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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S7FD41

Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Kompetanseheving, erfaringsutveksling og å bidra til et positivt engasjement rundt miljøarbeidet.
Gjennom prosjektet vil en informere og arbeide med holdningsskapende arbeid inn mot administrasjonene
i kommunene, politikerne, innbyggerne, næringsliv, etc. En ønsker å få et større fokus på miljø innenfor
alle kommunens sektorer, det være seg arealplanlegging, innkjøp, transport, drift, bygg, etc. Det er aktuelt
å samarbeide med andre aktører etter hvilke tema en har fokus på.
Nettverket ønsker å planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor ulike tema som omhandler miljø og
klima. Kommunene har felles bo‐ og arbeidsmarked og felles kampanjer og arrangementer er derfor gunstig.
Det er viktig med nærhet til tiltakene. Prosjektet skal på sikt bidra til mer bærekraftige lokalsamfunn.
Arbeidet er et ledd i oppfølging av energi‐ og klimaplanene i kommunene.

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn. Alle kommnuene var med i fjor og ønsker å fortsette samarbeidet.
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?
Ingen av kommunene er med i andre nettverk. Fylkesmannen og fylkeskommunen vil bli holdt orientert om
det videre arbeidet og bli invitert til aktuelle møter/arrangement. Nettverket vil også søke samarbeid med
andre instanser/fagmiljø etter hvilke tema en arbeider med.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Tysvær kommune vil også i 2018 ha sekretariatansvaret. Det blir i første omgang satt av 2 ukesverk per år til
dette, da kommunene har god erfaring med samarbeid og å rullere og fordele oppgavene. I tillegg kommer
egeninnsats inn i prosjektene på hver kommune.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Miljøarbeidet er politisk forankret gjennom energi‐ og klimaplanene, og er i så måte et prioritert tiltak
politisk. Ved å involvere administrasjonene, og da innenfor flere sektorer i kommunene vil en kunne
opprette dialog og få tilbakemeldinger. Det er planlagt jevnlige møter i arbeidsgruppa hvor en vil planlegge
og vurdere/revidere gjennomførte tiltak.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune er orienter om søknaden. Fylkesmannen og
fylkeskommunen vil bli holdt orientert om det videre arbeidet og bli invitert til aktuelle
møter/arrangement. Nettverket vil søke samarbeid der dette er naturlig.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Miljøsamarbeidet er forankret i Haugesund, Karmøy og Tysvær sine energi‐ og klimaplaner. Haugesund,
Karmøy og Tysvær har også et samarbeid som er politisk forankret i alle kommunene når det gjelder
Miljøfyrtårn, og Karmøy og Bokn har avtale om miljøsamarbeid. Kommunene har et godt innarbeidet
samarbeid som har fungert i flere år.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Det er forsøkt skissert en aktivitetsplan for de neste 12 måneder, vedlagt. Antall arrangement/kampanjer
og størrelsen på de ulike prosjektene er avhengig av finansiering.

Vedlegg
Prosjekbeskrivelse og aktivitetsplan Klimanettverk 2018.pdf (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Marlin Løvås for Tysvær kommune
Levert 15.02.2018
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