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Tilskudd til - Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen

Takk for søknaden fra 15.02.2021 med referansenummer 21S71A9D om tilskudd på kr 2 000 000. Vi
har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 1 500 000. Tilskuddet blir utbetalt når
dere har rapportert i tråd med kravene under. Tiltaket som gis tilskudd er "Klimakrav i offentlige
innkjøp i Lofotregionen".

Begrunnelsen for vedtaket er:
Ved å stille krav til klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til utslippskutt og omstilling
til lavutslippssamfunnet i markedet.

Lofotrådet, det interkommunale politiske rådet for Lofoten, på vegne av Lofotens 6 kommuner
Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, har søkt om støtte til å ansette en
kompetanseressurs og regional koordinator for grønne anskaffelser i en 2-årig prosjektstilling. De
skal også etablere en strategi for grønne innkjøp, arrangere dialogkonferanser og drive
kompetansebygging, med mer. Prosjektet er tenkt å omfatte konkrete offentlige anskaffelser
innenfor bredden av kommunenes virksomheter, eksempelvis bygg og infrastruktur, utstyr,
avfallshåndtering, kjøretøy og anleggsmaskiner, anskaffelse av tjenester, samt bygge- og
anleggsplass. Det nevnes en rekke konkrete prosjekter i søknaden. Et prosjekt som trekkes frem er
f.eks. nye Vågan rådhus.

Midlene skal brukes til å ansette en ressurs/koordinator for grønne anskaffelser i en 2-årig stilling.
En rekke andre utgifter er foreslått, som kartlegging, strategi for grønne innkjøp, kursserie i LCA til
ansatte, etablering av klimakrav i anskaffelser, gevinstanalyse, dialogmøter med næringsliv,
involvering og kompetansebygging osv.

Miljødirektoratet vurderer at tiltaket vil kunne være positivt for å øke kompetansen om
klimavennlige anskaffelser i kommunene som deltar. Det trekker opp at en rekke konkrete
anskaffelser er nevnt i søknaden. Miljødirektoratet støtter tiltaket. Vi opplyser om at Sortland
kommune har søkt om støtte til å ansette en klimarådgiver for anskaffelser, men de får avslag
ettersom de har søkt som kun én kommune. Vi ber Lofotrådet vurdere om det er grunnlag for å dele
erfaringer og evt. samarbeide med Sortland kommune. Kontaktperson i Sortland kommune er Tom
Erik Fuglevik: tom-erik.fuglevik@sortland.kommune.no.
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STØTTESUM OG VILKÅR
Støtten dekker inntil 75% av kostnadene kommunen har ved prosjektet, oppad begrenset til 1 500
000 kr.

Støtten med tilhørende egeninnsats skal i sin helhet benyttes til å øke klimahensynet og dermed
redusere klimagassutslippene/klimafotavtrykket av anskaffelser. Midlene skal altså ikke benyttes til
generell kompetanseheving om anskaffelser, eller generell planlegging og gjennomføring av
anskaffelser. Det skal dokumenteres hvordan innsatsen konkret har ført til mer klimavennlige
anskaffelser enn det som ville skjedd uten støtten.

Kommunene skal rapportere årlig fra prosjektet. De skal rapportere på antall innkjøp der det er stilt
krav, hvilke krav, oppnådd klimaeffekt og erfaringer med eventuelle merkostnader. Vi ber også om
at kommunen rapporterer om hva som gjøres for å sikre at rutiner og kompetanse som utarbeides i
prosjektet blir institusjonalisert i kommunene som deltar, spesielt på ledernivå og i rutiner og
systemer.

Kommunen må benytte midlene i tråd med relevant regelverk, herunder regelverket om offentlige
anskaffelser.

