Ringsaker kommune
2380 Brumunddal
2380 BRUMMUNDAL

Deres ref.:
18010082 Ole Roger Strandbakke

Trondheim, 23.03.2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/2426

Saksbehandler:
Bjørkum, Ida

Utbetaling av tilskudd - Klimanettverk Hedemarken
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SDB844. Det er søkt
om et tilskudd på kr 100 000. Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og vil utbetale et tilskudd
til tiltaket. Tiltaket som gis tilskudd er "Klimanettverk Hedemarken".
Beskrivelse av tiltaket:
"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."
KLIMASATSSTØTTE TIL NETTVERK
Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling
og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.
Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må
•
ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
•
ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
•
være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
•
omfatte minst fire (fylkes)kommuner
•
samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune
Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til
nettverkssekretariatet.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet vurderer at Klimanettverk Hedemarken dekker alle krav til nettverk.
Nettverkstilskuddet regnes ut fra at kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner
deltar i nettverket. Nettverket har 4 deltakere og får kr 25 000 per deltaker, til sammen kr 100 000
for arbeidet i 2018.
Tilskuddet blir betalt ut til Ringsaker kommune i rollen som sekretariat for nettverket. Rapportering
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skjer i elektronisk søknadssenter. Logg inn med samme bruker som sendte søknaden.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Tilskuddet vil utbetales til deres konto 1810 07 00146 med betalingsreferanse 2018/2426-23032018
som vist her:
Dato
01.04.2019

Beløp Beskrivelse
100 000

Tilskudd nettverk 2018

Følgende krav til rapportering og rapporteringsfrister gjelder for tilskuddet.
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapport om gjennomførte aktiviteter og vurdering av
nytteeffekten av støtten

25.01.2019

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalt tilskudd
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for
tilskuddet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette brevet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Fylkesmannen i Hedemark
Alle deltakende kommuner
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