KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2019
Organisasjonsnummer: 964980098
Foretaksnavn: Stranda kommune
Kontonummer: 4212 23 28257
Adresse: Øyna 13, 6200 Stranda
E‐postadresse: inbj@stranda.kommune.no
Flere søkere:
Ålesund , Innkjøpssamarbeidet, 942953119 , Jonny Indrevåg, Jonny.Rune.Indrevag@alesund.kommune.no,
+4792620184
Giske , kommune, 964980721, Sindre Røsvik, sir@giske.kommune.no, 701888000
Sykkylven, kommune, 964980365, May‐Helen Molvær Grimstad, may‐
helen.molvær.grimstad@sykkylven.kommune.no, 70246500
Sula, kommune, 964980543, Leon Aurdal, leon.aurdal@sula.kommune.no, 70199100
Hareid, kommune, 964979278, Ragnhild Velsvik Berge, ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no,
70095000
Herøy, kommune, 964978840, Olaus‐Jon Kopperstad, olaus‐jon.kopperstad@heroy.kommune.no, 70081300
Volda, kommune, 939760946, Rune Sjurgard, rune.sjurgard@volda.kommune.no, 70058700
Norddal, ikommune, 939396268, Karl Andre Birkhol, Karl.Andre.Birkhol@norddal.kommune.no, 70258800
Utfyller
Navn: Inge Bjørdal
Telefonnummer: 46411023
E‐postadresse: inbj@stranda.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

SØKNAD

REFERANSENR.: 19S28244

Kompetansehevande tilta for miljøvennlige innkjøp
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Skal man få sette fart i overgangen til det grøne skiftet må det offentlige bruke si innkjøpsmakt ved å
sette krav til produktene de kjøper inn slik at disse oppfyller kravene til bærekraft som er definert i
Meld. St. 41 (2016–2017)
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
Sunnmøre regionråd vil ha prosjektledelsen og kommunikasjonen med kommunene.
Innkjøps samarbeidet i regi av Ålesund kommune vil ansette en person ,ifor 2 år , som skal arbeide med å
bedre miljøsatsingen rundt offentlige anskaffelser både på strategisk og operativ plan i kommunene i
samarbeidet slik at disse oppfyller de nasjonale mål med hensyn til reduksjon av klimautslipp. For å få dette
til kreves det og en økt innkjøpskompetanse ute i kommunene.
Det foretas store innkjøp til kommunesektoren hver dag og av mange forskjellige typer innkjøp , alt fra
tjenester til utallige fysiske produkter.
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Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Tiltaket vil gi klimagassreduksjon ved at det stilles klimakrav i de enkelte anskaffelsene. Klimakrav
innebærer krav som reduserer bruk av olje og gass. Dette gjelder særlig anskaffelser hvor det innebærer
transport, enten anskaffelser av kjøretøy eller anskaffelser som krever hyppig levering av varer.
Anskaffelsene vil i hovedsak gjelde varer og tjenester, og ikke bygg og anlegg. Men, ettersom kommunene
gjennom dette prosjektet også vil få en oppdatert innkjøps strategi hvor klima, miljø og samfunnsansvar
blir vektlagt, må også bygg og anlegg vektlegge miljø og klima i sine prosjekter.
Kommunene har et innkjøpssamarbeid som i løpet av prosjektperioden skal inngå innkjøpsavtaler hvor det
er veldig aktuelt å stille krav til miljø og klima. Dette gjelder rammeavtaler for multifunksjonmaskiner,
kontorrekvisita, skolemateriell, møbler og renholdprodukter.

Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
De positive virkningene er: Man vil få en økt bevissthet om å ta vare på miljøet
Økt samarbeid om gode innkjøp
Større forståelse av viktigheten for å ta vare på miljøet
Det vil resultere i å redusere konsekvensene av klimaendringene
Det vil føre til at leverandørene må øke sin kompetanse på å levere miljøvennlig produkter
De negative virkningene er:
Det kan føre til at bare at de store firmaene når opp i konkurransen i første fase og det er derfor viktig å
kommunisere og legge til rette for at også mindre lokale leverandører får nok kunnskap til å gjøre
nødvendige endringer for å være konkurransedyktig i fremtiden.
I første omgang vil kanskje produktene bli dyrere.

