KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 961381541
Foretaksnavn: Gran kommune
Navn: Kristin Molstad
Kontonummer: 20200704216
Adresse: Rådhusvegen 39
Postnr.: 2770 Jaren
Telefon: 61 33 84 00
Mobiltelefon: 45486870
E‐post: kristin.molstad@gran.kommune.no
Flere søkere:
Lunner kommune, Regionrådet for Hadeland, 961381452, Kristin Molstad,
kristin.molstad@gran.kommune.no, 45486870
Jevnaker kommune, Regionrådet for Hadeland, 961381363, Kristin Molstad,
kristin.molstad@gran.kommune.no, 45486870
Gjøvik kommune, Rådmannstaben, 940155223, Bjørnar Kruse, Bjornar.Kruse@gjovik.kommune.no, 91804286
Lillehammer kommune, Plan og miljø, 945578564, Marte Sofie Søreide,
marte.sofie.soreide@lillehammer.kommune.no, 61 05 08 36
Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling, 944382038, Bjørn Nordby, bjorn.nordby@asker.kommune.no,
95146189
Røyken kommune, 938709866, Bente Støa, Bente.Stoa@royken.kommune.no, 31296000
Skedsmo kommune, Sektorkontoret teknisk, 938275130, Øyvind Wahl, OyvWahl@skedsmo.kommune.no,
99262743
Oppland fylkeskommune, Regionalenheten, 961382335, Terezia Hole, terezia.hole@oppland.org, 97530531
Elverum kommune, Regionrådet for Sør‐Østerdal, 952857991, Elin Grete Budal, elin.grete.budal@stor‐
elvdal.kommune.no, 915 81 651
Hurdal kommune, Samfunnsutvikling, 939780777, Henriette Rognlien,
henriette.rognlien@hurdal.kommune.no, 920 85 539
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oppland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S64A71

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Vi ønsker å være et aktivt og innovativt nettverk for administrative nøkkelpersoner i kommuner og
fylkeskommuner i Østlandsområdet som jobber målrettet med klimagassreduksjon og bærekraftig omstilling
av samfunnet.
Målet er at deltakelse i nettverket vil føre til;
• Større gjennomføringkraft som følge av samarbeid og erfaringsutveksling
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• Kompetanseheving som styrker effekten av tiltak og kvaliteten på planer og strategier
• Utvikling og foredling av ideer og prosjekter
• Kunnskapdeling og samarbeid som tilrettelegger for samordnet planlegging og felles løsninger innenfor
områder hvor det er hensiktsmessig
• Økt motivasjon til arbeidet i egen kommune/region

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Lillehammer kommune, Gjøvik kommune, Skedsmo kommune, Asker kommune, Røyken kommune, Gran
kommune, Lunner kommune, Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune, Hurdal kommune, Elverum
kommune.
Vi stiller følgende kriterier til våre deltakere;
• Kommunen har dedikerte administrative og økonomiske ressurser til klimaarbeid og bærekraftig
samfunnsutvikling
• Det foreligger en god politisk forankring for å jobbe målrettet og aktivt med klima, energi og bærekraft
• Kommunen har gjennomført konkrete tiltak og prosjekter de siste tre årene som bidrar til klimareduksjon
og bærekraftig samfunnsutvikling
Det er en forventning til at kommuner og fylkeskommuner i nettverket deltar aktivt og at de er med på
minst 2 samlinger i løpet av året.
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
11
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Andre deltakere i nettverket:
• Regionrådet for Sør‐Østerdal (består av kommunene Engerdal, Stor‐Elvdal, Trysil, Åmot og Våler i tillegg til
Elverum som søker nettverksmidler) (prosjektleder Energi og klima i Sør‐Østerdal)
• Akershus fylkeskommune (1‐2 rådgivere, Avdeling for plan, næring og miljø)
• Fylkesmannen i Oppland (fagdirektør, Miljøvernavdelingen)
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus (rådgiver, Miljøvernavdelingen)
Det er aktuelt å utvide nettverket ytterligere med kommuner og fylkeskommuner i Østlandsområdet som
ønsker å delta i nettverket eller som deltakere ønsker å invitere med.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Det er Regionrådet for Hadeland v/klimapådriver som har hatt koordinatorrollen i nettverket og som skal ha
sekretariatsansvaret for nettverket i 2018. 2 ukeverk per år settes av til dette arbeidet.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Ved hver samling settes det av tid til en oppdateringsrunde hvor hver deltaker deler siste nytt fra
klimaarbeidet i (fylkes)kommunen og tar opp saker eller spørsmål til drøfting. På enkelte samlinger vil denne
oppdateringsrunden være temabasert (f.eks. innkjøp, klimaregnskap, energi‐ og klimaplaner e.l.).
Samlingene kan også brukes aktivt av deltakerne til å fremme forslag til temaer for samlinger, ønske om
inviterte foredragsholdere, presentere ideer for tilbakemelding og fremme forslag til samarbeidsprosjekter
etc.
Alle deltakere har lik mulighet til å påvirke innholdet i samlingene. Innspill til agenda tas opp på samlingene
eller sendes til koordinator. Nettverket setter av ca. 2 samlinger per år hvor en av deltakerne er vertskap
og har ansvaret for å utforme et dagsprogram. Hensikten er å bruke vertskapssamlingen til å presentere
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ulike deler av klima‐ og energiarbeidet i egen kommune/region.

Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Akershus fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i
Oppland innkalles til alle samlingene og har deltatt på flere samlinger. De har mulighet for å ta en aktiv rolle
på lik linje som deltakerne fra kommunene.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Gran, Lunner og Jevnaker kommuner: Prosjektplan for Klimapådriver 2016‐2019, vedtatt i Regionrådet for
Hadeland 03.06.16, slår fast at «For å kunne realisere prosjektets delmål og tiltak er det viktig at
klimapådriver jobber aktivt med samarbeids‐ og nettverksbygging og kunnskapsinnhenting/formidling
innenfor relevante kompetansemiljøer, samarbeidsnettverk og virkemiddelapparat.». Klimapådriver
v/Regionrådet for Hadeland fikk mandat til å søke nettverksmidler fra Klimasats på vegne av Gran, Lunner
og Jevnaker i felles ledermøte 18.januar 2018 med samtlige ordførere og rådmenn i de tre kommunene
tilstede.
Gjøvik kommune: Rådmannen i Gjøvik kommune er presentert for planene om deltakelse i
kommunenettverk og bifaller dette. Dette samarbeid støtter på en positiv måte opp om kommunens klima‐
og energiplan og vedtak i kommunestyret om at Gjøvik skal være en ledende klima‐ og miljøkommune.
Lillehammer kommune: Deltakelse i nettverket er forankret hos ordfører.
Røyken kommune: Deltakelse i nettverket er forankret hos ordfører.
Oppland fylkeskommune: Deltagelsen er forankret politisk gjennom handlingsdel til Regional plan for klima
og energi for Oppland.
Elverum kommune: Elverum kommune har nedfelt i sin Energi og klimaplan, vedtatt 19.06.2014, at
«kommunen bør delta i etablerte interkommunale løsninger på området».
Regionrådet for Sør‐Østerdal er nevnt spesielt i planen, når det gjelder samarbeid og kommunikasjon/
dialog for å nå planens mål.
Tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres i henhold til planens mål og strategier vil bl.a. måtte finansieres
(…) ved særskilte prosjekter i interkommunale samarbeid.
Utledet fra dette kan Regionrådets deltakelse i nettverket forankres.
Skedsmo kommune: Skedsmo kommune har egen energi‐ og klimaplan vedtatt mars 2016 med ambisiøse mål
for reduksjon av klimagassutslipp i egen drift og fra Skedsmosamfunnet. Samarbeid med andre aktører, som
kommuner, har et eget kapittel og er forankret gjennom egne mål i planen.
Målformulering i planen: "Kommunen skal dra nytte av erfaringer fra øvrige kommuner på Romerike og andre
relevante kommuner og samordner utviklingsarbeid på energi‐ og klimaområdet. Samarbeidet bygger opp
under regional areal‐ og transportplanlegging."
Asker kommune: I Askers politisk vedtatte innovasjonsstrategi er betydningen av samarbeid og deltakelse i
nettverk beskrevet: «Kjennetegn på innovasjon er at vi gjerne søker utenfor kjente rammer og nettverk
for å finne gode løsninger, samt at risikoen ofte er høyere enn i andre tiltak….. Asker kommune ønsker å
bygge en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust innovasjonskultur. Dette krever god forankring i
egen organisasjon og aktiv innsats for å knytte til seg de rette samarbeidspartnerne utenfor
kommuneorganisasjonen.»
Hurdal kommune: Kommunen har et enstemmig kommunevedtak fra 2014 om at "Hurdal kommune skal legge
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til grunn bærekraftige prinsipper i sitt arbeid med areal‐ og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og
tjenesteproduksjon/‐utvikling." I vedtaket står samarbeid som en av tre overordnede verdier for
bærekraftsarbeidet; "Samarbeid med ulike aktører, internt og eksternt, er viktige for å skape positiv
utvikling og vinn‐vinn‐situasjoner."

Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Nettverket har faste samlinger annenhver måned.
Det vil det bli aktuelt med flere møter i forbindelse med felles prosjekter og aktiviteter.
Det vil bli arrangert en årlig studietur eller fagdag for deltakerne i nettverket som har til hensikt å gi innsikt
i et tema eller et konkret prosjekt som har nytteverdi for alle, gir mulighet for erfaringsutveksling med
eksterne fagpersoner, og som kan bidra til å utvikle samspillet mellom deltakerne i nettverket. Program for
studietur/fagdag planlegges i fellesskap på nettverkssamlingene.
Se vedlegg for detaljert aktivitetsplan.

Vedlegg
Aktivitetsplan for klimanettverk 2018.docx (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Kristin Molstad for Gran kommune
Levert 14.02.2018
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