Cirkulärnr:

1997:173

Diarienr:

1997/2741

Handläggare:

Rogert Leckström

Avdelning/sektion:

Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet

Datum:

1997-10-21

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Energiverksstyrelsen
Energirådgivare
Agenda 21 samordnare

Rubrik:

Kommunal energirådgivning - några kommentarer

1997:173

Handläggare:

1997-10-21

Rogert Leckström
Kommunstyrelsen
Energiverksstyrelsen
Energirådgivare
Agenda 21 samordnare

Kommunal energirådgivning - några kommentarer
I vårt tidigare cirkulär (1997:156) Kommunal energirådgivning refererades
förutsättningarna för kommunal energirådgivningsverksamhet så som de
kommer till uttryck i regeringens budgetproposition (prop 1997/98:1).
Kommunen bör, enligt propositionen, i sin bidragsansökan lämna en beskrivning till energimyndigheten av hur medlen kommer att användas. Därutöver behövs inte några särskilda riktlinjer för rådgivningens utformning.
Många kommuner möter således ett antal frågor av praktisk art då de planerar uppläggningen av sin energirådgivningsverksamhet. Detta cirkulär syftar
till att kommentera några vanliga frågor kring detta arbete.
Kommunen förväntas kunna ge objektiv, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning både till enskilda och till lokala organisationer.
Rådgivningen ska kunna komplettera informationen från statliga myndigheter och olika erbjudanden från kommersiella aktörer, t.ex. energileverantörer.

Kompetensförväntningar
Förväntningarna om kompetens hos energirådgivaren att samla och objektivt
utvärdera en stor mängd information är således höga. I nästa steg ska
rådgivaren ha förmåga att dels i rollen som kommunal energisamordnare
kunna redovisa rådgivningsunderlaget inom den kommunala organisationen, dels ge konkreta råd till företrädare för olika energianvändare.
Energirådgivarens önskvärda kompetens, utöver nödvändiga tekniska och
ekonomiska baskunskaper, skulle således kunna sammanfattas som
• förmåga att samla och sammanställa relevant marknadsinformation
• analysförmåga och objektivitet
• kommunikationsförmåga
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Uppläggning av rådgivningsverksamheten
Olika tänkbara former för rådgivningsverksamheten diskuteras. Vissa kommuner har eller är beredda att anställa egen personal för energirådgivning.
Andra vill i förekommande fall uppdra åt det regionala energikontoret, delvis finansierat av EU medel, att bedriva energirådgivning. Ytterligare alternativ är att använda personal från kommunens energiföretag eller anlita extern konsult. Några kommuner planerar att samverka i energirådgivningsverksamheten.
Olika tänkbara lösningar kan väcka frågor av bl.a. juridisk art, t.ex. vad som
gäller enligt lagen om offentligt upphandling (LOU).
Vi vill här kommentera något kring detta.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
I detta sammanhang vill vi påminna om lagen om offentlig upphandling
(LOU). Väljer kommunen att driva energirådgivningen i egen regi är det inte
fråga om upphandling, varför lagen inte gäller. Det är inte heller fråga om
upphandling om kommunen nyanställer en person för att sköta rådgivningsverksamheten. Avser kommunen att uppdra åt någon utomstående att sköta
rådgivningen blir däremot LOU tillämplig. Kommunen måste då upphandla
tjänsten i konkurrens enligt LOUs regler. Detta gäller även om kommunen
vill anlita eget, kommunalt, företag för tjänsten.

Fortsatt diskussion kring uppläggning och former för kommunal
energirådgivning
Kommunförbundet planerar att under december 1997 i Stockholm respektive
Göteborg arrangera konferenser under rubriken ”Strategi för kommunal
energirådgivning” där vi bl.a. avser att låta representanter från statsmakterna, branscher och användare redovisa sina förväntningar och krav på den
kommunala energirådgivningen. Se särskild inbjudan.
Diskussionen från dessa konferenser kommer förhoppningsvis att ge viktigt
underlag för ytterligare tips och spridning av goda exempel på hur effektiv
rådgivning kan utformas och organiseras.
För ytterligare upplysningar
Förbundsjurist Lena Dalman, tfn 08 -772 46 94
Barbro Fransson, tfn 08-772 41 62
Rogert Leckström, tfn 08-772 43 74
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