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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S55C06

Vestfoldkommunens klima‑ og energinettverk
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Vestfoldkommunens klima‐ og energinettverk skal dele problemstillinger, erfaringer, kunnskap, gode ideer
og praktiske løsninger ‐ som bidrar til kutt i klimagassutslippene.
Nettverket er ett av tre prioritert nettverksområder innenfor Vestfold klima‐ og energiforum (VKEF).
Vestfold kommunens klimanettverk er en møteplass hvor kommunene får faglig påfyll, støtte og veiledning i
arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak i prioriterte klima‐ og energiutfordringer. Realisering av
kommunenes klima‐ og energiplaner og den regionale planen for klima og energi er sentralt.
Målet for nettverket faller inn under Vestfold klima‐ og energiforum sin overordnete visjon om "Vestfold
som lavutslippssamfunn", jfr. tidligere oversendt presentasjon av forumet.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Etter kommunesammenslåinger er det 9 kommuner, inkludert fylkeskommunen som er vil opprettholde
deltakelse i nettverket.

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?
Vestfold fylkeskommune, Færder kommune, Holmestrand kommune, Horten kommune, Larvik kommune, Re
kommune, Sande kommune, Tønsberg kommune og Sandefjord kommune
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Vestfold Klima‐ og Energiforum som drifter nettverket har et eget styre og organiserer sin virksomhet i
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forhold til partnerne som er regional stat, fylkeskommunen, kommuner, Innovasjon Norge, og en rekke
private virksomheter. VKEF har i alt 31 partnere.
Ca. 20 ukeverk settes av til å drifte dette nettverket.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av fylkeskommunen og tre kommuner.
Arbeidsgruppa utarbeider årlige handlingsplaner for arbeidet i kommunenettverket. Arbeidet innrettes mot
faglig tematikk som dels er rettet mot fagpersonell i kommunene, mot kommunale beslutningstakere og
mot det politiske nivået. Den faglige pådriverrollen vil ligge i VKEFs sekretariatet.

Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen og fylkeskommunen er de to hovedpartnere i VKEF. Fylkesmannen har arbeidsgiveransvar og
lokasjon for sekretariatet, og fylkeskommunen utnevner styreleder til forumet. Fylkeskommunen vil delta i
arbeidsgruppen (nevnt over), og som en av deltakerne i nettverket på lik linje med kommunene.
Fylkesmannen er ikke en ordinær deltaker i nettverket, men det opprettes dialog og samarbeid ved behov,
f.eks. i forhold til kommunens arbeid med klimatilpasning.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Alle de deltakende kommunene og fylkeskommunen har politiske vedtak om å være partnere i Vestfold
klima‐ og Energiforum. Fortsatt deltakelse i nettverket krever ingen ytterligere forankring, og forumets
styre, med kommunal representasjon,har prioritert dette arbeidet.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikke utfylt

Vedlegg
Arrangementsplan kommune nettverket i V 2018.pdf (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Live Rud for Vestfold fylkeskommune
Levert 15.02.2018
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