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Søknad

Søknadsnr. 2021-0317 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Prosjektnavn Grønn omstilling

Kort beskrivelse

"Grønn omstilling" er et forprosjekt som har som formål å klargjøre for kommunene hvilke tiltak som 

må gjøres for å foreta "grønne" innkjøp, gjennom å legge FN sine bærekraftsmål til grunn. Samtidig 

skal forprosjektet kartlegge hvordan lokale leverandører kan kvalifisere seg som leverandør til slike 

innkjøp.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal ledes av Øst-Finnmarkrådet og er tenkt som et et steg på veien til klargjøre hvordan 

man konkret kan bygge opp kompetanse i, eller i tilknytning til, kommunene som kan gjøre de i stand 

til å gjøre "grønne" innkjøp. Øst-Finnmarkrådet har ambisjoner om å ha en pådriverrolle for 

realisering av det grønne skifte i kommunene. I den rollen ønsker Øst-Finnmarkrådet at Troms & 

Finnmark Fylkeskommune skal være en aktiv samarbeidspartner, slik at erfaringen fra dette arbeidet 

kan benyttes i andre regioner i fylket.

Prosjektet skal også avdekke utfordringer og muligheter for at lokale leverandører kan kan bli 

kvalifisert til å bli "grønne" leverandører.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Øst-Finnmarkrådet
Org.nr:964993602
th@ofr.no

Øst-Finnmarkrådet, Nesseby 
Rådhus
9840 VARANGERBOTN

90110562

Kontakt-
person 

Trond Haukanes
th@ofr.no

Øst-Finnmarkrådet, Nesseby 
Rådhus
9840  VARANGERBOTN

90110562

Prosjekt-
leder

Bjørnar Pedersen
bp@finnut.no

Finnut AS, W. Andersensgt 6, 
3 etg.
9800  VADSØ

95883512

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Siden søker (Øst-Finnmark Rådet) er en juridisk enhet av Sør-Varanger kommunen vurderer vi at 

denne ikke er relevant for EUs forbud mot offentlig støtte. Prosjektet vurderes som ikke

konkurrasevridene for noen parter, og gis ikke til et foretak, og faller derfor utenfor forbudet etter vår 

mening.

Hvis dette ikke er korrekt ber vi dere ta kontakt med oss.
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Spesifikasjon

Bakgrunn

Øst-Finnmarkrådet IPR, er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens 

kap. 18. Rådet har 9 medlemskommuner fra Øst-Finnmark. Rådet skal arbeide med samfunnsutvikling

for å styrke regionen, i henhold til enhver tid gjeldende strategiplan vedtatt av Øst-Finnmarkrådet.

Øst-Finnmarkrådets strategi og virksomhetsplanen har for 2021 blant annet fokus på det grønne 

skifte og viktigheten av at vår region skal være i forkant av denne utviklingen.

Med det som bakgrunn så satte rådet ned en arbeidsgruppe våren 2020, som skulle se på hvordan 

Øst-Finnmarkrådet som et felles organ, best kunne bidra til et kommunene kom raskest mulig 

gjennom det grønne skifte.

Arbeidsgruppen hadde høsten 2020 flere møter med Troms & Finnmark Fylkeskommune for om 

mulig få til et samarbeid om et prosjekt som fremmet grønn omstilling av vår region.

Som et resultat av denne dialogen besluttet Troms og Finnmark fylkeskommune den 16. desember 

2020 å bestille en utredning fra Øst-Finnmarkrådet hvor mandatet var å:

«Kartlegge kommunene i Øst-Finnmark sin mulighet til å påvirke et grønt skifte"

- Ved å velge «grønne» løsninger ved anskaffelse (transportmateriell etc)

- Stille krav til leverandører med hensyn på FN sine bærekraftmål

- Delta i nettverk, som for eksempel Klimapartnernettverk Troms og Finnmark

Rapporten skulle også avdekke hvordan Øst-Finnmarkrådet (ØFR) som et interkommunalt politisk råd,

best kunne gå frem for å utnytte potensialet som ligger i regionen, til å gjøre regionen klimanøytral og

bærekraftig innenfor rammene til FNs bærekraftmål.

