KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 964965226
Foretaksnavn: Stavanger kommune
Navn: Anne Grethe Hop Nilsen
Kontonummer: 32010508060
Adresse: Postboks 8001
Postnr.: 4068 Stavanger
Telefon: 51507348
Mobiltelefon: 47458842
E‐post: anne.grethe.hop.nilsen@stavanger.kommune.no
Flere søkere:
Sola, Kommunalteknikk, 948243113, Jann Grønning, jann.gronning@sola.kommune.no, 51653149
Gjesdal, Kommunalteknikk, 964978573, Arild Volden, Arild.Volden@gjesdal.kommune.no, 95294822
Rennesøy, Renovasjon / IVAR, 964979545, Anita Austigard, anita.austigard@ivar.no, 47509583
Finnøy, Renovasjon / RYMI, 938633029, Tormod Rugland, tormod.rugland@ivar.no, 93488551
Forsand, Renovasjon / RYMI, 939347801, Tormod Rugland, tormod.rugland@ivar.no, 93488551
Hjelmeland, Renovasjon / RYMI, 864979092, Tormod Rugland, tormod.rugland@ivar.no, 93488551
Strand, Renovasjon / RYMI, 964978751, Tormod Rugland, tormod.rugland@ivar.no, 93488551
Suldal, Renovasjon / RYMI, 964979189 , Tormod Rugland, tormod.rugland@ivar.no, 93488551
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Rogaland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S94CA2

Restevenn ‑ en kampanje for å redusere matsvinn
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Restevenn er en kampanje som skal jobbe med å øke kunnskap og endre holdninger for å redusere
matsvinnet i husholdningene.Forbrukerne står for 61% av det totale matsvinnet. Det er nødvendig at
forbrukerne blir bevisst over sine handlinger og får bedre kunnskap om hvordan å ta vare på maten. Dette
er et effektivt og målbart avfallsforebyggende tiltak.
Kampanjen skal rettes mot innbyggerne i regionen. Med spesielt fokus på studenter, unge voksne og
småbarnsfamilier.
Matsvinn skal reduseres ved
• å skape bevissthet rundt eget matsvinn
• bedre planlegging
• å bruke sansene
• økt kunnskap om råvarene og oppbevaring
• tips om hvordan du kan bruke restene
• respekt for ressursene (Hvor kommer maten fra og hva koster det)
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Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Stavanger, Sola, Rennesøy, Gjesdal, Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Strand og Suldal

Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
9
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Sandnes, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg og Time.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Stavanger kommune skal ha sekretariatet. Det skal settes av en 50% stilling til dette.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Prosjektgruppen består av representanter fra Stavanger kommune, Sandnes kommune og IVAR IKS.
På grunn av forskjellig størrelse på kommunene, og deretter ressurser i Renovasjonsavdelingen i de ulike
kommunene, er det vanlig at representanter fra de større kommunene aktivt deltar i prosjektene.
De deltakende kommunene vil motta status om prosjektet gjennom epost og i møter med
samarbeidsgruppen for Renovasjon i IVAR. Arrangementer i de ulike kommunene blir gjennomført av
representanter fra egen kommune.
Restevenn har en felles nettside, og bruker på sosiale medier.
Alle deltagende kommune kan komme med innspill til prosjektgruppen.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen og fylkeskommunen tar ikke del i dette nettverket.
Klimapartner Rogaland (Rogaland fylkeskommune) vil motta informasjon om prosjektet.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Arbeidet for å redusere matsvinn, er forankret i Ressurs‐ og avfallsplan for IVAR‐regionen 2016‐2022. Dette
gjelder for deltagende kommuner som er med i IVAR regionen (gjelder ikke Finnøy, Forsand, Hjelmeland,
Strand og Suldal).
Klima‐ og miljødepartementet oppfordret høsten 2017 kommunene om å bli med på en nasjonal dugnad for
å redusere matsvinnet.
Stavanger kommune har arbeidet for å redusere matsvinn forankret i Stavanger kommunes Klima‐ og
miljøplan 2018‐2030. Ressurs‐ og avfallsplan for IVAR‐regionen 2016‐2022, vedtatt I Kommunalstyret for
bymiljø og utbygging 01.03.2016.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Aktivitet: Nettside som vil gi innbyggerne konkrete tips om hvordan de kan redusere eget matsvinn.
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Formål: Kompetanseheving blant innbyggerne
Tidspunkt: nettside lanseres feb/ mars 2018, men utvikles videre gjennom 2018
Ansvarlig: Prosjektgruppe
Aktivitet: Promotering på sosiale medier og i media
Formål: Spre budskapet og skape engasjement blant innbyggerne
Tidspunkt: hele 2018
Ansvarlig: Prosjektgruppe
Aktivitet: Stand på arrangementer i regionen
Formål: Kompetanseheving blant innbyggerne og promotering av Restevenn
Tidspunkt: 5 arrangement i løpet av 2018
Ansvarlig: Prosjektgruppe og kontaktperson fra Renovasjon i hjemkommune til arrangement
Aktivitet: Goodiebag fra lokale restauranter
Formål: Være en Restevenn hele tiden. Gjøre det til en vane at en kan ta med rester hjem fra restauranter
Tidspunkt: høsten 2018
Ansvarlig: Prosjektgruppe
Aktivitet: Julekalender på sosiale medier
Formål: Spre budskap og skape engasjement
Tidspunkt: desember 2018
Ansvarlig: Prosjektgruppe
Aktivitet: Plukkanalyse
Formål: Få lokale tall for matsvinn per innbygger i regionen. Vil kunne brukes som sammenligningstall for
start av prosjektet.
Tidspunkt: våren 2018
Ansvarlig: IVAR IKS

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Det er kun lagt inn kontakt detaljer for de kommunene i nettverket som søker støtte. Ta kontakt hvis dere
trenger kontakt informasjon for de andre kommunene: Hå, Sandnes, Klepp, Kvitsøy, Randaberg og Time.

[sign] Anne Grethe Hop Nilsen for Stavanger kommune
Levert 15.02.2018
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