
                     
Dialogkonferanse:  

Samfunnsansvar i Oslo kommune sine samkjøpsavtaler     

Kategori: Anskaffelser 

Dato: 26.november 2019 

Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo 

Tidspunkt: Kl. 08.30 – 11.15 (enkel servering fra kl.08.15) 

Påmelding: Send e-post til mariann.karlstad@uke.oslo.kommune.no 

Påmeldingsfrist: 19.november 2019 

Målgruppe: Leverandørmarkedet for aktuelle avtaleområder 

 

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) ønsker å invitere leverandørmarkedet til 

dialogkonferanse med tema samfunnsansvar i Oslo kommunes samkjøpsavtaler. UKE vil 

presentere politiske føringer innenfor klima, miljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, 

samt etisk handel – og hvordan dette vil/kan treffe anskaffelsene på samkjøpsområdet, som 

Oslo kommune skal gjennomføre i 2020. Videre ønsker UKE å få innspill til hvordan kommunen 

kan og bør innrette krav, og følge opp avtaler, og på denne måten bidra til å gjøre Oslo til en 

grønnere, varmere og mer skapende by. 

 

Oslo kommune har ambisiøse mål 

Oslo kommune har ambisiøse mål innen klima og miljø. Oslos direkte klimagassutslipp skal 

reduseres med 95 prosent innen 2030, og kommunen skal etterspørre varer og tjenester med 

lite klimafotavtrykk. Våren 2017 lanserte Oslo kommune seriøsitetskrav for å forebygge 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping («Oslomodellen»), samt sosiale krav til 

vareleveranser hvor det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og folkerettslige forpliktelser i leverandørkjeden.  Kommunal innkjøpsmakt 

skal brukes som et strategisk virkemiddel for å oppnå kommunens politikk innenfor disse 

områdene.  

 

Spesifikke krav som vil presenteres, og/eller temaer som Oslo kommune ønsker innspill på: 

- Nullutslipp: Oslo kommune sine nye krav om nullutslipp i anskaffelser 

- Forebygging av arbeidslivslivskriminalitet og sosial dumping 

- Plast og emballasje: reduksjon og smartere bruk 

- Etisk og rettferdig handel 

- Evt. noe øvrig på klima og miljø 

Aktuelle samkjøpsavtaler 

Nedenfor følger en oversikt over samkjøpsavtalene som er planlagt gjennomført det nærmeste 

året: 

Rørleggertjenester 

Tømrertjenester 

Elektrikertjenester 

Medisinsk forbruksmateriell 

Kontroll og service medisinsk utstyr 

PC`er, tynnklienter og skjermer 

Skrivere 

Nettverksutstyr 

AV-utstyr 

Servere 

Bøker til skole 

Biler og biladministrasjon 

Renholdsplanlegging 

Reisebyrå 

 

Kontaktperson for dialogkonferansen: 

Mariann Karlstad 

Tlf.: 936 40 710/ E-post: mariann.karlstad@uke.oslo.kommune.no 
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