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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S804A6

Omlegging til klimavennlig mat i Frogn kommune
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Gjennom flere tiltaksplaner for klima og energi i Frogn har det vært en målsetting og konkrete tiltak for
omlegging til bruk av klimavennlig mat i Frogn kommune, for eksempel redusert bruk av kjøtt, økt bruk av
kortreiste produkter osv. Vi har også vedtatt å innføre kompostering av matavfall i barnehagene for å bidra
til kretsløskunnskap og holdninger knyttet til mat som ressurs; Når er mat spiselig og når der den avfall?
Hvordan kan næringsstoffer i mat som må kastes bli til jord og ny mat?
Som sikkert mange andre kommuner erfarer blir slike tiltak ikke gjennomført bare fordi de er vedtatt. Det
krever systematisk jobbing, kunnskapsdeling og begeistring.
Frogn kommune ønsker å få fart på dette arbeidet gjennom å arrangere et dagsseminar med workshops for
alle som jobber med mat; innkjøpere, møtearrangører, kjøkken‐ og kantinepersonell, skole og barnehage,
helsesøstre mfl.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Mat er ressurskrevende å produsere og bidrar til karbonutslipp. Ved å velge mat med lavt klimafotavtrykk,
sørge for å spise opp maten vi kjøper og kompostere det som ikke lenger kan brukes som mat, kan vi
redusere klimagassutslipp både lokalt og indirekte.
Kommunen driver utstrakt holdningsarbeid i skoler og barnehager. Ved å ha en bevisst og uttalt profil her,
og også knyttet til drift av egne kantiner mv. vil vi bidra til kunnskap og fokus på temaet i samfunnet ellers.
Vi vet hva som skal til. Vi har de nødvendige politiske vedtakene, men vi må ta tak for å komme i gang.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
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Tiltaket er vedtatt som del av kommunens handlingsprogram 2018‐2023, vedlegg 8 Tiltaksplan for klima og
energi. Ansvarlig enhet; Enhet for samfunnsutvikling (nå: samfunnsplanlegging)
https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/handlingsprogram/
Se også vedlagt.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeid med forslag til innledere og workshops er allerede satt i gang. Vi tenker blant annet å bruke andre
prosjekt som har fått klimasatsmidler, f. eks til klimavennlig meny, og presentere disse.
Valg av innledere og opplegg må imidlertid avvente til vi vet om vi får tilsagn om midler
Så snart vi får slik avklaring vil vi lande programmet og gjøre avtaler med innledere, for gjennomføring av
seminaret tidlig høst 2018.
Oppsummering av erfaringer og forslag til ev. justering av seminar/ workshop for andre kommuner til å
benytte vil gjennomføres i løpet av 2018.

Tverrfaglig planlegging av en seminardag/ workshop for å informasjon/kompetanseheving på området
klimavennlig mat. Formålet er å skape begeistring og vilje til gjennomføring av konkrete endringer i ulike
kommunale enheter og virksomheter
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se over
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Det er ikke avsatt øremerka midler til seminaret i budsjettet. Økonomisk tilskudd vil derfor være utløsende
for å kunne hente inn innledere og gjennomføre mer inspirerende workshops som del av seminaret.
Alternativt må adminstrasjonen selv hente inn informasjon og eksempler på tiltak, og presentere disse, ev.
skaffe innledere som ikke skal ha betalt for innlegg eller reise.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Planlegging av seminar

15 000

Gjennomføring av seminar ‐ Workshops

50 000

Utgifter til innledere ‐ inkl. reiseutgifter

10 000

Bevertning

15 000

Evaluering mv

10 000

Total sum
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Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

100 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

50 000
50 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Mindre ambisiøst program mht innledere og workshops

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
HP Vedlegg 8 ‐ tiltaksplan for klima og energi ‐ 2018 ‐ endelig.pdf (Annet)
Merknad:
Takk for strålende service så vi fikk sendt inn søknaden!

[sign] Eli Moe for Frogn kommune
Levert 17.02.2018
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