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Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer
Prosjekttype
Prosjekttype: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer

Hva er gjennomført?
Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet:
I løpet av 2018 har Oslo kommune jobbet med planlegging, testing og veiledning av kommunale
virksomheter i bærekraftig mat og reduksjon av matsvinn. Innleide veiledere fra Framtiden i våre hender,
Matvalget/Debio Info og Geitmyra Matkultursenter for barn reiser rundt og veileder ansatte med materialer
om og måling av matsvinn, og rådgivning på tiltak for å redusere matsvinn. Bymiljøetaten koordinerer
innsatsen, og sørger for informasjonsspredning ut mot kommunale virksomheter og i fellesmøter med
Utdanningsetaten, Sykehjemsetaten og involverte bydeler, og koordinering av veiledere som er ute i
virksomheter. Totalt har 75 tjenestesteder med matservering fått veiledning i bærekraftig mat i 2018,
inkludert 25 sykehjem, 24 aktivitetsskoler og 26 barnehager, og det er gjort forberedende arbeid for videre
veiledninger i 2019. Resterende skoler med aktivitetsskoler, barnehager og kantiner vil gjennomgå
veiledning i 2019, i tillegg til kampanje ut mot barnefamilier. Se revidert gjennomføringsplan.
Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Skjedde det noe, eller fikk dere
kunnskap/erfaringer underveis, som gjorde at planer og tiltak måtte endres?
Det er nødvendig med en tettere oppfølging av det enkelte tjenestested, og koordinering, planlegging,
rekruttering og målemetoder krever mer tid og ressurser enn opprinnelig lagt inn. Dette medfører en
nedskalering av totalt antall tjenestesteder som gjennomfører veiledninger.
Hvilke erfaringer har dere gjort så langt? Hvilke tips ønsker dere å gi til andre som skal gjennomføre
lignende tiltak?
Vi har opparbeidet oss gode erfaringer for hvordan vi kan jobbe ut mot ulike type virksomheter (sykehjem,
aktivitetsskoler og barnehager), koordinering av arbeidet og målemetoder for matsvinn, som kan deles med
andre. Det bør legges inn ekstra innsats i koordinering, planlegging, tilpasset veiledning og oppfølging av
det enkelte tjenestested, da det er store variasjoner hos disse.
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Annet?
Ikke utfylt

Vedlegg
Revidert plan Matsvinn.pdf (Annet)
Klimasats Matsvinn Oslo BYM med underskrift.pdf (Regnskap)
Merknad:
Ingen merknad
Er nødvendige vedlegg vedlagt rapporten? Ja
Bekreftet regnskap er lagt ved: Ja
Det vedlagte regnskapet er uten moms, eller moms er spesifisert: Ja
Hvor mye penger regner kommunen med å få utbetalt fra Miljødirektoratet i forbindelse med denne
rapporten? 270 614

[sign] Cecilie Hirsch for Bymiljøetaten
Levert 31.01.2019

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer

Side 2 av 2

