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Tildeling av tilskudd - Videreføring av Klimavennlige
menyer
Det vises til deres søknad om tilskudd av 07.02.2018 med referansenummer 18S6AFBE. Det er søkt
om et tilskudd på kr 145 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 140 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Videreføring av Klimavennlige
menyer".
Beskrivelse av tiltaket:
"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
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med lavt klimafotavtrykk generelt."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Rammen for tildeling er 147 millioner i 2018.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Det kom seks søknader knyttet til mat- og matsvinn i 2018, og samlet søkesum var 1,2 millioner
kroner, og samtlige søknader er prioritert.
Det er stort potensiale for å redusere klimagassutslipp ved å velge klimavennlige matvarer og
redusere matsvinnet. Fredrikstad kommune søkte og fikk støtte til å jobbe med klimavennlige
menyer i kommunal matservering i 2016. Arbeidet ga kunnskap om kommunens klimafotavtrykk fra
mat, og flere tiltak for å redusere dette ble gjennomført. Kommunen har vedtatt strategi for
reduksjon av klimafotavtrykket fra mat, og forventet effekt av gjennomførte tiltak og målene i
strategien er 600 tonn CO2-ekvivalenter per år fram mot 2025. Fredrikstad søker nå støtte til å
inkludere flere virksomheter i arbeidet. Støtte gjør det mulig med omfattende kursing og
inspirasjonssamlinger, som kommunen har hatt gode erfaringer med i prosjektet som fikk støtte i
2016. Fredrikstad har vist god gjennomføringsevne. Kommunens arbeid med klimavennlig mat er et
godt eksempel til inspirasjon for andre kommuner, og kommunen er positive til å dele sin kunnskap.
Miljødirektoratet mener det er nyttig at arbeidet videreføres og innvilger søknaden. Støtten dekker
inntil 50% av kostnadene til prosjektet, begrenset oppad til kr 140 000, som tilsvarer egenandelen
kommunen selv skal legge i prosjektet.
Lykke til med arbeidet!

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
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rapporteringsfristen.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Dersom egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr
500 kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

31.01.2020

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

202003

Utbetaling av tilskudd

Beløp
140 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2020. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

3

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Fylkesmannen i Østfold
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