KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 864950582
Foretaksnavn: Ringsaker kommune
Navn: Ole Roger Strandbakke
Kontonummer: 18100700146
Adresse: Brugata 2
Postnr.: 2380 Brumunddal
Telefon: 62335042
Mobiltelefon: 91761149
E‐post: ors@ringsaker.kommune.no
Flere søkere:
Hamar, Rådmannen, 974643057, Lise W. D. Urset , Lise.Wenche.Dufseth.Urset@hamar.kommune.no , 62 56
30 00
Løten, Teknisk, 964950679 , Sigrun Skjelseth , Sigrun.Skjelseth@loten.kommune.no, 62 56 40 00
Stange, Rådmannen, 970169717 , Ellen C. R. Klaveness , Ellen.Klaveness@stange.kommune.no, 62 56 20 00
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Hedmark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SDB844

Klimanettverk Hedemarken
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
De fire kommunene deltok tidligere i klimanettverket Kick som ble organisert av Energiråd Innlandet (ERI).
Kommunene har også tidligere deltatt i nettverksmøter (utenfor KicK) som ERI har arrangert minst en gang
per år. Etter at ERI ble avviklet høsten 2017, har kommunen sett på muligheter for fortsatt samarbeid og
etablering av felles møteplasser. Innleie av foredragsholder og befaringer er aktuelle utgiftsposter.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner.
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
4
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Ingen.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Ringsaker kommune ‐ to ukeverk.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Alle spiller inn aktuelle saker og ideer til nettverket. De fire kommunene er på ulike stadium i prosess med
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klima og energiplanlegging, og det er stort behov for kunnskaps‐ og erfaringsutveksling. Hamar kommune
vedtok sin miljøplan i 2016 og har det siste året utarbeidet klimaregnskap og – budsjett. Løten, Stange og
Ringsaker kommune er alle i prosess med utarbeiding av klima‐ og energiplaner.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen tok initiativ til første møte i nettverket, og er blitt en selvfølgelig samarbeidspartner for
kommune. Fylkeskommunen blir invitert med på neste samling.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
De ulike kommunene har forankret samarbeid på tvers av kommunene i klima‐ og energiplanen. Kommunene
har siden MIK‐reformen hatt samarbeid om dette.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
3‐4 samlinger i året der ansvar for gjennomføring rulleres mellom kommunene
Bruk av eksterne innledere (honorar + reise) på en‐to samlinger inkl. servering
Befaring til aktuelle institusjoner eller andre nettverk o.l.
Til dette søkes om tilskudd på kr. 25000 x 4= kr. 100.000

Vedlegg
Brev ‐ ladepunkter.pdf (Annet)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Ole Roger Strandbakke for Ringsaker kommune
Levert 15.02.2018
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