KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 972418021
Foretaksnavn: Fauske kommune
Navn: Renée Normann
Kontonummer: 45550700348
Adresse: Torggata 21
Postnr.: 8200 Fauske
Telefon: 75604071
E‐post: renee.normann@fauske.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Nordland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SBA826

Salten klimanettverk
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Klima‐ og energiplanlegginga skal integreres i annen planlegging (f eks kommunale klimaplaner), og annen
planlegging skal også klargjøre virkningen for blant annet klimautslipp (samordna bolig‐, areal‐ og
transportplanlegging er f.eks. et viktig virkemiddel). Samtidig er det også positivt at det nå arbeides for
nettverk og samarbeid mellom kommuner med større tettsteder for deling av erfaring og utvikling av gode
klimatiltak. En del av kommunene som er med i nettverket har påbegynt klimaplanarbeid og
klimanettverket vil bidra positivt til dette arbeidet.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Saltdal, Fauske, Steigen, Gildeskål, Meløy, Sørfold, Hamarøy, Bodø og Beiarn kommune.
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
9
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Bodø kommune (storbynettverk)
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Fauske kommune skal som vertskommune ha sekretariatansvaret for nettverket, med ca 4 ukeverk per år.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Kommunene er selv initiativtakere til å diskutere temaer som skal tas opp i møtene fremover. Vi kommer til
å ta en gjennomgang av følgende temaer før vi velger ut en eller flere:
‐ Revidering av Energi‐ og Klimaplan (hvordan innarbeide/gjennomføre tiltak? Hvordan støtte hverandre?)
‐ Klimatilpasning og plan (hvilke tiltak er relevant i våre kommuner)
‐ Planlegging og konsekvensutredning av våtmark, myr og vannhusholdning, samt co2‐binding/utslipp i
henhold til dette
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‐ VA‐planer i arealplanlegging (hvordan koble de på best mulig måte?)
‐ ROS og klimaendringer i kommunen
‐ Klimatiltak i kommunal eiendom (gjøre utredning av klimarelaterte tiltak for redusert energiforbruk)
‐ Statistikk (hvor og hvordan kan vi spare mest på CO2‐utslipp?)
‐ Transport og kollektiv tilbud
‐ Bygningsmasse og reguleringsbestemmelser

Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen og Fylkeskommunen vil være veiledere i det videre arbeidet med å organisere
nettverksmøter og gi informasjon om kontakter, de nyeste oppdateringer osv.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Kommunene har alle sendt inn en forpliktende epost hvor de bekrefter at de er med i nettverket. Dette er
gjennom samtale med øverste leder avklart og dermed politisk forankret. Mange av kommunene har gode
erfaringer fra forrige nettverk som har ført til en felles klimaplan som ble vedtatt i 2008/2009.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Kommunene skal ha:
‐ 2 møter (april/mai og september/oktober?)
‐ 2 temaer (noen få kan holde foredrag og gi info, samtidig kan vi diskutere erfaringer og finne løsninger for
evt. problemer knyttet til gjennomføring)
‐ Minst to personer som tar ansvar for organisering og planlegging av møtene
‐ Arealplanlegger hos Fauske kommune (vertskommune) er sekretær og skal engasjere en medlem fra en av
de andre kommunene for gjennomføring av møtene

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
E‐poster med forpliktende bekreftelse av kommunenes deltakelse kan ettersendes hvis Miljødirektoratet
ønsker dette.

[sign] Renée Normann for Fauske kommune
Levert 08.02.2018
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