FORUTSETTER AT DERE DELTAR PÅ OPPSTARTSMØTE
For å sikre at kommunene er godt kjent med kompetansetilbudet som finnes på klimavennlige
anskaffelser, er det et vilkår for tilsagnet at dere deltar på et oppstartsmøte på nett med DFØ
(Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). DFØ er statens fagorgan på offentlige anskaffelser.
På møtet vil dere få en innføring i konkrete verktøy, veiledning og kompetansetilbud, god anledning
til å stille spørsmål via chat, og tilbud om videre oppfølging tilpasset deres prosjekt. Sett av datoen:
7. september 2021 kl 10.00–11.30. Lenke til møtet vil komme på e-post.

Kommuner som mottar støtte til klimavennlige anskaffelser skal gi DFØ mulighet til å koble seg på
sine prosjekter, og plikter å bidra til spredning av erfaring og kunnskap gjennom Miljødirektoratet
og DFØs nettverk. Vi forutsetter at kommunen benytter DFØs veiledning og tjenester i størst mulig
grad. Disse finnes på www.anskaffelser.no

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2021. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet
er klart, selv om dette er før rapporteringsfristen. Veiledning til rapportering finnes på
www.miljodirektoratet.no/klimasats.

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

KRAV TIL REGNSKAP
Sluttregnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller
ekstern revisor. For tilskudd på 1 000 000 kr eller mer skal sluttregnskapet være bekreftet av
revisor. Eventuelle delregnskap skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig.
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Regnskapet må vise tydelig hva de ulike delene av klimatiltaket har kostet. Merverdiavgift skal være
spesifisert. Dersom kommunens egne arbeidstimer inngår som en del av klimaprosjektet skal det for
hver person oppgis antall timer, timesats og navn på ansatt. Detaljerte timelister og fakturaer skal
ikke sendes inn til Miljødirektoratet, men kommunen må ha dette som underlagsdokumenter for
regnskapet. Kommunens egen arbeidstid kan godskrives med inntil kr 600 per time.

Lykke til med arbeidet!

BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet mottok 331 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i februar 2021. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om i overkant av 321 millioner
kroner. Det er satt av 100 millioner i statsbudsjettet for 2021. Dette betyr at flere klimatiltak ikke
får støtte, og at enkelte får mindre enn omsøkt. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i
henhold til tildelingskriteriene og prioriteringskriteriene.

Miljødirektoratet mottok om lag 18 søknader på til sammen 29 millioner kroner om systematisk
arbeid med klimakrav i anskaffelser.

Vi stiller følgende krav til rapportering:

Leveranse Beskrivelse Frist

Delrapport Delrapport med resultater og erfaringer fra arbeidet så langt 01.11.2021

Delrapport Delrapport med resultater og erfaringer fra arbeidet så langt.
Regnskap bekreftet av økonomisjef el.

01.11.2022

Sluttrapport Sluttrapport med resultater og erfaringer fra arbeidet.
Sluttregnskap bekreftet av revisor

01.11.2023

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2023. Tilsagnet faller bort, dersom dere ikke overholder
rapporteringskravene.

Utbetalingsplan:

Dato Beskrivelse Beløp

202212 Utbetaling 2022 750 000

202312 Utbetaling 2023 750 000

Gi oss umiddelbar beskjed, dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres vesentlig eller
faller bort (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig).

Viktig å vite
Vær oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er
brukt i samsvar med forutsetningene. Vær også oppmerksom på at vi helt eller delvis kan kreve at
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du/dere betaler tilbake tilskuddet, dersom midlene ikke er brukt i tråd med forutsetningene, eller
at forutsetningene faller bort.

Husk å oppbevare regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket i tråd med generelle regler
om oppbevaring av bilag i bokføringsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Marit Kathrine Hepsø
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Statsforvalteren i Nordland sfnopost@statsforvalteren.no
Vågan kommune postmottak@vagan.kommune.no
Vestvågøy kommune postmottak@vestvagoy.kommune.no
Flakstad kommune postmottak@flakstad.kommune.no
Moskenes kommune postmottak@moskenes.kommune.no
Værøy kommune postmottak@varoy.kommune.no
Røst kommune postkasse@rost.kommune.no

http://www.norge.no/
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