Som en del av utredningen ble det også gitt eksempler på hvilke tiltak innenfor det grønne skifte  man

burde gå videre med i en oppfølging av bestillingen fra Troms & Finnmark Fylkeskommune.

Rapporten med utredningen ble levert til Troms & Finnmark Fylkeskommune den 15 Mars i år. 

Under oppfølgingsmøte etter at rapporten var gjennomgått av fylkeskommunen, ble det pekt på en 

del konkrete målsetninger som kommunene burde utrede videre for å se hvordan man best kunne 

ivareta FN sine bærekraftsmål. 

Med dette som bakgrunn besluttet rådet å gå videre med prosjektet og søke forprosjektmidler, slik at 

de overfor nevnte punktene kan utredes bedre og gi et beslutningsgrunnlaga for et hovedprosjekt.

Prosjektmål

Gjennom forprosjektet, avdekke kommunens evne og vilje til å gjøre «grønne innkjøp» som er i 

henhold til FN sine bærekraftmål. Det skal skje gjennom å definere hvilken innkjøpsområder som man

kan oppnå størst «grønn» effekt og synliggjøre mulige kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjoner for 

innkjøpene som gir størst «grønn» effekt i forhold til FN sine bærekraftsmål.
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Rigge lokalt næringslivet i forhold til nye «grønn innkjøpskrav» gjennom å konkretisere hva kravene 

betyr for næringslivet.  

Delmål:

-    Kartlegge kommunenes kompetanse på innkjøp basert på undersøkelsen fra vedlagte rapport.

-    Gjennomføre en kartlegging av regionens leverandører som ønsker å bli en «Grønn» 

leverandør.

-    Utvikle en metodikk som kan benyttes for andre regioner som ønsker en «grønn» omstilling av 

innkjøp

Forankring

Prosjektets forankring til politisk Platform «Et sterkt nord» hvor det heter i kapitel 3 blant annet heter:

«Troms og Finnmark fylkeskommune skal ved lokale tiltak bidra til å oppnå de 

nasjonale klimamålsetningene om reduksjon i utslipp av klimaødeleggende gasser. 

Herunder ansees arbeidet gjennom klimapartnernettverket som svært viktig. Vi vil 

arbeide for økt forskning og utvikling av fornybare energikilder»

Og i underpunkt i samme kapitel sier:

•       Innfase lav- og nullutslippsteknologi i kommende anbud innen 

kollektivtransport 

•     Lage en egen plan for klimakutt med mål for hele fylkeskommunens 

virksomhet basert på FNs bærekraftsmål, og i tråd med Paris-avtalen. Vi vil 

gjennomføre grønne innovative offentlige anskaffelser for å oppnå dette, med 

vekt på dialog og trepartssamarbeid

•     Utarbeide årlig klimaregnskap for fylkeskommunal virksomhet

Prosjektets forankring i bærekraftsmålene har vi definert som følgende:

11.    Bærekraftige byer og lokalsamfunn

        Gjennom «Grønne» innkjøp bidra til at lokalsamfunnet sitt klima avtrykk blir 

        bærekraftig

12.    Ansvarlig forbruk og produksjon

        Bidra til at kommunenes leverandører har fokus på bærekraft og «grønne» leveranser.



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 4 -

Prosjektorganisering

Prosjektet vil gå over to kalenderår og vi ser for oss 8 måneders varighet .(Se framdriftsplan)

Prosjekteier: Øst-Finnmarkrådet, v/ Wenche Pedersen

Prosjektansvarlig (PA): Øst-Finnmarkrådet, v/ Trond Haukanes

Prosjektleder (PL): Finnut v / Bjørnar Pedersen.

Styringsgruppen (SG): Remi Strand , Øst-Finnmarkrådet (Leder)

NN, Finnmark Fylkeskommune.

Trond Haukanes, DL Øst-Finnmarkrådet

NN, Styret i Øst-Finnmarkrådet

NN, representant fra leverandørnettverk/Næringshager med nødvendig kompetanse og engasjement

Samarbeidspartnere

Troms & Finnmark Fylkeskommune 

Næringshager og innovasjonsselskaper i regionen

Arbeidslivsorganisasjoner

Finansinstitusjoner

Aktiviteter

•    Kartlegge statusen hos den enkelte kommunen i forhold til «grønne innkjøp» og FN 

sine bærekraftmål.

