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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 31. oktober:
Selskapet Matvett som eies av matvarebransjen har tatt initiativ til avtalen
KuttMatsvinn2020. I dag er 650 serveringssteder, hoteller, restauranter og kantiner allerede
med på avtalen.
Oslo har tatt steget som første kommune i landet til å signere avtalen som skal sørge for å
redusere matavfallet med tjue prosent innen 2020.
Det er lagt opp til et treårig løp i første omgang, men det overordnede målet er å bidra inn i
arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.
Den treårige avtalen inkluderer blant annet:


Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering
 Måling av matsvinn hos den enkelte aktør
 Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn fra hotell, restaurant og kantine
 Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte
 Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
Det har blitt utviklet kursmateriell som skal bidra til å ruste serveringsstedene i arbeidet med
å måle og redusere matsvinnet. Det gjennomføres kurs for
prosjektledere og eksperter
Miljøpartiet De Grønne mener Drammen bør delta i prosjektet som den andre norske
kommunen. Dette vil bidra til mindre matsvinn, lavere klimagassutslipp,høyere
kunnskapsnivå hos ansatte, bedre ressursforvaltning og muligens også bedre økonomi.
Forslag til vedtak:
-Drammen kommune tar initiativ til å inkludere Drammen Kjøkken KF i prosjektet
KuttMatsvinn 2020

Svar:

Det er bred enighet om at det er fornuftig å arbeide systematisk med å redusere matsvinn
og det er mange aktører som arbeider på flere plan med å redusere matsvinnet i Norge.
Regjeringens tiltak for å redusere matsvinnet i landet er bransjeavtalen av 23.06.17 som er
inngått mellom myndighetene og matbransjen. Myndighetene og organisasjoner som
representerer hele verdikjeden for mat har satt et mål om å redusere matsvinnet i Norge
med 50% innen 2030. Klima- og miljødepartementet har sendt kommunene brev i
september 2017 hvor det gis nærmere informasjon om bransjeavtalen om reduksjon i
matsvinn. Her nevnes ulike tiltak rettet mot forbrukere og serveringsbransjen i regi av bl.a.
kommuner, avfallsselskap og matbransjen.
En rekke aktører i serveringsbransjen er med i konseptet KuttMatsvinn2020. Målet er å få
flest mulig aktører innen serveringsbransjen med på initiativet og at deltakerne skal søke å
redusere sitt matsvinn med 20 prosent de neste tre årene. Oslo kommune er første
kommune som er med i samarbeidet med 50 virksomheter. Egen samarbeidsavtale er
inngått. Oslo kommune er i startgropen med sitt arbeid og gjennomfører nå kartlegging,
kurs og utarbeidelse av informasjonsmateriell.
Drammen Kjøkken KF har oppmerksomhet på matsvinn i sitt løpende arbeid. Tiltak for å
redusere matsvinn er at innkjøp og produksjon skjer så tett opp mot utlevering som mulig.
All produksjon skjer etter beregnede oppskrifter for å ha minst mulig overproduksjon. Norsk
Gjenvinning mottar avfall fra Drammen Kjøkken KF og det utarbeides rapporter sortert på
avfallstyper. Etablering av nytt kjøkken og ny produksjonsmetode fra 2016 har medført at
matsvinnet er om lag halvert.
Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS arbeider med et kommunikasjonskonsept
som setter fokus på matsvinn. Selskapet har nylig bestilt en sorteringsanalyse av matavfallet
og planlegger en forbrukerrettet kampanje fra november 2017 til januar/februar 2018.
Målet er å få forbrukerne til å redusere sitt matsvinn. Denne type forbrukerrettede
kampanjer om matsvinn er i tråd med anbefalte tiltak i brevet fra Klima- og
miljødepartementet.
Jeg konstaterer at det pågår et omfattende arbeid nasjonalt og lokalt for å redusere
matsvinnet. I dag arbeides det systematisk og på ulik måte med å redusere matsvinnet både
i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS og Drammen Kjøkken KF. Regjeringen har
nylig tatt et initiativ overfor landets kommuner som Drammen kommune vil vurdere og
følge opp. God systematikk i arbeidet med å redusere matsvinn er viktig for å få resultater. I
den sammenheng fremstår deltakelse i prosjektet KuttMatsvinn2020 som ett av flere
virkemidler som kan benyttes. Med bakgrunn i henvendelse fra Klima- og
miljødepartementet legger jeg opp til at bystyret får seg forelagt en sak i løpet av 1. halvår
2018 som bredt vurderer hvordan Drammen kommune kan innføre ytterligere tiltak for å
redusere matsvinnet i kommuneorganisasjonen. Deltakelse i prosjektet KuttMatsvinn2020
vil i den sammenheng bli vurdert. Økonomiske konsekvenser behandles i tilknytning til 1.
tertialrapport 2018.

Forslag til vedtak

Det fremmes en sak for bystyret i 1. halvår 2018 som vurderer hvordan Drammen kommune
kan innføre ytterligere tiltak for å redusere matsvinnet i kommuneorganisasjonen.
Drammen kommunes deltakelse i prosjektet KuttMatsvinn2020 vurderes i saken.
Økonomiske konsekvenser behandles i tilknytning til 1. tertialrapport 2018.

