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SØKNAD
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Klimapartnere i Rogaland
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Rogaland fylkeskommune har iverksatt tiltak for å redusere klimagassutslipp i Rogaland fylke gjennom et
prosjekt som heter "Klimapartnere". Samme tiltak er iverksatt i Agder og Hordaland med god suksess.
Her dannes det et "nettverk" for offentlige og private virksomheter, hvor de jobber systematisk med
klimagassreduserende arbeid og grønn forretningsutvikling med basis i en rekke forpliktelser:
1. Forankring av deltagelse i toppledelse
2. Iverksette miljøstyring
3. Miljøsertifisering
4. Publisering av egne utslippstall i samlet klimaregnskap.
Dette er satt opp som et treårig prosjekt, med mulig utvidelse. Klimapartnere blir markedsført som et
prosjekt/klynge, hvor fokus på klima skal gi virksomhetene en bærekraftig økonomisk vekst.

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Miljøregnskap for virksomhetene som er med i nettverket blir levert til Klimapartnere, som publiserer et
samlet klimaregnskap for alle partnere. Her får man oversikt over det totale utslippet og kan sammenligne
med tall fra året før (der det finnes). Det er først når virksomheter har en oversikt over egne utslipp,
gjennomfører en miljørisikovurdering og implementere aktiv miljøledelse, at man vil kunne få en styrt
reduksjon av klimagassutslipp. Dette er krav som stilles til alle klimapartnere.
Klimapartnerne, som er til dels uavhengig av Rogaland fylkeskommune sine ambisjoner som har sin
forankring i de nasjonale målene, har sine egne ambisjoner om å levere resultater på linje med Bergen og
Oslo. Begge byene har henholdsvis et mål om å være fossilfritt innen 2030 og 95% klimagassreduksjon innen
2030. Stavanger har ambisjon om å være 40% fossilfritt innen 2030 og fossilfritt, ti år etter Bergen, i 2040.
Klimapartnere Rogaland har derfor valgt å legge ambisjonsnivået høyere og vil jobbe for å holde tritt med
Norges to største byer.
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Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Gjennom systematisk klimaarbeid, som er forankret i hver virksomhet som deltar i klimapartnere, vil
virksomheter levere produkter og tjenester som møter strenger krav fra kunder og offentlige virksomheter.
Det vil i økende grad etterlyse miljøsertifiseringer og at man leder an i det grønne skiftet. Dette kan videre
bety utvikling av nye varer, tjenester og arbeidsplasser som skal løse nye utfordringer innenfor det grønne
skiftet.
Banker og andre finansieringsinstitusjoner er i ferd med å etterlyse miljø og klimafokus, bedre
risikoanalyser og miljøsertifisering i forbindelse med lån og forsikringsordninger. Klimapartnere‐
virksomheter vil være bedre orientert og står bedre rustet i denne konkurransen. Etterhvert vil
Klimapartnere få en årlig statistikk av klimagassutviklingen av de virksomhetene som er involvert.
Virksomheter som er med kan påvirke flere andre virksomheter å bli med på denne endringen. Tiltaket er i
tråd med den politiske ambisjonen om å iverksette det grønne skiftet.

Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Ledere av hver Klimapartnere‐region (Agder, Hordaland, Rogaland, Troms, Trøndelag) har samlinger hvor de
beste tiltakene og erfaringene blir delt. Videre er det samlinger av typen workshoper, konferanser, og
frokostmøter, hvor virksomhetene kan selv dele erfaringer og tiltak på tvers av fagfelt og bransje. Tiltak blir
dokumentert og delt med publikum via offentlige kanaler som Facebook, linkedin, og Klimapartnere‐
nettsidene.
Det er viktig at offentlige virksomheter er med og tar en sentral posisjon i nettverket. Igjennom den nye
innovasjonsanskaffelseordningen vil det offentlige kunne bruke nettverket til å starte denne prosessen.

Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Hver enkelt virksomhet som er med som klimapartnere, forplikter seg til å levere et klimaregnskap på
slutten av året. Dermed kan man vise til et et akkumulert klimagassregnskap for hele Klimapartnere‐
nettverket. En slik oversikt krever at alle virksomhetene blant annet legger inn nøkkeltall ihht GHG‐
protokollen fra alle 3, men også rapporterer på målsetninger, tiltak og beste praksis‐scope.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Marianne Chesak (Rogaland vara‐fylkesordfører), AP fremmet fellesforslag på vegne av AP, KrF, SP, V, og MDG
om etablering av Klimapartner‐nettverket. Dette ble enstemmig vedtatt i Fylkesutvalget den 30.08.2016.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Tiltaket er satt opp som et 3‐årig prosjekt, hvor 2018 er første året, med en mulighet til å forlenge arbeidet
dersom Klimapartnere i Rogaland kan vise til resultater. I Agder ble prosjektet startet i 2009 og i Hordaland
startet klimapartnere i 2014 og er begge nå i sine andre tre års periode. Til nå har ingen av Klimapartnere
regionene sluttet med sitt arbeid. Dersom tiltaket avsluttes etter tre år, vil Klimapartnere sitte igjen med
klimaregnskap/klimagass utslippsstatistikk til alle partnerne, som i utgangspunktet er offentlig tilgjengelig
informasjon.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
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Aktiviteter som fremmer kjennskap til Klimapartnere‐arbeidet blir viktig i det første året. Dette vil
inkluderer gjennomføring av temasamlinger og koble seg på andre klynger og konferanser for å treffe
potensielle partnere. Dette er første året for Klimapartnere i Rogaland. Det betyr at det vil holdes et
oppstartsmøte og deretter i løpet av første halvdel av året blir en formell seremoni for signering av de
første partnerne. Når de første partnerne er på plass vil en iverksette tiltak i henhold til arbeidet som
ligger i Klimapartnere. Dette vil kreve at man frem mot sommeren 2018, får systemer som er på plass for å
registrere tall for klimaregnskapet til virksomhetene. Det må etableres kontakt med en publisist for å samle
regnskapet til alle partnerne, oppsett av web‐løsning og andre markedsføringstiltak
Det første året er det antatt at det vil koste 1.6MNOK til å etablere og drifte Klimapartnere i Rogaland

Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet er allerede kommet i gang. Det er ansatt en leder for nettverket og det er satt opp et
oppstartsmøte i februar. Lederen for Klimapartnere i Rogaland startet arbeidet november 2017 og skal
jobbe med prosjektet over tre år frem til november 2020.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Følgende oppgaver er planlagt for det første driftsåret. Det aller fleste oppgavene, dersom ikke annet er
beskrevet blir gjennomført av leder for nettverket i Rogaland, Christian Herheim.
1. Oppstartsmøte 21. februar 2018 Radisson Blu Atlantic Hotel. 50 timer
2. Oppstartsmøte Haugalandet før sommeren: 30 timer
3. Oppstartsmøte Dalene før sommeren 30 timer
4. Offisiell signering av de første partnere i Rogaland i juni 30 timer
5. Oppsøkende partnere bedrifter : 300 timer ‐ kontinuerlig oppfølging
6. Kontrakt med leverandør av klimagass regnskap 20 timer
7. kontrakt med leverandør av klimarapport 20 timer innen mai 2018
8. Oppsøke andre nettverk/klynger for samarbeid 100 timer ferdig innen sommeren 2018
9. Markedstiltak ‐ seminarer ‐frokost møter ‐ konferanser (i samarbeid med andre klynger og nettverk) ‐ 250
timer ‐kontinuerlig
10. Partnersamling for a)iverksette Klimapartnere‐ tiltak b)utveksle erfaringer c)ledersamling for å "pushe"
klimaagende c)kurs i innkjøp d)miljøsertifisering 200 timer ‐ kontinuerlig
11. sammenfatte klimagevinsten av partnere (akkumulert regnskap) og presentasjon‐ det første regnskapet
250 timer ferdig mai 2019

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Tiltaket er avhengig av partnere for å delfinansiere prosjektet. Fylkeskommunen har en ambisjon at minst
50% av kostnadene blir dekket av partnere og tilslutt at selve prosjektet blir selvfinansiert og omfatter
store deler av Rogaland. I første året er det ikke satt av et budsjett til å finansiere oppstarten av arbeidet.
I utgangspunktet vil det forlenge tiden det tar å etablere kontakt og partnere, og dermed utsettes starten
av klimagass‐reduserende tiltak. Det er en fare at prosjektet ikke vil lykkes dersom starten ikke klarer å få
godt nok moment. Regionen er fremdeles lite klimafokusert, som igjen vil kreve flere markedstiltak for å få
til nok partnere inn i starten av arbeidet.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
Prosjektleder
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Reiseutgifter

95 000

Klimaregnskap verktøy

160 000

Akkum. klimaregnskap for Rogaland

55 000

Partnersamlinger (Arendalsuka, toppledersamling)

25 000

Arrangement og møter

75 000

Kommunikasjon/Markedsføring

140 000

Drift av nettverk/web

50 000

Prosjektering

100 000

studitur

15 000

Total sum

1 597 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
1 597 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

882 000
715 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Bestillingen er at en skal gjennomføre tiltaket gjennom hele Rogaland. Med mindre midler vil en prioritere
et avgrenset geografisk område. Dermed vil en ikke få til den raske oppstarten som en ser etter.
Det er et viktig element i Klimapartnere. Hver partner vil betale et årlig bidra, som en medlemskontingent.
Systemet er bygd på en sånn måte at partnere i størst mulig grad dekker Klimapartner‐budsjettet. Nå i
første omgang stiller fylkeskommune med nok midler til ansettelsen. Dersom det ikke kommer inn nok
midler, må det en politisk behandling til for å bevilge et større budsjett for videre ut‐rulling i Rogaland. Per
dags dato er det ingen partnere i Rogaland og dermed er "Annen finansering" lik null. Dette vil kunne fort
endre seg med tilskudd av nye partnere.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Ja
Oppgi type midler, beløp og vilkår:
Partnere i Klimapartnere‐nettverket vil betale en årlig medlemskontingent. I skrivende stund er det ingen
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deltagende medlemmer og dermed er det en usikker finansieringsløsning. Dersom det ikke komme til noen
partnere, vil arbeidet og utvikling ta utgangspunkt i en nedskalert løsning for å starte Klimapartnere.
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Christian Herheim for Rogaland Fylkeskommune
Levert 15.02.2018
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