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INTERPELLASJON FRA REPR. MARTE R. ULLTVEIT-MOE, MDG, OM
INNKJØP AV MILJØMERKA VARER I KRISTIANSAND KOMMUNE
BYSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 27.02.2019 SAK 29/19
Repr. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, MDG, hadde anmeldt følgende interpellasjon:
«Norske kommuner kjøper i følge Statistisk sentralbyrå inn varer og tjenester for over
200 milliarder kroner årlig. Dette gir et stort potensiale for å bidra til miljøløsninger og
grønn innovasjon.
Noen typer miljøforbedringer kan oppnås ved å kjøpe mindre. Kristiansand kommunes
prisbelønte ENØK-program er et godt eksempel på det. Kommunens enøk-spesialister
sørger for at vi ikke varmer opp tomme klasserom, og ikke har på varmekabler om
sommeren. I tillegg investerer kommunen i energitiltak som varmepumper og isolering.
På den måten sparer vi både miljø og penger.
Andre typer miljøforbedringer er lønnsomme hvis man ser investeringer, drift og
vedlikehold i sammenheng. Det kan være økonomisk lønnsomt å velge varer som er
dyrere i innkjøp, dersom de har lengre levetid og/eller lavere driftsutgifter.
Men noen typer miljøforbedringer koster faktisk penger. Hvis produsenten har tatt ekstra
hensyn til miljøet i under produksjonsprosessen, må kunden betale ekstra per kilo. Hvis
ikke får vi ingen miljøforbedringer.
Bystyret har flere ganger lagt føringer om at Kristiansand kommune skal bidra til det
grønne skiftet ved å forbedre sin innkjøpspraksis. Ved behandling av klima- og
miljømeldinga i november 2017 presiserte bystyret at «Miljø og klima skal stå i fokus ved
kommunale innkjøp». I november 2018 sluttet et flertall av partiene seg til en merknad
om at målet for andelen av miljømerka produkter i Kristiansand kommune skal økes fra
15 % til 50 % innen 2022. Og under behandlingen av handlingsprogrammet i desember
2016 vedtok bystyret et mål om 15 % økologisk og nærdyrka mat i kommunale enheter.
Norsk Landbruksrådgivning Agder satte i 2018 i gang et prosjekt med prøvedyrking av
økologiske poteter beregnet for storkjøkken. Prøvedyrkinga var vellykka. Norsk
Landbruksrådgivning Agder ønsker nå å samarbeide med lokale produsenter om en
begrenset prøveproduksjon på 10 tonn økologisk potet, noe som vil gi mere erfaringer
og bidra til å gradvis bygge opp økologisk potetproduksjon på Agder. Hvis

Kjøkkenservice inngår avtale nå i vinter om å kjøpe disse nærdyrka og usprøyta
potetene, vil det være i tråd med bystyrets mål om økt andel miljømerkede produkter i
kommunal drift.
I følge orienteringssak til Helse- og sosialstyret 17.10.2017 har Kjøkkenservice et forbruk
på 90 tonn skrelte poteter per år. En overgang fra sprøyta poteter til økologiske poteter
vil i følge saksdokumentet medføre en merkostnad for Kjøkkenservice på 729.000 kroner
per år (grossistpris). Fagfolkene i Norsk Landbruksrådgivning Agder mener denne
beregningen er alt for høy. Prøveproduksjon på 10 tonn i 2019, med direkte salg fra
produsent til Kjøkkenservice, vil kunne gi viktige svar om blant annet pris, kvalitet og
leveranser av økologiske poteter på Agder.
Miljøpartiet De Grønne lurer på hva ordføreren vil gjøre for å bidra til å øke innkjøpet av
miljømerkede produkter?
Vi vurderer også å fremme følgende forslag:
Administrasjonen bes vurdere å be Kjøkkenservice inngå avtale om innkjøp av 10
tonn økologiske poteter som er dyrka på Agder i 2019, forutsatt at kvaliteten er
tilfredsstillende.»
Interpellanten leste og begrunnet interpellasjonen som ble besvart av ordføreren.
Svar:
«Takk til interpellanten som er god til å minne oss om at det grønne skifte både
handler om de store investeringene og de mer hverdagslige valgene. Det er liten tvil
om at innkjøpsmakt er et viktig virkemiddel i det grønne skiftet.
Forskrift om offentlige anskaffelser fastslår i §3-1 pkt. 1 at enhver anskaffelse så
langt det er mulig skal være basert på konkurranse, uansett hvilken
anskaffelsesprosedyre som benyttes. Videre slås det fast i samme paragrafs pkt. 2
at oppdragsgiver ikke skal diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller
lokal tilhørighet. Men, i § 17-3 (7) åpner forskriften opp for at det kan stilles krav om
at produkter skal ha miljømerking, etter nærmere fastsatte kriterier.
I løpet av det siste året har innkjøpstjenesten i kommunen i langt større grad stilt
krav om miljømerker i de konkurranser der en er kjent med at det finnes miljømerker
som tilfredsstiller forskriften. I vurdering av tilbud vektlegges godkjente miljømerker
sammen med pris og aktuelle kvalitets- og serviceelementer. På den måten blir
leverandører som tilbyr miljømerkede produkter belønnet, og de produktene som er
miljømerket, tas inn i varekatalogene som benyttes ved bestilling i ehandel.
Innkjøpstjenesten samarbeider med by- og samfunnsenheten i forbindelse med slike
anskaffelser. Blant annet for å kartlegge om godkjent miljømerking finnes for de
aktuelle produktområder. Her kan det for eksempel nevnes at det akkurat nå pågår
en utsjekk av hvilke miljømerker som kan benyttes ved anskaffelse av lyskilder i
forbindelse med forestående konkurranse. Kommunen har nylig gjennomført
anbudskonkurranser for «Engangsprodukter og engangsemballasje» og «Tørke- og
renholdsprodukter». I begge tilfeller ble produkter med godkjente miljømerker
betydelig vektlagt i valg av leverandør.
En forutsetning for at andelen miljømerkede produkter skal øke, er at den enkelte
bestiller - faktisk bestiller slike produkter. For å øke fokuset på dette, har
innkjøpstjenesten f.o.m. 2019 etablert et eget bestiller-forum, der kommunens
innkjøpere hvert kvartal blir invitert til en faglig samling hvor også miljø får fokus.
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Når det gjelder interpellantens omtale av lokalt dyrkede økologiske poteter, så kan
ordføreren ikke se at det er stilt spørsmål som skal besvares i denne omgang. Leder
for lokalmatprodusentene i 4660 Søgne, har tidligere tatt opp utfordringen med å få
solgt lokale varer til blant annet Kjøkkenservice og industrien. Jeg mener det er
viktig at vi bidrar til lokal matproduksjon og kortreist mat samtidig som vi skal hode
oss innenfor regelverket og være økonomisk bevisste. Når det gjelder økologiske
produkter så er det en egen diskusjon som jeg gjerne tar ved en senere anledning.
Miljøutfordringene krever mye av oss. Jeg er glad kommunens innkjøpsavdeling
vektlegger miljøhensyn i stadig sterke grad og for at det fokuseres på
kompetanseheving hos den enkelte kommunale bestiller.»
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