•    Jobbe med kommunene i forhold til hva er FN sine bærekraftmål og hva betyr de i 

forhold til «grønne innkjøp»

•    Sammen med kommunene definere hvilken innkjøpsområder man ønsker å jobbe opp 

mot. 

•    Sammen med kommunene synliggjøre hvilken krav (kravspesifikasjon og 

kvalifikasjonskrav) som gir «grønne innkjøp» for disse innkjøpsområdene i forhold til FN sine 

bærekraftmål. 

•    Jobbe mot næringslivet i forhold til utfordringer for å oppfylle kravene til «grønne innkjøp».

•    Synliggjøre mulighetene og utfordringene til lokalt næringsliv i forhold til «grønne innkjøp»

Prosjektet skal legge til rette for at erfaringer, metodikk og resultater gjøres tilgjengelig for andre 

regioner som vil gjennomføre samme type tiltak
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Prosjektledelse.

Øst-Finnmarkrådet har engasjerer, Bjørnar Pedersen fra Finnut Consult AS som prosjektleder. Finnut 

er i dag samarbeidspartner på innkjøp for kommunene i Øst-Finnmark og har stor kompetanse på 

offentlig innkjøp. 

Prosjektlederen har følgende oppgaver:

1.    Ansvar for planlegging, fremdrift og gjennomføring av prosjektet ihht prosjektbeskrivelse

2.    Utarbeidelse av standard for kommunal kartlegging

3.    Bistå den enkelte kommune til å gjennomføre status og oppfølging av lokale leverandører

4.    Holde kontakt med leverandører

5.    Utarbeide sluttrapport

6.    Utarbeide metodikk som kan brukes i andre regioner

Målgrupper

•    Kommunene

•    Lokalt næringsliv

Resultat

•    Finne de innkjøpsområdene som gir størst effekt i forhold «grønne innkjøp» og FM sine 

bærekraftmål

•    Synliggjøre mulige kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjon for «grønne innkjøp»

Forberede lokalt næringsliv til nye krav (kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjon) for fremtidige "grønne

innkjøp" fra kommunene og offentlige Norge.

•    Økt forståelse hos finansinstitusjonene for finansiering av «grønne investeringer» for 

lokalt næringsliv

Effekter

•    Gjennom forprosjektet å gjøre kommunene bevist på hva de må gjøre for tilrettelegge for «grønne

innkjøp» i henhold til FN sine  bærekraftmål.

•    Legge til rette for økt verdiskapning for lokalt næringsliv gjennom styrket konkurranseevne

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Prosjektet oppstart vil være etter sommeren 2021. 

Det tas sikte på å ha oppstartsmøte i August hvor prosjektleder vil orientere styringsgruppen om 

detaljplaner for det videre arbeid.
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September vil det være en work shop der alle kommunene i Øst-Finnmark, inviterte fra næringsliv og 

organisasjoner deltar.

September og Oktober gjennomgang med hver enkelt kommune.

Oktober og November work shop og møter med leverandører

November. Første utkast av rapporten legges frem for Rådet i plenum

Mars 2022. Forprosjektet godkjennes av årsmøte i Øst-Finnmarkrådet og sendes inn til fylket

Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

egeninnsats kommunene/
prosektasnvarlig   350 000   150 000   500 000

eksterne 
prosjektkostnader   65 000   15 000   80 000

prosjektledelse   304 500   80 000   384 500

reisekostnader   20 000   15 000   35 000

Sum kostnad 739 500 260 000 999 500

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

egeninnsats kommuner 
og regionråd   369 750   130 000   499 750

Troms og Finnmark 
fylkeskommune   369 750   130 000   499 750

Sum finansiering 739 500 260 000 999 500

Geografi

5404-Vardø, 5405-Vadsø, 5438-Lebesby, 5439-Gamvik, 5440-Berlevåg, 5441-Tana, 5442-Nesseby, 

5443-Båtsfjord, 5444-Sør-Varanger

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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