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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S06849

Organisering av klimaarbeidet i ny kommune
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal slås sammen til Indre Østfold kommune fra 1. januar
2020. Indre Østfold kommune blir en stor kommune med over 40.000 innbyggere og 3000 ansatte. Vi blir
liggende sentralt plassert i Osloregionen med togavstand på mellom 30 og 50 min til/fra Oslo og kort vei til
utdannings‐ og forskningsmiljøer som NMBU i Ås og Kjeller på Lillestrøm. Den nye kommunen har to 2 byer,
Askim og Mysen, og en rekke mindre tettsteder og lokalsamfunn. Samtidig vil vi bli en av Norges største
landbrukskommuner. Indre Østfold kommune har alle muligheter til å organisere klimaarbeidet på en ny og
overgripende måte, men mangler kompetansen på hvordan dette kan gjøres. Det ønsker vi å skaffe
gjennom dette forprosjektet.
Å bygge en helt ny kommune er et stort endrings‐ og omstillingsarbeid. Situasjonen utgjør et unikt
tidsvindu for å bestemme en hensiktsmessig organisering av klimaarbeidet. Arbeidet med å bygge en helt
ny kommune frem til 1. januar 2020 er organisert som et prosjekt med prosjektleder i spissen og med flere
delprosjekter på forskjellige fagområder. En politisk fellesnemnd samordner og sikrer at de nødvendige
prosessene gjennomføres i de fem eksisterende kommunene.
Hovedhensikten med dette Klimasats‐forprosjektet er å finansiere rådgivning av prosjektledelsen i
arbeidet med å etablere organisering av klimaarbeidet og ‐rollen. Det vil vektlegges å hyre inn en
rådgiver/konsulent som har erfaring fra strategisk klimaarbeid i kommuner/det offentlige slik at
vedkommende kan gå rett inn i rollen. Organisering av forprosjektet legges til prosjektledelsen for
hovedprosjektet for sammenslåingsprosessen – i tett samarbeid med klimakontaktene («Klimakontakt» er
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et begrep vi benytter om fagrådgivere med ulike klimaroller i de fem kommunene, som allerede jobber
sammen i Klima Østfold‐nettverket) og de andre delprosjektene.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Hvordan klimaarbeidet ivaretas i organiseringen av den nye kommunen vil få stor påvirkning på hvordan
klimagassreduserende arbeid håndteres i den nye kommunen.
Kommunes klimaansvar skiller seg fra mange av kommunenes ordinære miljøoppgaver som gjerne handler
om tilsyn og innsigelser hjemlet i forurensingsforskrift og regelverk. Klimaarbeidet er først og fremst
samfunnsutvikling, der overgangen til lavutslippssamfunnet berører og påvirkes av svært mange av
kommunens oppgaver. Dagens 5 kommuner i Indre Østfold har liten kompetanse og få ressurser på dette
området, men ønsker gjennom dette forprosjektet og en ekstern rådgiver å skape en god organisering av
klimaarbeidet i en ny felles kommune. På den måten håper vi å kunne løfte klimakompetansen i
administrasjonen på tvers av sektorer og dermed sikre forståelse og engasjement for de tiltakene vi må
gjennomføre i fremtiden.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
En politisk fellesnemnd samordner og sikrer alle prosessene om sammenslåing i de fem eksisterende
kommunene. Samtidig er det politisk deltagelse i de fleste delprosjektene og politisk ledelse for
styringsgruppa for alle delprosjektene. Prosjektplan for bygging av ny kommune 2017‐2020 (versjon 2
vedtatt av fellesnemnda 30.januar 2018) beskriver at en av ambisjoner for den nye kommunen er å blir «En
grønn kommune som arbeider for å være klimanøytral, og som tar i bruk de beste tilgjengelige løsninger
innen miljø, klima, energi, med FN`s bærekraftsmål som et viktig grunnlag». Flere av delprosjektenes
mandater (også vedtatt av fellesnemnda) har beskrevet klimamålsetninger som en del av sitt arbeid.
Klima Østfold er et politisk vedtatt samarbeid hvor alle de 5 kommunene i nye Indre Østfold kommune
deltar sammen med 12 andre kommuner i Østfold, om innsatsen for å begrense klimaendringene.
Kommunene i Indre Østfold har i dag en felles Klima‐ og energiplan ‐ Indre Østfold fra 2011‐2020 (vedtatt i
2010), og gjennom samarbeidet med Klima Østfold jobbes det med en fornying av denne som en del av en
ny kommuneplan for Indre Østfold kommune (eget delprosjekt).
Denne søknaden vil formelt godkjennes av politisk arbeidsgruppe (med alle ordførere) i møte fredag
16.februar 2018 (protokoll kan ettersendes).

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet planlegges startet i juni 2018 og fullføres innen desember 2018, men som gjennomføringsplanen
viser, så vil det være aktuelle oppgaver og aktiviteter som kan utføres utover i 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
(Se egen gjennomføringsplan vedlagt). Arbeidet med et forprosjekt for organisering av klimaarbeidet i den
nye kommunen vil følge fremdriften og prosessene som skjer i sammenslåingsprosjektet for Indre Østfold
kommune og planlegges utført i løpet av 2018:
• Workshop om klimaarbeid i kommunene
• Research på ulike modeller for organisering
• Bistand til‐ og dialog med prosjektledelsen
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• Koordinering og bistand til klimakontaktene og delprosjektene
• Sluttseminar og endelig innspill til organisering av klimaarbeidet
• Eventuelt bistand med planlegging og gjennomføring

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
De 5 kommunene som nå skal bygge en ny Indre Østfold kommune er opptatt av å jobbe godt med
klimaarbeid, men mangler riktig kompetanse til å kunne finne gode modeller for organisering av
klimaarbeidet. Dersom Indre Østfold kommune ikke får økonomisk støtte til dette prosjektet så vil det ikke
prioriteres ekstern rådgiver med klimakompetanse inn i den nye kommunen. Prosjektleder har samtidig
vært tydelig på at det vil prioriteres nødvendig egenandel dersom søknaden innvilges.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Timehonorar ekstern rådgiver (35 dager)

340 000

Reise ekstern rådgiver (t/r Oslo/Indre Østfold)

10 000

Studietur (Norge)

20 000

Møter

5 000

Egeninnsats (5 kommuner + prosjektledelse)

125 000

Total sum

500 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

500 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

250 000
250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ja, i teorien kan ekstern rådgiver leies inn for færre timer/dager, men det er usikkert hvor nyttig det blir.

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

Vedlegg
Gjennomføringsplan Klimasats Indre Østfold.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Maren Hersleth Holsen for Eidsberg kommune
Levert 15.02.2018
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