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Tildeling av tilskudd - BBS Best på matsvinn
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S0363A. Det er søkt
om et tilskudd på kr 300 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 300 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "BBS Best på matsvinn".
Beskrivelse av tiltaket:
"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 behandlingssentrene 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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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 redusere matsvinnet. Redusert
matsvinn er god ressursutnyttelse og har også en rekke andre positive miljøeffekter. Bærum
kommune anslår (på grunnlag av usikre tall) at det kastes 42 000 kg mat på kommunens bo- og
behandlingssteder hvert år, og vil jobbe for halvering av dette svinnet. Kommunen antar videre at
funnene vil gi grunnlag for å anskaffe mindre mat, og tiltakene vil redusere behov for å håndtere
mat som ikke blir spist. Kommunen forventer også at tiltaket vil ha smitteeffekt til de 2000 ansatte
i pleie og omsorg i kommunen. Kommunen planlegger at arbeidet skal føre til at tiltak blir
implementert i alle bo- og behandlingssentre i kommunen: Kommunen skal gjennomføre
plukkanalyser ved tre enheter, kartlegge svinn og analysere årsaker og planlegge tiltak ved tre
sentere, iverksette og evaluere tiltak i ett senter, og implementere valgte tiltak på samtlige sentere
i løpet av våren. Miljødirektoratet støtter søknaden. Støtten dekker inntil 50% av kostnadene til
forprosjektet, begrenset oppad til kr 300 000.

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
rapporteringsfristen.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
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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.
Lykke til med arbeidet!

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

15.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
300 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. 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.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

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

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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