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Vedrørende:  HP 2020-23 - Spørsmål om kostnader til skolemåltid 
  
 

 
Representanten Elisabeth Nesset (Ap) ber kommunedirektøren utrede kostnadene ved å innføre 

et enkelt og sunt skolemåltid som ikke er varmmat, men eksempelvis brødmat eller 

kornblandinger. Tiltaket skal omfatte daglig måltid for alle elever hele skoleåret. Nesset ber om at 

nødvendige rammefaktorer som lokaler til tilbereding og ansatte som skal bestille mat og 

drikke/tilberede/distribuere/ rydde inkluderes i kostnadsoverslaget. Representanten ber også 

kommunedirektøren vurdere muligheten for at elever og dagens ansatte kan ta ansvar for tiltaket.  

 

Kommunedirektøren har utarbeidet flere saker på dette området på bakgrunn av tidligere 

forespørsler. Viser til sakene 06/42011 ,  07/32646  og 18/13901.  

Gratis skolemat til alle er et tiltak med gode intensjoner og kan bidra til utvikling av et 

inkluderende felleskap, samtidig er det i dag 16 100 elever i bærumsskolen og kostnader knyttet 

til et enkelt måltid mat og drikke er stipulert til 15- 20 kroner per dag per elev. Med minstesatsen 

på 15 kroner vil det årlig utgjør cirka 46 millioner. Kommunedirektøren understreker at dette 

estimatet bør utredes ytterligere om det skal fremmes helt presise tall.  

 

Kostnader knyttet til ombygging og tilbygg som tilfredsstiller Mattilsynets krav for servering er et 

omfattende arbeid som krever grundig utredning. Det samme gjelder medarbeidere som må 

tilsettes for å håndtere bestilling, tilbereding, distribusjon og opprydding etter daglig bespisning.  

 

Bærumsskolene er store organisasjoner med gjennomsnittlig 410 elever per skole. Dette krever 

tilsvarende tenkning om «storkjøkken». Det vil være omfattende kvanta mat og drikke som daglig 

skal distribueres. Storinnkjøp krever stor kjøle- og lagringskapasitet. Ferskvare vil kreve hyppige 

leveranser.  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2006042011&dokid=10218936&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019193680&dokid=4602514&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019193680&dokid=4602495&versjon=2&variant=A&


 

Klimahensyn krever servering uten unødig engangsartikler og dermed tilhørende 

storkjøkkenfunksjon for oppvask.  

 

Kommunedirektøren anser ikke lærere og øvrige ansatte ved skolene som bærekraftig løsning da 

et slik tiltak er omfattende og krever dedikerte medarbeidere. Parallelt må det understrekes at 

elever og lærere naturligvis kan bidra eksempelvis på samme måte som de i dag gjør knyttet til 

felles ordning med melk/ juice.  

Kommunedirektøren vil også gjør oppmerksom på det ansvar som påligger kommunen i det en del 

barn og unge har allergier og intoleranser som krever varsomhet i hva som serveres. Videre er det 

elever som av religiøse, kulturelle eller andre årsaker har spesifikke matpreferanser som krever 

samme hensyn.  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 


