Status bundne fond pr 31.12.2021 Østre Agder
Konto
25199067 - 1207 - Østre Agder - kompetanseutvikling skole
25199068 - 1207 - Østre Agder - samhandlingsreform
25199069 - 1207 - Østre Agder - FOU helse
25199070 - 1207 - Nytt felles Agder OSS
25199071 - 1207 - Østre Agder kompetanse og utdanning
25199226 - 1207 - Østre Agder KØH
25199302 - 1207 - Rekomp.
25199556 - 1207 - Samhandlingsreformen - kommunal øyeblikkelig hjelp
25199561 - 1207 - Østre Agder FOU - helse
25199898 - 1207 - Strategisk næringsplan - Østre Agder
25199899 - 1207 - Felles veilysprosjekt Østre Agder
25199925 - 1207 - Østre Agder 2015
Sum

Regnskap
2021
Endring 2021
-503 060
503 060
-73 890
73 890
-250 000
-878 203
224 805
-551 146
613 173
464 236
12 205
-43 288
203 251
-781 917

250 000
878 203
-224 805
551 146
-613 173
-464 236
-12 205
43 288
-203 251
781 917

Saldo fond
31.12.2021
-1 370 856
-506 472
-2 431 581
-250 000
-878 203
0
-1 877 917
0
0
-250 120
-150 260
-385 627
-8 101 036

Status disposisjonsfond pr 31.12.2021 Arendal kommune
Konto
25699023 - 1207 - Østre Agder sekretariat
Sum

Regnskap
2021
Endring 2021
1 398 695
-1 398 695
1 398 695
-1 398 695

Saldo fond
31.12.2021
-3 630 807
-3 630 807

Arendal kommune
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Deres ref.:
22S3B7D0
Camilla Nilsen

Trondheim, 06.05.2022

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/2765
22010868

Saksbehandler:
Marit Kathrine Hepsø

Tilskudd til - Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder
Vi viser til søknaden datert 14.02.2022 med referansenummer 22S3B7D0 om tilskudd på kr 2 010 000.
Vi har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 1 500 000. Tilskuddet blir utbetalt når
du/dere har rapportert i tråd med kravene under. Tiltaket som gis tilskudd er "Grønn
anskaffelsesstrategi i Østre Agder".
Begrunnelsen for vedtaket
Ved å stille krav til klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til utslippskutt og at markedet
omstiller seg til lavutslippssamfunnet.
Arendal kommune, sammen med Åmli, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad
kommuner, har søkt om 2 010 000 kr til klimaarbeid i anskaffelser. Kommunene deltar allerede i det
etablerte innkjøpssamarbeidet OFA (Offentlig fellesinnkjøp på Agder). Midlene skal brukes til å ansette
en person i to år, drive regional klimakulturbygging og arrangere regional klimakonferanse på innkjøp.
Kommunene skriver i søknaden at de særlig ser for seg å benytte kompetansen til å sikre politisk
forankring i grønne anskaffelser, bygge kompetanse om klimaløsninger og kartlegge
innkjøpsprosesser i kommunene. Vi viser her til svar på e-post fra kommunen 31. mars 2022, hvor
kommunen utdyper at Arendal kommune ser for seg å benytte kompetansen i anskaffelser av nytt
helsehus og flere VA-prosjekter, og fornyelse av alle entreprenørrammeavtalene (elektriker, tømrer,
betong osv.) De vil også bruke kompetansen i alle nye matavtaler. Grimstad kommune skal bygge to
skoler, hvor de ser for seg å benytte kompetansen.
Miljødirektoratet vurderer at tiltaket vil være positivt for å øke kompetansen om klimavennlige
anskaffelser i kommunene som deltar. Det trekker opp at mange kommuner samarbeider, og at en
rekke konkrete anskaffelser er nevnt i tilleggsinformasjonen. Vi ber kommunen spesielt stille krav om
nullutslipp i transport, og minner om at energi- og miljøkravene til offentlig anskaffelse av kjøretøy til
veitransport ble skjerpet inn fra 1.1.2022. Miljødirektoratet støtter tiltaket.

STØTTESUM OG VILKÅR
Støtten dekker inntil 75 prosent av kostnadene kommunene har ved prosjektet, oppad begrenset til 1
500 000 kr.

