KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 986275517
Foretaksnavn: Bærum kommune
Navn: Anne Kristine Feltman
Kontonummer: 15032777888
Adresse: Arnold Haukelands Plass 10
Postnr.: 1338 Sandvika
Telefon: 67504050
Mobiltelefon: 92424933
E‐post: anne.feltman@baerum.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S09B95

Gjenbruk og redesign, rehabilitering kommunegården
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Kommunegården planlegges rehabilitert i perioden 2019‐2020/21, og skal fraflyttes i perioden. Alle
medarbeidere (ca 700) skal flyttes til et midlertidig bygg i Eivind Lychesvei 10. I forbindelse med flytting og
rehabilitering skal aktivitetsbasert arbeidsform innføres.
Dagens Kommunegård er preget av stor variasjon i møblement. Noe er fra innflytting i 1991, mens annet er
relativt nytt og moderne. Kommunen ønsker starte et forstudie for se på muligheten for å gjenbruke og
redesigne gamle møbler fra Kommunegården, enten i prosjektet eller andre steder i kommunen. Formålet
med prosjektet er å kunne se på muligheten å utnytte gamle møbler i stede for eller som supplering til å
kjøpe nytt.
Kommunen har ingen føringer for fremtidig bruk av møblene, bortsett fra at man ønsker utredet hvilken
rolle kommunens arbeidssenter og arbeidstrening kan få i en realisering av redesignet.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Bærum kommune ønsker gjennom sin nye klimastrategi å redusere Bærums fotavtrykk. Gjennom
produksjon, transport og avfallsgenerering bidrar forbruk til en stor del av vårt klimafotavtrykk.
Klimafotavtrykket er knyttet til forbruk. Gjenbruk og redesign av våre egne møbler i forbindelse med
rehabiliteringen av Kommunegården vil være Bærum kommunes bidrag til å jobbe seg oppover i
avfallspyramiden. Forprosjektet vil gjøre det mulig å gjenbruke når rehabiliteringen begynner i 2019.
Erfaringen vil kunne overføres til resten av kommunen.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur vedtok i møte 08.02.2018 å utarbeide søknad om støtte fra
"Klimasats" gjenbruk og redesign av møbler i forbindelse med rehabilitering av Kommunegården.
J.post ID: 18/8623
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Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Planlagt oppstart april 2018
Planlagt avsluttet juni 2018
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Støtten gjør det mulig å gjennomføre utredningen som vil være en del av et delprosjekt.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Anskaffe ressurser til prosjektgruppe

20 000

Kartlegge hva som finnes av møblement i dagens Kommunegård

160 000

Konseptvurdering

280 000

Anbefale prosjekt og utarbeide prosjektforslag

40 000

Total sum

500 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

500 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

250 000
250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? 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
Gjennomføringsplan og finansiering gjenbruk og redesign.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Anne Kristine Feltman for Bærum kommune
Levert 15.02.2018
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