative anskaffelsesprosessen

Funksjonsbeskrivelse



Åpne for 
innovasjon

Utnytte mulighetsrommet

Etterspørre
innovasjon

Ta ut gevinsten av 
innovasjon



Når bruker vi innovative 
offentlige anskaffelser?  
• Når behovene har endret seg 

• Verdien av anskaffelsen er stor

• Når løsningen er av stor strategisk 
betydning

• Når man ikke er oppdatert på 
markedet og løsninger

• Når anskaffelsene fører til endringer 
for brukerne

• Når samarbeid med leverandøren(e)
er nødvendig ved implementering og 
bruk (etter at kontrakt er inngått)







Ekstern  
kontekst

Organisasjon 

Innovasjons_
prosess

Verdi 

Implementere
& skalere

Utvikle & 
teste

Behov Innsikt
gjennom

medvirkning
og dialog  

Kultur 

Ledelse

Strategi 

Struktur

Ressurser



Områder som har
størst potensial for økt sirkularitet

• Industri og næringsutvikling 
• Bygg, areal og infrastruktur 
• Grønn transport og mobilitet 
• Matsystemer og skogbaserte 

verdikjeder 
• Avfall, avløp og gjenvinning

Steg for utvikling av en strategisk visjon for sirkulær økonomi, OECC





HVA
kan standarder 
bidra til?  



Standarder bidrar til økt bærekraft 



Dagens behov blir morgendagens standarder 

• Rammeverk
• Veiledning
• Støtteverktøy
• Krav for implementering av aktiviteter til 

alle involverte parter/virksomheter 

For å maksimere bidraget til
bærekraftig utvikling.



Sirkularitet blir 
standarden! 

• Bidrar til å implementere 
bærekraftig bruk av ressurser og 
energi samtidig som de beskytter 
forbrukere, arbeidere og miljøet. 

• Lukke ressurssløyfer og 
opprettholde verdien og kvaliteten 
på materialene gjennom hele 
syklusen





Paradigmeskifte:

eie dele 
lineær sirkulær

konkurrere samarbeide
enkel bunnlinje trippel bunnlinje 

silo og sektor helhetlig tilnærming



innovativeanskaffelser.no


	Hvordan fremme bærekraftig sirkulær omstilling ved å ta i bruk innovative offentlige anskaffelser - og hva kan standarder bidra til?
	 
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Vi må koble økonomisk vekst fra ressursuttak og materialforbruk»
	Materialuttak og�-forbruk øker fortsatt!
	FNs naturavtale 
	Energi- og ressursparadokset 
	Reguleringer, lover og avtaler
	Lysbildenummer 10
	Innovative offentlige anskaffelser�
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Når bruker vi innovative offentlige anskaffelser?  
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Områder som har� størst potensial for økt sirkularitet
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Standarder bidrar til økt bærekraft 
	Dagens behov blir morgendagens standarder 
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
		        Paradigmeskifte: 	
	Lysbildenummer 27

