KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 817 920 632
Foretaksnavn: Trøndelag fylkeskommune
Navn: Frida Ekström
Kontonummer: 8601 7685 300
Adresse: Fylkets Hus, Postboks 2560
Postnr.: 7735 Steinkjer
Mobiltelefon: 92435733
E‐post: friek@trondelagfylke.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Trøndelag

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S110AA

Nettverk for Lavutslipp Trøndelag
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
En utvidelse av Nettverk for Lavutslipp i kommunene i tidligere Nord‐Trøndelag til å gjelde alle kommunene
i hele Trøndelag fylke fra og med 2019.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Trondheim, Steinkjer, Hemne, Namsos, Snillfjord, Hitra, Frøya, Ørland, Agdenes, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen,
Oppdal. Rennebu, Meldal, Melhus, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Skaun, Klæbu, Malvik, Selbu,
Tydal, Meråker, Stjørdal, Verdal, Levanger, Frosta, Verran, Namdalseid, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan,
Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Inderøy, Indre Fosen.
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
47
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, KS, Mære landbruksskole, Nord Universitet.
Med intensjon om også å få med NTNU, Vegvesenet Midt, NTE, Bondelaget og Ruralis.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Trøndelag fylkeskommune har sekretariatsansvar og har ansatt en person i en prosjektlederstilling til å
drifte nettverket på heltid.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Siden fylket strekker seg over et stort geografisk område vil det være nødvendig å bryte i mindre områder
for å få det til å fungere mest mulig effektivt i praksis og operativt. Nettverket og fylket vil derfor bli delt
inn i fire regioner for en mest mulig effektiv drift. Inndelingen er gjort på bakgrunn av nåværende, formelle
samarbeidsregioner, der det er gjort forsøk på å slå sammen noen regioner: «Region Namdal», «Inn‐ og Midt‐
Trøndelag og Værnes regionen», «Fosen‐ Orkdal‐ og Trondheimsregion» og «Fjellregionen og Oppdal
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kommune». Dette innebærer mellom 10‐14 kommuner i hver nettverksgruppe, noe vi håper vil fungere og
være gode inndelinger for kommunene. Hvis nødvendig og ønskelig fra kommunene må vi bryte ned
gruppene i enda mindre enheter som ev. også er sammenfallende med aktiviteter og samlinger i nettverk
for klimatilpasning som Fylkesmannen er prosjektansvarlige for. (Se vedlagte regioninndeling i fylket).
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkeskommunen vil ha en koordinerende og finansierende rolle. I tillegg vil de ha ansvar for å legge til
rette for en kompetanseheving blant kommunene og det å få i gang arbeid i kommunene. De vil også være
ansvarlig for å finne frem til riktig fagkompetanse etter behov i kommunene.
Fylkesmannen er medfinansiør, og partner i Klimaråd Trøndelag. Siden Fylkesmannen har et nettverk på
klimatilpasning gående parallelt, har både fylkesmannen og fylkeskommunen et ansvar for å koordinere
aktiviteten til det beste for kommunene. Alt klimaarbeidet i Trøndelag vil bli koordinert gjennom Klimaråd
Trøndelag.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Igangsettelsen av nettverket ble behandlet i fylkesutvalget i 2017. Intensjonen om en utvidelse av
nettverket til å gjelde hele Trøndelag ligger inne som en del av sak i fylkestinget i desember 2017, som kan
sees her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfk/AgendaItems/Details/200592
Her ble det behandlet en overordnet plan for hvordan klimaarbeidet skal organiseres i Trøndelag. Her legger
man vekt på en organisering som inkluderer hele fylket og virksomhet som omfatter både arbeid innen
klimatilpasning og klimagassutslipp. Utvidelsen av nettverket til å gjelde hele fylket er med andre ord i tråd
med organiseringen av klimaarbeidet i fylket i øvrig.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Nettverket ble etablert i Trøndelags nordre deler i slutten av 2017, og er operativt fra og med nyttår 2018.
Nettverket har sin første samling i begynnelsen av mars 2018. Siden fylkeskommunene i Trøndelag har slått
seg sammen er det naturlig å utvide all virksomhet og alt arbeid innenfor nettverket til å gjelde hele
Trøndelag. Vi tar sikte på å gjennomføre jevnlige samlinger i disse inndelte gruppene (ca. 3 samlinger per år
i de fire inndelte nettverksområdene), i tillegg til et årlig arrangement for alle de 47 kommunene i
nettverket. Kommunikasjon vil skje med epost, og etter hvert også via nettsider og FB.
Hver kommune vil bli bedt om å oppnevne en klimagruppe med rådmann, kontaktperson og fagpersoner fra
kommuneadministrasjonen. Denne gruppen er forventet å delta på samlinger og på arrangement. Etter at
det nåværende nettverket nå har blitt invitert til et første møte, følges de opp per telefon før første
samling vil bli gjennomført. Hyppighet og form på kommende møter vil bli avklart på første møte, og danne
utgangspunkt for nettverket som dannes i hele fylket til neste år.

Vedlegg
Regioninndeling basert på eksisterende regionsamarbeid.docx (Bilde)
Prosjektbeskrivelse Nettverk for lavutslipp Trøndelag.docx (Prosjektbeskrivelse)
Merknad:
Forankring: Skriftlig bekreftelse på deltakelse fra alle kommunene vil innhentes i løpet av mars 2018. Per i
dag foreligger muntlig bekreftelse.
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[sign] Frida Ekström for Trøndelag fylkeskommune
Levert 15.02.2018
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