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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S6AFBE

Videreføring av Klimavennlige menyer
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Fredrikstad kommune har de siste månedene i 2016 og gjennom hele 2017 gjennomført prosjekt
«Klimavennlige menyer» med støtte fra Klimasats. Prosjektet har vært nyttig og vellykket: Vi har fått et
detaljert kunnskapsgrunnlag knyttet til kommunens klimafotavtrykk fra mat og det er skapt stort
engasjement i mange virksomheter.
Dette engasjementet ønsker kommunen å videreføre gjennom «Klimavennlige menyer ‐ Fase to». Her ser vi
for oss å gjennomføre tiltak vi gjennom forrige prosjekt har gode erfaringer med i en større del av
virksomhetene. Fokus vil være både på å endre innkjøp av matvarer i en mer klimavennlig retning og
reduksjon av matsvinn.
Tiltaket vil handle om kompetanseheving i virksomhetene gjennom kurs/inspirasjonssamlinger. Dette vil
skje gjennom en miks av følgende aktiviteter som kan variere fra virksomhet til virksomhet:
‐ Workshops om mat og klima i virksomheter som ønsker å heve kompetansen på området. Dette kan for
eksempel innebære at virksomhetene lager maten selv under veiledning av en kokk. Workshopen kan også
ha en annen innretning dersom virksomhetene heller ønsker det.
‐ Inspirasjonssamlinger i kommunens vegetarcafé i all‐aktivitetshuset St. Croix med servering av
vegetarbuffet. Alle kommunens virksomheter inviteres hit for å få kunnskap om viktigheten av å redusere
matsvinn og endre valg av matvarer.
‐ En forbedring av det skriftlige materiellet som ble laget i prosjekt Klimavennlige menyer. Dette skal
suppleres med et oppskriftshefte som også skal foreslå menyer basert på matvarer i sesong og med lavt
klimafotavtrykk generelt.

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Videreføring av Klimavennlige menyer

Side 1 av 4

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Klimagassfotavtrykket fra mat kjøpt av Fredrikstad kommune via rammeavtaleleverandører er beregnet til å
være 2 400 tonn CO2e for 2015. I tillegg estimeres et ytterligere matforbruk i størrelsesorden 6 mill som er
kjøpt i butikk og som derfor ikke var en del av beregningene. Fredrikstad kommune har en vedtatt
målsetting om å redusere klimagassfotavtrykket fra mat med 25 % innen 2025 gjennom endringer i valg av
matvarer. Dessuten skal matsvinnet reduseres med 50 % innen 2030.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Studier viser at klima kan fungere som en indikator også for andre miljøparametre. Reduksjon av
klimagassutslippene fra matsystemet vil derfor sannsynligvis medføre også andre miljøforbedringer.
Nasjonalt råd for ernæring viste i sin rapport «Bærekraftig kosthold ‐ Vurdering av de norske kostrådene i
et bærekraftperspektiv» at det også kan være en tett sammenheng mellom et sunt og et klimavennlig
kosthold.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Vi ønsker å dele kunnskap med andre kommuner som er interesserte. Dette er allerede gjort til en viss grad
i prosjekt Klimavennlige menyer.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Det er vedtatt at kommunen årlig skal beregne klimafotavtrykket fra matinnkjøpene og årlig matsvinn
gjennom to årlige veieuker i alle virksomheter som tilbereder og serverer mat. Klimafotavtrykket vil ikke bli
beregnet på samme omfattende måte som i forrige prosjekt. I stedet vil fotavtrykket fra innkjøpene fra
virksomheter som står for rundt 70 % av fotavtrykket beregnes. (I praksis der planleggingsverktøyet AIVO
benyttes.) Det å registrere alle de mindre innkjøpene som det per i dag ikke finnes lett tilgjengelig
informasjon om, holdes utenom. Fredrikstad kommune vil imidlertid søke å finne løsninger for å få med en
så stor andel av innkjøpene som mulig i arbeidet fremover.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Videre satsning på temaet er politisk forankret gjennom et strategidokument vedtatt av Bystyret
november 2017. Rådmannen har satt av kr 75 000,‐ til tilrettelegging for tiltakene i strategien.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Fredrikstad kommune eier og vedlikeholder tiltaket.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Det forventes at oppgaver og utgifter blir mindre over tid ettersom temaet blir bedre kjent i kommunens
virksomheter.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet med prosjektet (ikke gjennomføringen av Strategi for mat og miljø) starter sommeren 2018 og
avsluttes 31.12.2018
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Juni: Planleggingsfase
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August: Invitasjon til inspirasjonssamling sendes til alle virksomheter. Noen utvalgte virksomheter får tilbud
om et mer omfattende kurs/workshops.
September: Skriftlig materiell videreutvikles på bakgrunn av erfaringene fra prosjekt Klimavennlige menyer.
Oktober og november: Inspirasjonssamling/kurs/ workshops gjennomføres. Materiellet distribueres.
Desember: Evalueringsfase. Identifisere nødvendige tiltak i 2019.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Økonomisk støtte vil løfte kvaliteten på tiltakene som skal iverksettes for å gjennomføre kommunens
videre satsning etter prosjekt Klimavennlige menyer (2017). Uten støtte vil kommunen likevel gjennomføre
tiltak, men disse vil da være begrenset til tiltak som ikke koster penger, slik som intern informasjon
gjennom kommunens kanaler. Omfattende kursing og inspirasjonssamlinger er det ikke satt av midler til.
Kommunen vil også bidra med egne midler og personalressurser i gjennomføringen.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Inspirasjonssamling/kurs/ workshops. Lokaler, mat, kursholder osv

150 000

Forbedring av skriftlig materiell

70 000

Koordinering og gjennomføring av arbeidet

65 000

Total sum

285 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

285 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

140 000
145 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ja. Men det må skaleres ned tilsvarende reduksjonen i tilskuddet.

Utdyping finansiering
Har tiltaket mottatt eksterne midler? Nei
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Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Strategi for mat og miljø_Vedtatt i Bystyret 16.11.17_Justert 10.01.2018.pdf (Annet)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Grete Rasmussen for Fredrikstad kommune
Levert 07.02.2018
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