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Innkjøpsordningen i et klimaperspektiv 
a) Er kommunens anskaffelser av tjenester og produkter klimavennlige og bærekraftige? 

Alle anskaffelser i drift skjer i hovedsak iht avtaler inngått gjennom innkjøpssamarbeidet i 
Værnesregionen. Anskaffelser til investeringsformål gjøres i egen regi.  

For VR innkjøp sin praksis vedrørende klima og miljø vises til anskaffelsesstrategiens delmål 
6 – Anskaffelser i innkjøpssamarbeidet skal utføres med vekt på innovasjon og 
samfunnsansvar. Anskaffelsene gjennomføres med fokus på klima og miljø. Ofte benyttes 
klima og miljø som minimumskrav og ikke som et tildelingskriterie.  

I forhold til de innvesteringsanskaffelser prosjektledelsen i Selbu Kommune har gjort, ligger 
de tilbake noe i tid, de små investeringsobjektene som kontinuerlig anskaffes er innkjøp via 
våre rammeavtaler som svares opp fra Værnesregionen. 

Selbu Kommune har ikke noen vedtatte klima-eller bærekraftsmål for sin bygningsmasse, 
derfor har kommunen forholdt seg til de gjeldene lover og regler for offentlig anskaffelser 
på nye Selbu Sykehjem og Nestatunet. Det ble i prosjekteringsfasen på disse to prosjekter 
lagt stor vekt på miljøvennlige materialer, og fornybar energi. 

På prosjektet ny Selbu Ungdomsskole ble det utarbeidet en ZEB analyse, dette står for Zero 
Emission Buildings, altså nullutslippshus i forhold til klimagasser. Denne analysen tok for seg 
hele bygget og beskrev en del tiltak som f.eks maksimal vindusplassering, vindusstørrelse, u-
verdi og klargjøring for solpanel. 

Både Selbu Sykehjem og Selbu Ungdomsskole er bygget innenfor begrepet passivhus, 
Nestatunet er vi ikke helt i mål i forhold til passivhus, men det skyldes gammel 
byggeteknikk. 

Anskaffelsesstrategi for anskaffelser i Værnesregionen_2022-2028 skal opp til politisk 
behandling i mai/juni 2022)  

b) Har administrasjonen gode og etterprøvbare kontrollrutiner overfor leverandørene? 

VR Innkjøp gjennomfører kontraktsoppfølging – hvor miljøsortiment på 
rammeavtaler/avtaler er et av punktene som ses på i statusmøter med leverandørene der 
dette er hensiktsmessig.  

Løpende kontraktsoppfølging i faste møtepunkt med leverandør I prosjekteringen er det i 
alle prosjekt lagt vekt på bruk av fornybarenergi, og med et SD- anlegg som er lett å 
kontrollere opp imot de krav som er satt i beskrivelse. 

c) Hva er status når det gjelder ny energi- og klimaplan? 

Arbeidet med energi- og klimaplan er påstartet og beregnes ferdigstilt i 2023.  

 



d) Er Selbu kommune i gang med arbeid med klimatilpassing? 

Med klimatilpasning tolkes arbeid med bærekraft og overordnet mot FNs bærekraftsmål.  
Aktiviteten i kommunesektoren påvirker de fleste av FN’s bærekraftmål. Tiltak på ett 
område kan motvirke eller forsterke tiltak på andre områder.  Mange utfordringer må løses 
lokalt i et samspill mellom kommunen, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Lokalt kan 
bærekraftperspektivet beskrives som å opprettholde tjenestetilbudet over tid.  Bruk av 
handlingsregler skal sikre et godt og stabilt tjenestetilbud over tid ved å opprettholde en viss 
økonomisk balanse. Langsiktig styring av kommunens økonomi skal sikre at kommende 
generasjoner skal ha like bra eller bedre forutsetninger for tjenestetilbud som dagens 
generasjoner. Kommunens overordna styringsdokument, Kommuneplanens samfunnsdel 
vektlegger bærekraftig vekst og utvikling og er således helt i tråd med FN’s bærekraftmål.  
  
Videre belyser fokusområde og målsetting for kommuneorganisasjonen sosial og  
økonomiske bærekraft med følgende delmål:  - Selbu kommune leverer tjenester av høy 
kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere og  - Kommunens ressurser skal 
forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi 
  
Viktige momenter her er nøye prioriteringer, jevnlig økonomisk kontroll, planmessig 
vedlikehold av eiendom, utskiftingsplaner og langsiktig styring.  
  
Det pågår mange prosjekter og tiltak som er viktige bærekraftselementer: "Sammen i 
Selbu", Leve hele livet, fokus på økonomiplanlegging, Enøk tiltak i eksisterende bygg, LED-
pærer i veglys, fortløpende utskiftings og vedlikeholdsplaner,  bærekraft i nye bygg.  
  
Alle anskaffelser gjennomføres med fokus på bærekraft, miljø, menneskerettigheter og 
andre samfunnshensyn. Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal bidra til å stille krav til 
miljø og til lønns- og arbeidsvilkår ved innkjøp av varer og tjenester. Anskaffelsespraksis skal 
innrettes slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige 
løsninger samt ha livssyklusperspektiv der det er hensiktsmessig.  
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