KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 964968519
Foretaksnavn: Mandal kommune
Navn: Hallfrid Jostedt
Kontonummer: 63350522222
Adresse: Postboks 905
Postnr.: 4509 Mandal
Mobiltelefon: 91802374
E‐post: hallfrid.jostedt@mandal.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Vest‐Agder

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SB9727

Klima‑ og energinettverk for Lindesnesregionen
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Målet med nettverket er å være en møteplass for å dele og øke kunnskap blant fagmiljøene i
deltakerkommunene. Oppfølging og videreføring av arbeidet med Klima‐ og energiplan for
Lindesnesregionen. Gjennomføre lokal konferanse (KIME). Samordne kompetansemiljøene innen bygg‐,
energi‐ og driftsplanlegging slik at det kan gis råd og informasjon til innbyggere og planarbeid om
energibruk og klimaspørsmål.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Åseral kommune
Audnedal kommune
Marnardal kommune
Lindesnes kommune
Mandal kommune
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
5
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Samarbeid med Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder og Vest‐Agder fylkeskommune.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Mandal kommune har sekretariatsansvaret.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Jevnlig kontakt mellom kontaktpersonene i kommunene, møter etter behov.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
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Rådgivende, etter behov.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Bakgrunnen for nettverket er at Lindesnesrådet bevilget kr. 200.000 til utarbeidelse av Klima‐ og energiplan
for Lindesnesregionen. Rådmannsutvalget er styringsgruppe for arbeidet, som derved er forankret i alle
kommunene i regionen. Det er lagt stor vekt på behov for kompetanseheving.
Alle kontaktpersonene har bekreftet at de ønsker at nettverket videreføres. Mandal har en egen
arbeidsgruppe for klima, miljø og energi, som aktivt støtter nettverket, og søknad om fortsatt
nettverksstøtte er behandlet/informert om i driftsstyret i Mandal.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Arbeid med handlingsplan for Klima‐ og energiplan for Lindesnesregionen, for en eller flere kommuner.
Planlegge og gjennomføre KIME‐konferansen, sammen med arbeidsgruppa for klima, miljø og energi i
Mandal.
Gjensidig oppdatering om aktuelle utfordringer og løsninger.
Vi håper også å kunne dekke deltakelse på noen aktuelle seminarer osv.

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Hallfrid Jostedt for Mandal kommune
Levert 15.02.2018
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