
Kontaktperson dialogkonferanse: Tonje Nerby. Tlf.: 468 98 165/ E-post: tonje.nerby@uke.oslo.kommune.no 

Invitasjon til digital dialogkonferanse om samfunnsansvar og 

samkjøpsavtalene til Oslo kommune 

Dato: tirsdag 9.februar 2021 

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 12:30 

Påmelding: Klikk på lenke for påmelding  

Påmeldingsfrist: fredag 5.februar 2021  

Målgruppe: Leverandørmarkedet for aktuelle avtaleområder 

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) inviterer leverandørmarkedet til dialogkonferanse med tema 

samfunnsansvar og samkjøpsavtalene til Oslo kommune.  

UKE vil i første del av programmet presentere politiske føringer innenfor samfunnsansvar som 

vil/kan treffe anskaffelsene på samkjøpsområdet, aktuelle samkjøpsavtaler i 2021, samt tips og gode 

råd til tilbudsskrivingen.   

I neste del av programmet ønsker UKE dialog rundt og innspill til hvordan kommunen bør innrette 

krav, følge opp avtaler og bruke anskaffelser aktivt til å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer 

skapende by. 

 

Oslo kommune har ambisiøse mål 

Oslo kommune har stor innkjøpsmakt og den skal benyttes som et strategisk virkemiddel for å oppnå 

kommunens ambisjoner innenfor samfunnsansvar.  

Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 95 prosent innen 2030. Kommunen har mål om å 

tilrettelegge for redusert og bærekraftig forbruk, sirkulær økonomi, bærekraftig mat, redusert og 

smartere bruk av plast, og skal etterspørre varer og tjenester med lavt klimafotavtrykk.  

I alle anskaffelser som innebærer transport stilles det nå krav til klimavennlige drivstoffteknologier. 

Fra 2025 vil nullutslipp og biogass være minimumskrav for leveranser til kommunen.  

I tillegg jobber Oslo kommune aktivt med å forebygge arbeidslivskriminalitet og sikre rettferdig og 

etisk handel, blant annet gjennom Oslomodellen.  

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

 Transport: Oslo kommunes krav om bruk av klimavennlige kjøretøy i anskaffelser 

 Plast og emballasje: reduksjon og smartere bruk 

 Redusert og bærekraftig forbruk: sirkulære anskaffelser  

 Forebygging av arbeidslivslivskriminalitet 

 Etisk og rettferdig handel 

 Generelt om samkjøpsavtalene  

Aktuelle samkjøpsavtaler 2021:  

Lette kjøretøy 

Tunge kjøretøy 

AV-utstyr 

Nettverksutstyr 

Nettverkskabling 

Malertjenester 

Legemidler, multidose og farmasøytiske tjen. 

Henting og gjenbruk av IKT-utstyr (reservert) 

Renholdsprodukter, papir, plast og 

engangsprodukt 

Renhold 

Medisinsk forbruksmateriell  

EL-sykler 

Gulvmatter 

Møbler og inventar til 

barnehage 

Vikartjenester (5 områder) 

Glassmestertjenester 

 

https://response.questback.com/oslomunicipality/fookwapm5j

