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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SAA275

Klimapartnere Trøndelag
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Klimapartnere (www.klimapartnere.no) er et offentlig‐privat samarbeid som formidler klimakunnskap,
utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt, og samhandler regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Klimapartnere Agder ble etablert i 2009, og Klimapartnere Hordaland i 2014.
Klimapartnere Trøndelag ønskes etablert i 2018.
Målet for Klimapartnere Trøndelag er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med grønn
omstilling, og slik bidra til miljø‐ og klimavennlig samfunnsutvikling i Midt‐Norge.
Klimapartnere Trøndelag vil være et forum for offentlige og private virksomheter, og skal systematisk utvikle
og fremme grønne forretningsidéer og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt å
redusere klimagassutslipp. Dette gjøres blant annet konkret gjennom direkte partnermøter med fokus på
grønn forretningsutvikling og innovasjon, informasjon om virkemiddelapparatet, workshops, deling av
beste praksis, fremme grønne innkjøp og samarbeid med innovasjonsaktører.
Klimapartnere Trøndelag vil samarbeide aktivt for å nå overordnet målsetning, ved å:
‐ Være en arena for offentlig‐privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar. ‐
Bidra til å utvikle og fremme partnernes grønne produkter og tjenester.
‐ Bidra til å øke og formidle kunnskap og informasjon om klimautfordringene i Midt‐Norge
‐ Arrangere møter og seminarer hvor partnerne kan presentere seg, også med politisk deltakelse og
eksterne foredragsholdere.
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‐ Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne.
‐ Gi partnerne råd og støtte i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk.
Den enkelte Klimapartner vil arbeide for å støtte Klimapartneres overordnede målsetning, bl.a. gjennom
følgende aktiviteter:
‐ Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere
disse.
‐ Etablere miljøstyring og miljøsertifisere egen virksomhet.
Det søkes herved om støtte til oppstartsfasen og igangsettelse (1 år) av Klimapartner Trøndelag. Trondheim
kommune og Trøndelag fylkeskommune vil støtte nettverket i ytterlige 2 år etter oppstartsfasen og det
forventes at nettverket driftes etter dette med egne midler og medlemsbidrag.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Tiltaket vil gi Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune mulighet å
konkretisere tema klimagassutslipp i næringssektoren og virksomhetene i regionen. Den årlige rapporten vil
gi spesifikke utslippstall og fokuserte tiltaksplaner om reduksjon av klimagasser. Dette vil være et godt
kunnskapsgrunnlag og statusdokument for videre offentlig arbeid innen samfunnsutvikling.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Trøndelag fylkeskommune: Handlingsprogram klima og energi Trøndelag 2018 (vedtas i våren 2018, under
behandling nå)
Trondheim kommune: Handlingsprogram: Energi og klima 2017‐2020 (vedtatt Mai 2017)
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre‐omrader/miljo/klima‐og‐energi2/#heading‐
h2‐5
Steinkjer kommune inngår med egeninnsats i timer og dette arbeidet er forankret generelt gjennom
klimaplan.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Planlagt oppstart:
‐ 1. August 2018 (ved bruk av interne ressurser i både TK, TF og SK)
‐ 1. Oktober 2018 (ved bruk av eksterne ressurser med egen prosjektleder)
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Forprosjektet har som fokus å starte opp Klimapartnere Trøndelag og få med seg så mange medlemmer som
mulig. Det første året vil være avgjørende for videre drift og suksess over lang tid. Det er derfor nødvendig
at første har fokus på administrative oppgaver angående organisering, og ikke minst en god plan for
rekruttering.
Mulig gjennomføringsplan:
‐ Formell arbeid med etablere nettverk og prosjektleder (enten intern eller ekstern)
‐ Etablere arbeidsgruppe og/eller styret
‐ Opprette kontakt til næringshager og næringsrådgiver i kommuner/fylkeskommunen og andre
næringsorganisasjoner for å identifisere gode første kandidater/bedrifter
‐ Ringe opp gode kandidater/bedrifter som kan bli første medlemmer
‐ Få media‐oppmerksomhet etter første kandidater/bedrifter har blitt medlem
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‐ Rekrutering av flere medlemmer gjennom bedriftsbesøk og direkte kontakt med bedriftsledere
‐ Valg og innkjøp av verktøy og kompetanse for å lage klimaårsrapport
‐ Gjennomføre samlinger for klimapartnere som er rekruttert, både en stor samling og 2‐3 temasamlinger
‐ Samle dokumentasjon for første klimaårsrapport (2019) fra Klimapartnere Trøndelag
‐ Lage plan for videre drift av Klimapartnere Trøndelag i år 2 og 3
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
I første året under oppstart av nettverket Klimapartner Trøndelag vil man ikke ha tilgang på medlemsbidrag
og man er derfor avhengig av økonomisk støtte til å kunne dekke reise, gjennomføre samlinger og kjøpe
inn klimaregnskap og skrive ut årsrapport med klimaregnskap for alle medlemmer.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Prosjektkoordinator 100%

850 000

Innkjøp verktøy/kompetanse klimaregnskap

200 000

Møter/samlinger/reise

200 000

Diverse print og media

50 000

Total sum

1 300 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
1 300 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

550 000

‐ Egne midler

500 000

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Det vil være mulig å starte klimapartnere med mindre tilskudd, men dette vil gå på bekostning av
kvaliteten. Første året i klimapartner er kritisk, da man er nødt til å få med mange virksomheter for å
komme over en kritisk masse, slik at nettverket ikke dør de påfølgende år. En god og intens innsats det
første året er avgjørende for suksessfaktoren seinere, og derfor bør man ha god med midler det første
året.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Ja
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Oppgi type midler, beløp og vilkår:
Det er inngås samarbeid med Trondheim kommune og Steinkjer kommune om å opprette Klimapartnere
Trøndelag. Trondheim kommune bidra med til sammen 500.000, som kan både være direkte midler og
egeninnsats i timer. Steinkjer kommune bidra med 50.000 som er egeninnsats i timer.

Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Ida Fuchs for Trøndelag fylkeskommune
Levert 14.02.2018
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