KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 991891919
Foretaksnavn: Kristiansund kommune
Navn: Kjetil Tore Fjalestad
Kontonummer: 39300558007
Adresse: Kaibakken 2
Postnr.: 6509 Kristiansund N
Telefon: 71574909
Mobiltelefon: 91346395
E‐post: kjetil.fjalestad@kristiansund.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SF16E5

Klimanettverk Nordmøre
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Nordmørs kommunenes sitt klimanettverk skal dele problemstillinger, erfaringer, kunnskap, gode ideer og
praktiske løsninger i samband med reduksjon av klimagassutslippene. Nettverket vil vektlegge verdien av et
vellfungerende klimaregnskap og etter hvert et klimabudsjett arbeid. Kristiansund kommune utarbeidet
sitt første klimaregnskap for 2016 som er en del av kommunens årsrapport. Kristiansunds modell for
klimaarbeid er tenkt å kunne videreføres i et nettverket med Orkidekommunene. Kristiansund kommune
skal være pådrivere i et slikt nettverk for sammen å dele erfaringer og motivere til innsats. Felles
resultatmålinger vil kunne være en indikator på reduksjon av klimagassutslipp i nettverket.
ORKidé ‐ Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre, og ble stiftet
20. september 1990. Bakgrunnen var ønsket om å samordne planlegging og engasjement i regionen.
Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy, og i fellesskap blir det løst oppgaver og tatt tak i nye
muligheter. I årene som har gått har utdanning, samferdsel, energieffektivisering, næringsutvikling osv.
vært prioriterte områder. De siste årene har ORKidé ‐ Nordmøre Regionråd fått i gang flere vellykkede
interkommunale samarbeidsformer innenfor ulike fagområder som felles innkjøp, kart og oppmåling, IKT,
barnevern og havnesamarbeid.
Om framtidige nettverkssamarbeid om klima innen Orkidé – Nordmøre regionråd:
I henhold til avtale med rådmennene i samarbeidsutvalgsmøte 02.feburar 2018 (SAK 23/18), ble det uttalt
følgende:
• Arbeidsutvalget ser seg positiv til initiativ og vil bruke de interkommunale samarbeid og institusjoner
som de har på Nordmøre samt å synligjøre det arbeid som har vært gjort i kommunene
• Etablere møtested for deling og utvikling av kunnskap og ideer innen følgende områder:
o Klimaregnskap og budsjettarbeid
o Felles klimaprosjekt og prosjektorganisering
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o Klimavennlige innkjøp av varer og tjenester
o Tilrettelegging for miljøvennlig transport
o Miljøvennlig bygg
o Miljøsertifisering

Klimanettverk Nordmøre skal etableres som møteplass hvor kommunene for faglig påfyll, støtte og
veiledning i det videre arbeidet med realisering av og gjennomføring av tiltak i prioriterte klima
utfordringer. Kommunene i dette nettverket skal tallfeste kommunens klimagassfotavtrykk målt i Co2 ‐
ekvivalenter. Reduksjon i Co2 ‐e skal være et uttrykk for kommunens årlige forbedrede klimagassutslipp som
skal påvirke til en utvikling for å nå FNs klimamål. Det skal også utarbeides en oversikt som skal beskrive
hvilke tiltak og hvilke kommunale aktører som har potensial for størst forbedring. Hver kommune vedtar
hvilke klimamål som til enhver tid skal settes. Klimautslippene som er tilknyttet kjøp av varer og tjenester
utgjør en stor del av det totale klimagassutslippet. Kommunene skal fremme innovasjon og grønn vekst og
bidra til smarte løsninger når de kjøper inn varer og tjenester. Det skal også settes fokus på hvordan
kommuner kan arbeide med grønn struktur med god og langsiktig arealplanlegging.

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Kristiansund
Aure
Gjemnes
Surnadal
Tingvoll
Venter på tilbakemelding fra: Bekreftelser ettersendes
Sunndal
Rindal
Smøla

Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
5
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Ingen kommunen utløser tilskudd i andre nettverk. Klimanettverk Nordmøre skal ha en egen styringsgruppe
bestående av representant fra fylkesmannen, fylkeskommunen og 3 kommuner.
Fagmiljø: Fagpersoner og fagavdelinger i Møre og Romdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, bidrar innen konkrete aktiviteter og prosjekter når det er naturlig, f.eks. landbruk, miljøvern,
plan, bygg og vedlikehold, innkjøp og samferdsel, alle regionråd i fylket, KS, Stiftelsen Miljøfyrtårn, NEAS,
CEMAsys, ENOVA, ENØK senteret, NIBIO, Runde miljøsenter. Andre fagmiljø vil bli koblet på ved behov.

Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Sekretariatsfunksjonen for nettverket i oppstartsfasen vil bli lagt til Kristiansund kommune i regi av Orkidé‐
Nordmøre regionråd. Nordmøre regionråd har overordnet ansvar for formålstjenelig organisering av
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klimaarbeidet. Det er estimert til 10 uke verk.

Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Klimanettverk Nordmøre skal være et verktøy for gjennomføring av tiltak for reduksjon av klimautslipp. Det
skal samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunens overordnet kommunale planer.
Klimanettverk Nordmøre skal ikke være en erstatning for kommunalt klima‐og energiarbeid, men en styrking
og ressurs for kommunenes egen måloppnåelse. Klimanettverk Nordmøre skal øke gjennomføringsevnen for
klima‐og energitiltak for kommunene gjennom å:
• Være en arena for kommunene i Nordmøre og en plattform for utøving av samfunnsansvar.
• Bidra til å øke og formidle kunnskap og informasjon om klimautfordringene.
• Arrangere møter og seminarer hvor partnerne kan presentere seg, også med politisk deltagelse og
eksterne foredragsholdere,
• Koordinere klima‐ og energiarbeidet i fylket
• Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer statlig og internasjonalt.
• Opplæring og kunnskapsbygging for miljøledelse internt
• Kommunikasjon og informasjon eksternt
• Kvalitetssikring og oppfølging av tiltak for best mulig reduksjonspotensial.
• Utvikling av bedre grunnlag for klimaregnskap i Nordmøre; herunder bedre målbarhet for klimatiltak.
• Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med nettverket.
• Gi partnerne råd og støtte i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk.
• Samarbeid på tvers, sektorer og fagmiljø.
• Deling av beste praksis eksempler.

Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Prosjektet er organisert slik at Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune er i
styringsgruppe og skal ha en pådriverrolle mot kommunene. Fylkesmannen og fylkeskommunen skal bidra
med sin faglige kompetanse og sitt nettverk innen relevante fagområder og aktuelle tiltak. Alle aktører i
nettverket har medansvar for drift av nettverket.

Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Regional forankring: Klimanetteverk samarbeid er forankret i Regional delplan for energi og klima 2015‐2020,
vedtatt i fylkestinget 15. Juni 2015. Tiltaket faller inn under ”gjennomføring av planen” i ”regional delplan
for energi og klima” og under ”innsatsområde 4: nettverk og samarbeid om klimaarbeid i kommunen i
Handlingsprogram for klima og energi 2017”. Tiltaket skal følges opp i Handlingsprogram for klima og energi
2018.
Lokal forankring: Nettverksarbeidet er også forankret i arbeidsutvalget i Orkidé‐ Nordmøre regionråd. (viser
til regionrådsmøte 02.02.2018‐ SAK 2/18). Arbeidet presenteres også i Regionrådsmøte 16.02.18 og
rådmannsmøte 15.02.18. (vedlegg)

Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Regional forankring: Klimanetteverk samarbeid er forankret i Regional delplan for energi og klima 2015‐2020,
vedtatt i fylkestinget 15. Juni 2015. Tiltaket faller inn under ”gjennomføring av planen” i ”regional delplan
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for energi og klima” og under ”innsatsområde 4: nettverk og samarbeid om klimaarbeid i kommunen i
Handlingsprogram for klima og energi 2017”. Tiltaket skal følges opp i Handlingsprogram for klima og energi
2018.
Lokal forankring: Nettverksarbeidet er også forankret i arbeidsutvalget i Orkidé‐ Nordmøre regionråd. (viser
til regionrådsmøte 02.02.2018‐ SAK 2/18). Arbeidet presenteres også i Regionrådsmøte 16.02.18.

Vedlegg
Aktivitetsplan klimaarbeid 2018 (002).docx (Aktivitetsplan)
Bekreftelse Deltakelse i klimanettverk.docx (Annet)
Regional delplan klima og energi‐ side 43‐ gjennomføring i partnerskap.pdf (Annet)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Kjetil Tore Fjalestad for Kristiansund kommune
Levert 15.02.2018
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