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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S0363A

BBS Best på matsvinn
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
For å oppnå de internasjonale og nasjonale klimamålene har Bærum igangsatt programmet Klimaklok
kommune. Ny klimastrategi for Bærum ble lagt frem i august 2017. Ett av tiltakene i strategien er knyttet til
å redusere matsvinn i pleie og omsorg. Kommune n har 13 bo‐ og behandlingssentre med 2000 ansatte og til
sammen 1100 beboere og brukere. Hver dag produserer storkjøkkenet 1700 middagsporsjoner. Innføring av
kildesortering på våre bo‐ og behandlingssentre pågår.
Mål for prosjektet utvikling av optimal verdikjede knyttet til matservering på bo‐ og behandlings‐sentrene
for å redusere matsvinn. Prosjektet vil omfatte kartlegging på tre sentre, før tiltak iverksettes på samtlige
sentre. Resultater av kartleggingen vil være kunnskap om matkastevaner, årsaker til matkasting, samt
holdninger og atferd knyttet til mat, matlaging og matsvinn.
For å redusere matsvinn kan kommunen på bakgrunn av kartleggingen og ved anvendelse av av
målemetoder etablert av Matvett, iverksette tiltak. Prosjektet skal sikre innsikt i hvilke tiltak som gir
effekt, og som kan implementeres på samtlige kommunale bo‐ og behandlingssentre.
Andre effekter vil være økt bevissthet knyttet til mat som ressurs , reduksjon av mengde avfall totalt,
kildesortering og mulighet for å utnytte matavfallet, redusere kostnader til mat på bo‐ og
behandlingssenter og redusere personale som skal håndtere avfall, redusere kommunens mengde med
avfall.
Det er ventet at prosjektet vil gi kompetanse og utgangspunkt for videre utvikling av utslippsreduserende
tiltak innenfor drift av kommunens bo‐ og behandlingssentre, som å etterspørre utslippsfri varelevering,
bærekraftig innkjøp og meny. En annen effekt av prosjektet er at ansatte vil få grunnlag til å spre kunnskap
slik at de kan være klimaambassadører i andre sammenhenger.
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Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Tiltaket vil redusere klimagassutslippene ved at mengden matavfall reduseres. Antar at det kastes like mye
mat som for husholdning betyr det, når hver person kaster 42,1 kg mat per år, at det kastes 42 000 kg på bo‐
og behandlingssenter per år. I tillegg kommer matavfall fra 2 000 medarbeiderne som jobber skift på
sentrene.
Dersom vi klarer å redusere matsvinnet med 50 prosent og legger til grunn utslippsfaktoren 2,875 kg CO2 pr
kg kastet mat som kunne vært spist, vil det gi en reduksjon av klimagassutslipp på 60 tonn per år. Det er
betydelig usikkerhet ved tallene.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Tiltaket vil gi grunnlag for redusert ressursbruk; kommunen vil oppnå reduksjon av kostnader og frigjøre tid
til andre oppgaver. Det antas at funnene vil gi grunnlag for at anskaffes mindre mat og at det vil redusere
behov for å håndtere mat som ikke blir spist
Kommunen skal opprettholde tilbud til beboerne med mottoet «gyldne måltids øyeblikk». Tiilbudet kan,
som følge av prosjektet, bli ytterligere forbedret som følge av mer erfaringsutveksling og samhandling
mellom storkjøkken, anskaffelse og medarbeidere på sentrene.
Det vurderes å iverksette en digitalisering av bebernes matkort, som en del av prosjektet, da dette vil
kunne bidra til enda bedre planlegging og mer rasjonelle arbeidsprosesser.
Kommunen vil få reduserte kostnader knyttet til mat. Det forventes at verdikjeden blir ytterligere
forbedret. Det er forventet at arbeid med rutiner knyttet til håndtering av mat kan gi nyttig innsikt i andre
arbeidsprosesser i pleie og omsorg. Ikke minst vil det åpne for utveksling av rutiner mellom de ulike
sentrene.

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?
Tiltaket vil få smitteeffekt for andre kommunsers drift av bo‐ og behandlingssentre. Tiltaket forventes å ha
smitteeffekt for renovasjonsordningen som er etablert i husholdningene og planlagt tiltak for reduksjon av
matsvinn i kommunens husholdninger, da 2/3 av de ansatte har bosted i Bærum kommune.
I 2015 ble det beregnet at rundt halvparten av matavfallet fra husholdningene i Kristiansand kommune
kastes feil, hovedsakelig i restavfallet. Tiltakene som er rettet mot å redusere matsvinnet, vil også
fokusere på og bidra til at befolkningen kildesorterer bedre. Bedre kildesortering vil gi bedre utnyttelse av
ressurser.
Dette tiltaket kan ha overføringsverdi for andre andre kommuner for å oppnå reduksjon av sitt matsvinn.
Overføringsverdien er knyttet til både valgt prosess og tiltak.
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 foretas plukkanalyse før og etter der vekt vil tallfeste effekt av tiltak.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur vedtok i møte 08.02.2018 å utarbeide søknad om støtte fra
"Klimasats". J.post ID: 18/8623
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Tiltak er også et tiltak i handlingsplanen til Klimastrategi 2030.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Bærum kommune, pleie og omsorg
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Implementere rutiner basert på erfaringen fra de tre første BBSene.
Plukkananlyser og rapportering, informasjon om nye rutiner.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Oppstart juni 2018
Forventet avsluttet 2019
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Tiltaket er ikke igangsatt og er ikke fullfinansiert. Det kreves midler for at tiltakene skal kunne igangsettes,
og for at prosjektet kan gjennomføres i det omfang som her skissert.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Gjennomføre plukkanalyser

350 000

Kartlegging rutiner

85 000

Egeninnsats ‐ sammenligning rutiner

85 000

Rapportering, erfarlingsdeling, plan for videre arbeid

40 000

Kickoff for ansatte

43 000

Total sum

603 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
603 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0
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‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

303 000
300 000

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
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 BBS Best på matsvinn.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Anne Kristine Feltman for Bærum kommune
Levert 15.02.2018
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