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?
I vår region på Sunnmøre er alle kommunene tilsluttet Sunnmøre Regionråd IKS . Derfor er det enkelt å
informere den enkelte kommune gjennom dette samarbeidet . Kommunene har også egne innkjøps
kontakter som Konserninnkjøp benytter til å fordele informasjon internt i egen organisasjon. Men samtidig
er det viktig å nå tak i den enkelte saksbehandler som gjennomfører de daglige innkjøp. Derfor må vi
gjennomføre kurs med vekt på å stille miljøkrav for alle som skal gjennomføre offentlige innkjøp.
Vi vil innkalle til dialogkonferanser der kommunene kan presentere sine behov og da komme i dialog med
leverandører som kan oppfylle de miljøkrav som de stiller . Dette vil føre til en bedre forståelse for
behovene kommunene har og hvilken informasjon leverandørene trenger for å endre sin produksjon og
produktportefølje slik at de kan gi gode bærekraftige tilbud. INNKJØPSSAMARBEIDET PÅ SUNNMØRE
Samarbeidet består av Ålesund kommune og 18 kommuner geografisk plassert rundt Ålesund.
Innkjøpssamarbeidet består i dag av kommunene Ålesund, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Sula, Stranda,
Stordal, Skodje, Sandøy, Norddal, Haram, Giske, Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda
Samlet har kommunene et befolkningsgrunnlag på ca. 150 000 innbyggere. Dette bidrar til at innkjøps
volumet blir attraktivt for flere leverandører å gi tilbud på.
Samarbeids kommunene får tilbud om å delta på våre rammeavtaler, i tillegg til at de får rådgiving i
innkjøpsfaglige spørsmål, hjelp til gjennomføring av egne konkurranser og oppdatering av avtalekataloger i
Visma eHandel.
Kommunene har likelydende avtale pr. kommune som regulerer samarbeidet med Ålesund kommune.
Jonny Indrevåg
Innkjøpssjef, Konserninnkjøp
Tlf. 70 16 20 37 | Mob. 92 62 01 84| 70 16 20 00 (sentralbord)
Jonny.indrevaag@alesund.kommune.no
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Postboks 1521, 6025 Ålesund
www.alesund.kommune.no

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?
Vi arbeider med å rullere klima og energiplaner i kommunene på Sunnmøre . I den forbindelse er vi opptatt
av å kartlegge dagens eksisterende utslipp innen for alle sektorer som er tilgjengelige basert på.
Klimagassutslippene i norske kommuner som beregnes årlig av Miljødirektoratet i samarbeid med SSB.
Statistikken er tilgjengelig på Miljøstatus.no (Miljødirektoratet, 2018). Denne statistikken brukes som
grunnlag for Oslo kommunes klimabudsjett. Utslippstall for årene 2009 til 2016 ble publisert i april 2018, og
tallene for 2017 er forventet i begynnelsen av 2019. Statistikken er forbedret av Miljødirektoratet i
samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidet er gjort på
oppdrag fra Klima¬ og miljødepartementet, med hensikt å forbedre utslippsstatistikken på kommunenivå.
Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet.
Miljø¬ direktoratet har utarbeidet statistikken. Statistikken omfatter:
• Utslippstall for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016
• Utslippstall for klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O)
• Utslippstall for ni ulike utslipps sektorer og 37 ulike utslippskilder
.
Vi satser på å bruke beregnings programmene som er utarbeidet av Miljødirektoratet til å kalkulerer
endringene av utslippene .
Vi arbeider og med å få på plass klimabudsjett som skal knyttes til økonomiplanene . Dette skal følges opp
kontinuerlig og dermed får vi kontroll på de endringer som gjennomføres.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er politisk forankret i eksisterende klima‐ og energi‐planer .
Forøvrig er søknaden forankret i Konserninnkjøp i Ålesund. og i tillegg til det er den politisk forankret ved
nye vedtak i formannskap og kommunestyrer som dokumentert med vedlegg .

