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SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret

FAIRTRADE - EVALUERING
Rådmannens innstilling
1. Følgende personer oppnevnes som politiske representanter i styringsgruppen.
Valget gjelder for resten av kommunestyreperioden:
a)
b)
2. 1 representant fra næringslivet inviteres inn i arbeidet og styringsgruppen får
fullmakt til å godkjenne nytt medlem.

Vedlegg
Styringsgruppens evaluering av Fairtrade-ordningen
Kortversjon

Kommunestyret vedtok i 2017 å søke om å bli godkjent som Fairtrade-kommune
og at ordningen evalueres. Det anbefales at Modum kommmune fortsatt skal
være Fairtrade-kommune og at det oppnevnes politiske representanter til
styringsgruppen.

Bakgrunn
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 108/17:
1. Modum kommune ønsker et større fokus på rettferdig handel og vil søke om å bli
godkjent som Fairtrade-kommune.
2. Det opprettes en kommunal styringsgruppe som får i oppgave å søke om
godkjenning som Fairtrade-kommune.

3. Gruppen består av 4 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes politisk og 2 oppnevnes av
rådmannen.
4. Kontaktperson til Fairtrade Norge utnevnes av rådmannen.
5. Ordningen evalueres innen utgangen av 2020.
I K-sak 12/18 ble Maren Kristine Langsbakken og Brit Eva Helgedal valgt som politiske
representanter.
I desember 2018 ble Modum kommune godkjent som Fairtrade-kommune.
Saksopplysninger
Styringsgruppen, som har bestått av nevnte politiske representanter, samt Gro Jensvoll
og Anne-Bjørg Aspheim som administrative representanter, har utarbeidet en
statusrapport for arbeidet. Denne følger vedlagt saken.
Da kommunen søkte om Fairtrade-status ble det sendt inn mål for innkjøp av Fairtradeprodukter. Det ble valgt ut produktgrupper ettter omfang. I tillegg til kaffe (som er
obligatorisk), ble også juice valgt ut. Kommunen satte som mål at andelen innkjøp av
Fairtradekaffe og –juice skulle være henholdsvis 8 % og 3 % i 2019. Det er tatt
utgangspunkt i innkjøp fra sentralkjøkkenet. Sentralkjøkkenet har stort volum og leverer
varer til institusjoner og rådhuskantina. Målet ble nådd for kaffe, men ikke for juice.
Dette skyldes at det ikke var hensiktsmessige størrelser å velge fra kommunens
leverandør.
Kantina på rådhuset ble stengt i mars 2020 og resultatene på kaffe i 2020 ble påvirket av
dette.
Styringsgruppen har god dialog med Modum Næringsråd og har invitert dem med på
møter der det har vært aktuelt. Næringsrådet bidrar med informasjon ut til næringslivet
når det er nødvendig.
Drøftinger
Synlighet er viktig fremover, både mot næringslivet og innad i organisasjonen. Det
oppleves at det er et potensiale for fortsatt fokus på Fairtrade-produkter. Det er nå lagt
bedre til rette for å kunne velge disse produktene gjennom ny innkjøpsavtale, men
produktene har erfaringsmessig vært en del dyrere. Dette gjør det vanskelig å forvente
at hele organisasjonen skal kjøpe disse produktene.
Dersom kommunen skal kjøpe mer av Fairtrade-produkter, så er det viktig at
organisasjonen minnes på dette med jevne mellomrom og at intensjonen med Fairtrade
tydeliggjøres. Styringsgruppen har en viktig funksjon og kan bidra til økt fokus i resten av

organisasjonen. Samtidig ser styringsgruppen at det er viktig også å arbeide mot
næringslivet.
Styringsgruppen har vurdert om det er nødvendig å bestå som Fairtrade-kommune for å
fortsette innkjøp av Fairtrade-produkter. Styringsgruppen er noe delt i dette synet, men
mener at arbeidet bør fortsette. Arbeidet er i tråd med vedtatt anskaffelsesstrategi og
bidrar også til å arbeide for FN sitt bærekraftsmål nr. 1: utrydde fattigdom og nr. 8:
anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Det anbefales at styringsgruppens politiske representanter velges for fire år om gangen
og at valget følger kommunestyreperioden. Dagens politisk oppnevnte representanter
har begge sagt seg villig til å delta videre, men kan også stille sine plasser til disposisjon.
For å gi tyngde i arbeidet, anbefales det at det velges en representant fra posisjon og en
fra opposisjonen
Rådmannen vil fortsatt stille med to representanter inn i styringsgruppen.
Innkjøpsrådgver tiltrer gruppen som erstatning for etatsjef.
Det anbefales videre at styringsgruppen får fullmakt til å utvide styringsgruppen med en
representant fra næringslivet i Modum.
Ny styringsgruppe vil kunne sette nye mål for Modum kommune og sørge for at disse
oversendes Fairtrade Norge for å sikre fortsatt deltakelse.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at det velges to representanter til styringsgruppen og at disse
velges blant både posisjon og opposisjon. Styringsgruppen bør også kunne utvides med
en representant fra næringslivet.

