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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA ESPEN OPHAUG(V) - INNSYN I AVTALE 

 

Bystyrerepresentant Espen Ophaug (V) har stilt følgende spørsmål og bedt om innsyn i 

dokumenter og sammenstilling av opplysninger. 

 

«I forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad ble det inngått avtale 

mellom Klimaetaten/Oslo kommune og byråene Redink og Footprint. Jeg ber om innsyn i avtalene 

som er inngått mellom disse to byråene og etater/foretak i Oslo kommune. Jeg ber også om en 

oversikt over hvilke oppdrag disse to byråene har gjennomført/skal gjennomføre på vegne av Oslo 

kommune, Klimaetaten og byrådet.» 

 

Vedlagt følger avtale mellom Oslo kommune ved Klimaetaten og Redink inngått 08.07.2016 

(vedlegg 1), samt utløsning av opsjon på videreføring av avtalen 08.07.2018 (vedlegg 2). Som det 

fremgår av avtalen, er Footprint en underleverandør til denne avtalen, dvs at det ikke er inngått 

egen avtale med dette selskapet.  

 

Avtalen mellom Oslo kommune ved Klimaetaten og Redink ble inngått i 2016, ikke i forbindelse 

med markeringen av Oslo som miljøhovedstad. Vedlagt ligger oversikt over oppdrag gitt fra 

Klimaetaten til RedInk under denne avtalen (vedlegg 3).  

 

Jeg har innhentet informasjon fra Miljøhovedstadsprosjektet. Prosjektet opplyser at de har vurdert 

det som hensiktsmessig at de anvender eksisterende avtaler i Oslo kommune der disse dekker 

behovene for tjenester knyttet til gjennomføringen av miljøhovedstadsåret. Dette gjelder blant 

annet Klimaetatens avtale med Redink. En oversikt over disse oppdragene ligger vedlagt (vedlegg 

4 og 5).  

 

Jeg gjør oppmerksom på at Miljøhovedstadsprosjektet også har gjort avrop på andre avtaler, slik 

som avtale knyttet til ny visuell profil. Prosjektet har inngått en egen avtale for arrangements- og 

eventtjenester, da det ikke eksisterte en relevant avtale på dette området i kommunen.  

Det er i arbeidet med dette svaret framkommet at beløpet som det samlet er bestilt oppdrag for 

over avtalen med Redink, er høyere enn det Klimaetaten ut fra anskaffelsesfaglige og juridiske 

vurderinger mener er rimelig. Etaten har derfor igangsatt en styrt avvikling av denne avtalen. 

Klimaetaten har lyst ut nye anbud om avtaler som skal sikre nødvendig kvalitet på formidling av 

klimarelevant informasjon som er viktig for å nå fastsatte mål. Miljøhovedstadssekretariatet vil ta 

bruk av eksisterende samkjøps- og rammeavtaler samt omdisponere egne ansatte for å 
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gjennomføre sitt kommunikasjonsoppdrag. I tillegg vil egne anskaffelser vurderes gjennomført der 

dette er hensiktsmessig. 

 

Kommunens egne virksomheter står for en relativt liten andel av de totale klimagassutslippene i 

Oslo. For å nå byrådets og bystyrets ambisiøse klimamål, er vi avhengige av å motivere og 

engasjere byens befolkning og næringsliv til endring. Formidling og kommunikasjon er derfor 

sentrale virkemidler i oppfølgingen av Klima- og energistrategien som bystyret vedtok i 2016. I 

sin oppbyggingsfase har Klimaetaten gjort større bruk av konsulenttjenester i dette arbeidet enn 

det legges opp til framover. Etaten har nå etablert betydelig egen kompetanse på kommunikasjons-

området, slik at behovet for kjøp av slike tjenester er redusert. Klimaetaten rapporterer at etatens 

samlete bruk av eksterne konsulenter er gått ned fra 2016 til 2018 i takt med at etatens egen 

kapasitet er bygget opp. Byrådet er opptatt av at kommunens bruk av konsulenter skal ned.  

 

 

Med hilsen,  

 

 

Arild Hermstad 

Byråd for miljø og samferdsel 

 

 

 

 

Godkjent elektronisk 
 

 

Vedlegg: 1. Avtale mellom Klima- og energiprogrammet og Redink av 08.07.2016 

2. Endringsavtale av 08.07.2018 

3. Klimaetaten - oversikt over bestillinger under avtale med Redink 

4. Europeisk miljøhovedstad. Oversikt over bestillinger under avtale med Redink 

5. Avtale med Herman Dahl 

Kopi til: Espen Ophaug (V),   

 