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Kommunen skal i sin helhet benytte støtten med tilhørende egeninnsats til å øke klimahensynet og
dermed redusere klimagassutslippene/klimafotavtrykket av anskaffelser. Kommunen skal dokumentere
hvordan innsatsen konkret har ført til mer klimavennlige anskaffelser enn det som ville skjedd uten
støtten. Kommunen skal ikke benytte midlene til generell kompetanseheving om anskaffelser, eller
generell planlegging og gjennomføring av anskaffelser.
Kommunen skal sikre at rutiner og kompetanse som utarbeides i prosjektet blir institusjonalisert i
kommunene som deltar, spesielt på ledernivå og i rutiner og systemer slik at arbeidet medfører varige
endringer.
Kommunen skal gi DFØ mulighet til å koble seg på arbeidet, og bidra til spredning av erfaring og
kunnskap gjennom Miljødirektoratet og DFØs nettverk. Kommunen skal benytte DFØs veiledning og
tjenester i størst mulig grad, og ikke utarbeide rutiner og annet som overlapper med det som
eksisterer. Standardkravene finnes på www.anskaffelser.no. Eksempelvis skal kommunen ikke utarbeide
standardkrav på områder der det finnes krav og kriterier på DFØs nettsider, uten at dette skjer i
samarbeid med DFØ.
Kommunen skal benytte midlene i tråd med relevant regelverk, herunder regelverket om offentlige
anskaffelser.

KRAV TIL RAPPORTERING
Rapporten skal være felles for alle deltakerne, og informere om antall innkjøp der det er stilt klimakrav,
hvilke krav, oppnådd klimaeffekt og erfaringer med eventuelle merkostnader. Mottaker skal også
rapportere om hva som gjøres for å sikre at rutiner og kompetanse blir institusjonalisert i kommunene
som deltar.

OBLIGATORISK WEBINAR 7. SEPTEMBER
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 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 2022 kl
10.00–11.30. Lenke til møtet vil komme på e-post.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2022. 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. Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og
bekreftet regnskap. Utbetaling i 2025 og senere er med forbehold om Stortingets bevilgning.
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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.
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 301 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2022. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om nesten
404 millioner kroner. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Les mer om Klimasats på www.miljodirektoratet.no/klimasats.
Miljødirektoratet mottok 15 søknader på til sammen 22 millioner kroner om tiltak innenfor systematisk
arbeid med klimakrav i anskaffelser.
Vi stiller følgende krav til rapportering
Leveranse

Beskrivelse

Frist

Delrapport

Delrapport med bekreftet regnskap

01.10.2023

Sluttrapport

Sluttrapport med revisorbekreftet regnskap

01.10.2024

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.
Tilsagnet er gyldig til 31.12.2024. Tilsagnet faller bort, dersom du/dere ikke overholder
rapporteringskravene.
Utbetalingsplan
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

202311

Delutbetaling av tilskudd

750 000

202411

Sluttutbetaling av tilskudd

750 000

Gi beskjed dersom tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt
Du/dere må umiddelbart gi oss beskjed dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres
vesentlig eller faller bort. Det kan for eksempel være at tidsplanen ikke kan overholdes, eller at det
oppstår andre tekniske, faglige eller økonomiske endringer.
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Bruken av midlene kan bli kontrollert
Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er brukt i tråd med
betingelsene for å få tilskudd og vilkårene knyttet til tilskuddet.
Miljødirektoratet kan kreve at tilskuddet blir helt eller delvis tilbakebetalt dersom du/dere ikke bruker
midlene i tråd med betingelsene og vilkårene.
Du/dere må oppbevare bilagene til regnskapet for tiltaket i tråd med bokføringslovens generelle regler
om bilag.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kopi til:
Statsforvalteren i Agder
Åmli kommune
Grimstad kommune
Froland kommune
Tvedestrand kommune
Risør kommune
Vegårshei kommune
Gjerstad kommune

Marit Kathrine Hepsø
saksbehandler

sfagpost@statsforvalteren.no
post@amli.kommune.no
postmottak@grimstad.kommune.no
post@froland.kommune.no
post@tvedestrand.kommune.no
post@risor.kommune.no
post@vegarshei.kommune.no
post@gjerstad.kommune.no
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