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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SA1F2F

Klimapartnere Agder
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter. Medlemmene samarbeider om
klimatiltak, lager årlige klimaregnskap, jobber med miljøledelse og betaler medlemskontingent.
Klimapartnere Agder som dekker begge Agderfylkene startet i 2009 og har 50 partnere med over 25 000
ansatte og 12 000 studenter. Det finnes tilsvarende nettverk i Hordaland, Rogaland og Troms –og vurderes
etablert i flere andre regionen også.
Målet med nettverket er å redusere klimagassutslipp, og bidra til grønn samfunns‐ og næringsutvikling. De
samlede utslippene blant virksomhetene blir redusert år for år og utslippene samlet sett er mer enn halvert
siden oppstart i 2009. Siste års klimaregnskap viser en samlet utslippsreduksjon for alle våre medlemmer på
17 %. Det er denne innsatsen vi ønsker å forsterke ytterligere.
Klimapartnere (både sekretariat og medlemmer) har deltatt på Klimakurs som ble arrangert som en
møteserie for kommunene, initiert av fylkeskommunene, i 2016‐2018. Videreføring av Klimakurs for 2018 ble
vurdert, men istedenfor er aktiviteten tenkt videreført i Klimapartner‐regi. Nettverksstøtte fra Klimasats
vil gå direkte til slike aktiviteter.
Sekretariatet bidrar også aktivt inn i arbeidet med ny regionplan, med faglig kompetanse og som
representant for de offentlige og private klimapartner‐virksomhetene.
Kommunene og fylkeskommunene som står bak søknaden er av den oppfatning av at det er viktig med økt
støtte til Klimapartnere. Det er mest målrettet og gir best effekt å øke støtte til Klimapartnere som vi ser
fungerer og som gir resultater, i stedet for at man skal prøve å etablere nye nettverk.

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Vest‐Agder fylkeskommune, Aust‐Agder fylkeskommune, Grimstad kommune, Arendal kommune Risør
kommune og Tvedestrand kommune.
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
4
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Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Kommunene Kristiansand og Lillesand er også medlem, men de deltar i Hydrogennettverket, og har søkt
støtte til det. Klimapartnere tar fortløpende imot nye medlemmer, og det er flere andre kommuner som
vurderer medlemskap. Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder, samt universitetet, sykehuset,
forskningsmiljøer og private bedrifter er også medlem i nettverket.
Enkelte arrangementer vil være åpne, med invitasjon sendt ut til alle Agder‐kommunene.

Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Sekretariatet til Klimapartnere Agder består av to ansatte i Aust‐Agder fylkeskommune, med til sammen 1,5
årsverk dedikert til nettverket. Aktivitet rettet mot kommunene vil anslagvis utgjøre 10‐15 % av dette, dvs
7‐10 ukesverk.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Det er kort avstand mellom sekretariat og kontaktpersonene i kommunene. Sekretariatet har jevnlig
kontakt med kommunene for å forme arrangementer og møteserier etter deres ønsker. 2018‐programmet vil
bygge videre på erfaringene fra Klimakurs (med Klimasats‐støtte i 2016), og utarbeides i samarbeid med
kollegaer som var ansvarlig for det prosjektet.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Klimapartnere er ansett som ett av de viktigste virkemidlene fylkeskommunene har innen satsingsområdet
Klima i Regionplan Agder 2020. Både Fylkesmannen og begge fylkeskommunene er medlemmer, og involveres
i arbeidet rettet mot kommunene.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Medlemskap i Klimapartnere er frivillig og vedtatt politisk i kommunene. Litt av Klimapartneres suksess
ligger i involvering og ansvarliggjøring av toppledelse. Dette vil gjenspeiles i aktivitetene rettet spesielt
mot kommunene også.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Det arrangeres nettverkssamlinger ca én gang per mnd med ulike tema. For våren er det planlagt årsmøte
med presentasjon av best practice, workshop om offentlig‐privat samarbeid om elektrifisering av
taxinæringen, og presentasjon av virksomhetenes klimaregnskap.
Andre arrangementer under planlegging er fossilfri anleggsplass, næringsutvikling i lys av FNs bærekraftsmål,
kurs i offentlige innkjøp og klimakommunikasjon.
Klimapartnere vil være en aktiv støttespiller for de miljøansvarlige i kommunene, med blant annet personlig
oppfølging av klimaregnskap og miljøledelse. I tillegg vil det i løpet av 2018 arrangeres temamøte for hhv
innkjøpere, næringssjefer og toppledelse.

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Klimapartnere har egen aktiv og oppdatert hjemmeside Klimapartnere.no.
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[sign] Hans Fløystad for Aust‐Agder fylkeskommune
Levert 14.02.2018
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