KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 944588132
Foretaksnavn: Alta kommune
Navn: Marie Rushfeldt
Kontonummer: 49010700190
Adresse: Postboks 1403
Postnr.: 9506 Alta
Telefon: 78455134
Mobiltelefon: 99726275
E‐post: maru@alta.kommune.no
Flere søkere:
Harstad kommune, Harstad kommune, 972417971, Tyra Meininger Saudland,
tyra.saudland@harstad.kommune.no, 48137495
Rana kommune, Rana kommune, 872418032 , Allan Berg, allan.berg@rana.kommune.no, 75146605
Narvik kommune, Narvik kommune, 959469059, Cathrine Kristoffersen,
cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no, 76913532
Bodø kommune, Bodø kommune, 972418013 , Marte Melnes, marte.melnes@bodo.kommune.no, 75555104
Tromsø kommune, Tromsø kommune, 940101808 , Marta Karoline Jansen,
marta.k.jansen@tromso.kommune.no, 94849394
Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, 964982953, Charlotte Alexander Lassen, chalas@nfk.no, 75650598
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Finnmark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S71570

Klimanettverk Nord‑Norge
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Skape en arena for erfaringsdeling (klimaarbeid, tiltak, plan etc.)
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Alta kommune, Bodø kommune, Harstad kommune, Narvik kommune, Tromsø kommune, Rana kommune og
Nordland fylkeskommune
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
7
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Nettverket er helt nytt og ikke koblet opp mot bedrifter eller institusjoner på dette tidspunktet.
Det pågår dialog med fylkesmenn i Finnmark og Nordland.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
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Alta kommune har sekretariatsansvaret for nettverket og 2,5 ukeverk per år settes av til dette.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Nettverket er foreløpig på en liten størrelse, slik at alle deltakerne kan diskutere innhold i
møter/aktiviteter per epost eller via Skype i forkant av møter/aktiviteter.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Nordland fylkeskommune skal delta i nettverket på lik linje med kommunene.
Fylkesmann i Finnmark og Nordland og fylkeskommune i Troms holdes orientert og kan komme med innspill
til nettverket og dele informasjon videre med andre kommuner i fylkene.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
"Alta kommune har en pågående rullering av Energi, miljø og klimaplanen. Nettverket vil bli beskrevet i
handlingsplanen til planen som skal vedtas april/mai 2018.
Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at Alta vil være en ledende kunnskapsby, med tilhørende
strategi ‐ Arbeide for Alta som kompetanseknutepunktet i Finnmark gjennom samarbeid, nettverk og
markedsføring."
"Tromsø kommune har ein pågåande rullering av Energi, klima og miljøplan. I tillegg er det inngått ein avtale
om samarbeid om miljøfyrtårnsertifisering som er signert av ordfører."
"For Rana kommune er det i klima‐ og energiplanens handlingsdelen beskrevet et tiltak innen
nettverksbygging. Det fremmes en sak til politiskbehandling i formannskapet i mars, der Klimanettverket vil
bli behandlet. Dette jf. avtale med Md."
"For Nordland fylkeskommune er nettverksarbeidet politisk forankret i den regionale planen med tilhørende
handlingsprogram:
Fylkestinget vedtok i desember 2011 Regional plan – klimautfordringene i Nordland. Planen legger til rette
for en målrettet innsats for å tilpasse Nordlandssamfunnet til et endret klima og samtidig bidra til å
redusere utslippene av klimagasser.
Et av de prioriterte tiltak i handlingsprogrammet til den regionale klimaplanen er å etablere en arena for
erfaringsutveksling og kompetanseheving knyttet til lokalt og regionalt klima‐ og energiarbeid i fylket."
"For Bodø kommune gjelder også at klima‐ og energiplanen skal rulleres i løpet av 2018/2019. Kommunens
deltakelse i klimanettverk for erfaringsdeling og kunnskapsheving vil være et punkt under handlingsdelen i
den nye planen."
"Narvik kommune ‐ Klima‐, energi‐ og miljøplan (2015‐2026):
Narvik kommune jobber langsiktig og målrettet med å bedre miljøet. For å lykkes å bli en miljøby må dette
skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre. Dette innebærer at
kommunen må utnytte potensialet som ligger i god kommunikasjon med lokale, regionale og nasjonale
samarbeidspartnere og i internasjonalt samarbeid. Tydelige overordnede mål legger til rette for et effektivt
og vellykket klima‐, miljø og energiarbeid. Kommunedelplan for klima, miljø og energi inngår i kommunens
planstrategi."
"Harstad kommunen jobber for å bli Smart City/Smart Region som del av arbeidet med det grønne skiftet
(dette skal med i samfunnsplanen ved neste rullering).
Nettverksarbeidet beskrives ved rullering av handlingsplanen i Harstad kommunes Miljø‐, klima‐ og
energiplan. Handlingsplanen forventes vedtatt høsten 2018."
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Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Oppstarts/Dialogmøte m/kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner ‐ 21.desember 2017
(Alta kommune skrev referat)
Skype‐møte 24.januar 2018 med de 6 kommunene
(Alta kommune skrev referat)
Orientering til alle øvrige 14.februar 2018
Alta kommune sender inn søknad om nettverksstøtte 15.februar 2018
(Potensielt skype møte ved behov ‐ 19.mars 2018)
Nettverksmøte i Tromsø 9.april 2018
Tema: Energi og klimaplaner og diverse erfaringsdeling
Referat skrives av: TBD
Skypemøte ‐ ved behov
Nettverksmøte ‐ høst/vinter 2018
Tema: TBD
Sted: TBD
Dato: TBD
Referat: TBD
Deltakerne i nettverket har kontinuerlig kontakt i en lukket Facebook gruppe.

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Marie Rushfeldt for Alta kommune
Levert 15.02.2018
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