KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 939772766
Foretaksnavn: Fyresdal Kommune
Navn: Ketil Kiland
Kontonummer: 26940700689
Adresse: Klokkarhamren 6
Postnr.: 3870 Fyresdal
Telefon: 97078500
E‐post: kristin.vedum@gmail.com
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Telemark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S97639

Bygg i Tre Telemark
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Nettverket vil drive mobilisering og tilrettelegge for inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsoverføring
mellom prosjekter og regioner. Målet til nettverket er tredelt;
1) At både kommuner og verdikjeden (arkitekter, rådgivende ingeniører, entrepenører mm) får økt
kunnskap om tre som byggemateriale
2) At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg, primært i tre
3) At det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til innovasjon og utnytter sin rolle som planmyndighet og
krevende bestiller

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Fyresdal
Telemark Fylkeskommune
Tokke
Vinje
Kviteseid
Nissedal
Seljord
Drangedal
Bø
Sauherad
Notodden
Hjartdal
Tinn
Skien
Porsgrunn
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Nome
Siljan
Kragerø
Bamble

Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
19
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?
Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal Kommune, skal ha ansvar for sekretariatet for nettverket. Det settes av 10
ukeverk. Drift av nettverket vil være i samarbeid med Trefokus, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling,
Tredriveren i Vestfold, Telemark og Buskerud og Silva Consult AS.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Sektretariatet vil i planleggingen av året lage et årshjul. I forkant av planarbeidet vil det være samtale med
rådmann eller andre i hver av deltakerkommunene. Her avdekkes hvilke prosjekter som er besluttet
gjennomført samt hvilke prosjekter som ligger i økonomiplanen. Ut fra dette gis det innspill fra hver
kommune som hva er deres behov for informasjon, kompetansehevende tiltak, studieturer/befaringer etc.
Aktiviteten i nettverket legges opp etter informasjon som kommer fra hver av søkerkommunene. Eks vil
det være behov for annen type informasjon/kompetanse/studietur/befaring for kommuner som skal bygge
eks en barnehage ifht en kommune som skal bygge skole. Således må aktiviteten ta hensyn til dette.
I tillegg vil nettverket delta på et møte i rådmannsutvalget (alle rådmenn i Telemark, totalt 19 stk) pr år for
å presentere gjennomførte og planlagte aktiviteter, samt få innspill på fokus og type aktivitet.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkeskommunen er deltaker i nettverket. Fylkeskommunen er i planleggingsfasen på to nye videregående
skoler. Disse prosjektene vil, blant flere prosjekter fra andre kommuner, nyttes til inspirasjon og overføring
av kunnskap til andre prosjekter og kommuner. Fylkesmannen er en aktiv støttespiller og bidrar med
delfinansering av en egen Tredriver i Telemark. Tredriveren i Telemark vil være en ressurs som nyttes i i
nettverket.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Prosjektet er forankret hos rådmann og ordfører i Fyresdal Kommune, hos Vest‐Telemark Rådet som består
av ordførere og rådmenn i de 6 Vest‐Telemark Kommunene, samt hos rådmenn og ordfører i de øvrige
søkerkommunene. I Telemark Fylkeskommune er nettverksarbeidet forankret hos fylkesordfører,
fylkesrådmann og utviklingssjef.
Telemark Fylkeskommune jobber i disse dager med ny klimaplan for Telemark. Dette arbeidet pågår i disse
dager, og skal på høring til høsten. Det er mål, føringer og tiltak for alle forvaltningsnivå og det skal være
samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå for å løse klimautfordringene.
Hovedmålet for klimaplanen er å skape et bærekraftig Telemark. Prosjektmål for planarbeidet er å fastsette
regionale klimamål, bidra til å oppfylle nasjonale og regionale klimamål, lage gode verktøy for klimaarbeid
internt i bedriften samt for samarbeid med andre aktører om å nå felles mål
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Kommuner og fylkeskommuner spiller ei nøkkelrolle for å realisere det grønne skiftet gjennom sine roller
som:
‐ Planmyndighet
‐ Innkjøper
‐ Byggherre
‐ Eier av bygg
‐ Å drive næringsutvikling

Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg

Vedlegg
Tiltak for økt trebruk i Telemark 2018.docx (Aktivitetsplan)
Kontaktpunkter.xlsx (Utvidet rapport)
Merknad:
Vedlegg 1 er en foreløpig tiltaksplan for nettverket.
Vedlegg 2 er oversikt over bekreftelse på deltakelse fra den enkelte kommune

[sign] Ketil Kiland for Fyresdal Kommune
Levert 13.02.2018
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