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Det vil være Innkjøpssamarbeidet i regi av Ålesund kommune som vil eie og vedlikeholde tiltaket etter at
det er gjennomført.
INNKJØPSSAMARBEIDET PÅ SUNNMØRE
Samarbeidet består av Ålesund kommune og 18 kommuner geografisk plassert rundt Ålesund.
Innkjøpssamarbeidet består i dag av kommunene Ålesund, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Sula, Stranda,
Stordal, Skodje, Sandøy, Norddal, Haram, Giske, Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda
Samlet har kommunene et befolkningsgrunnlag på ca. 150 000 innbyggere. Dette bidrar til at
innkjøpsvolumet blir attraktivt for flere leverandører å gi tilbud på.
Samarbeidskommunene får tilbud om å delta på våre rammeavtaler, i tillegg til at de får rådgiving i
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innkjøpsfaglige spørsmål, hjelp til gjennomføring av egne konkurranser og oppdatering av avtalekataloger i
Visma eHandel.
Kommunene har likelydende avtale pr. kommune som regulerer samarbeidet med Ålesund kommune.
Jonny Indrevåg
Innkjøpssjef, Konserninnkjøp
Tlf. 70 16 20 37 | Mob. 92 62 01 84| 70 16 20 00 (sentralbord)
Jonny.indrevaag@alesund.kommune.no

Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Kurs arrangement , kompetanse byggende virksomhet i den enkelte kommune , dialogmøter med
leverandørene , ansettelse av en person som skal gjennomgå eksisterende innkjøpsrutiner og oppgradere
disse slik at de tilfredsstiller miljø kravene i henhold til bærekraftige innkjøp.
Årlige brutto utgifter vil være på 980 000 kr i 2019 , 1475000 kr i 2020 og 495000 kr i 2021.

Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet planlegges å starte så snart vi har fått positivt svar fra Miljødirektoratet i 2019.
Prosjektet vil måtte ha en løpetid på 2 år for at man skal få målt og rapportert prosjektresultatet.

Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
En foreløpig gjennomføringsplanen er vedlagt .
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Dette er et krevende arbeide å sette igang for kommunene. Vi tar sikte på å ansette en person med
passende kompetanse til å gjennomføre endringer i allerede eksisterende innkjøps dokumenter i
Konserninnkjøp i Ålesund , men slik at de oppfyller kravene som vil gjelde i perioden i forhold
Meld. St. 41 (2016–2017)
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utlysing og ansettelse av en person
Lønn i 2 år

100 000
1 800 000

Prosjektledelse og sekreteriatsarbeid

600 000

Kurs og møtevirksomhet

300 000

Uforutsettekostnader

150 000

Total sum

2 950 000

Finansiering
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Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

2 950 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

590 000
2 360 000

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
Mail fra Linda Aaram miljøverndirektør i MRF.pdf (Annet)
Sak PS 419 i Volda Kommune.msg (Annet)
SV Behov for å auke kunnskapen om miljøvennige innkjøp .msg (Annet)
Klimasats ‐ søknad , Ålesund kommune, Konserninnkjøp.msg (Annet)
Vedtak ‐ Søknad etter KLIMASATS ‐ ordninga til kompetanseheving for klimavennlege
innkjøp(379972).pdf (Annet)
SV Behov for å auke kunnskapen om miljøvennige innkjøp .msg (Annet)
SV Miljøvennleg innkjøp.msg (Annet)
SV Miljøvennleg innkjøp‐Giske kommune.msg (Annet)
Miljøvennleg innkjøp‐ Sykkylven.msg (Annet)
Hareid, Positivt vedtak i formannsskapet i dag.msg (Annet)
Vedtak ‐ Søknad etter KLIMASATS ‐ ordninga til kompetanseheving for klimavennlege
innkjøp(379972).pdf (Annet)
Gjennomførimngsplan 2019‐2021.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Inge Bjørdal for Stranda kommune
Levert 15.02.2019
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