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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SAFE3B

Forprosjekt Klimanettverk Nordland
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Nordland fylkeskommune søker Klimasats 2018 om støtte til forprosjekt for Klimanettverk Nordland.
Forprosjektet skal se på organisering og sammensetning av et partnerskap mellom næringsliv og offentlige
virksomheter i Nordland. Det skal gjennom forprosjektet lages en plan for opprettelse av et partnerskap
med budsjett og finansieringsplan. Det skal gjøres gode vurderinger om nytteeffekten og en kartlegging av
best mulig struktur av et slikt partnerskap. Formålet med et privat‐offentlig samarbeide er å bidra til det
grønne skifte. Klimapartnere har tidligere blitt sett på som modell for nettverk i regionen. Klimapartnere er
et offentlig‐ privat samarbeid som formidler kunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer og
skaper møteplasser. Målet med Klimapartnere regioner er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn
samfunns‐ og næringsutvikling. Klimapartner forplikter sine parter til å lage regnskap og det vil derfor være
mulig å beregne effekten av tiltak som gjennomføres av partene. Det skal gjennom forprosjektet også
vurderes andre mulige nettverksmodeller i samarbeide med næringslivet.
Fylkeskommunen har allerede beregnet sitt klimafotavtrykk for 2016 for å identifisere fokusområder for
fremtidig klimasatsing og vil bruke det til å skissere fremtidige tiltak for reduksjon av klimagasser.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Som samfunnsutvikler kan Nordland fylkeskommune både påvirke og samarbeide med kommuner, næringsliv
og befolkning i fylket med målsetting om at nordlandssamfunnet som helhet skal utvikle seg i en mer
bærekraftig retning. For å innrette gode tiltak mot klimaendringene kan det være hensiktsmessig å inngå
partnerskap med ulike aktører. Nordland har per dags dato ikke regionalt klimanettverk. Partnerskap er en
arbeidsform som er basert på tillit og ansvarsdeling mellom ulike samarbeidspartner. Et forpliktende
partnerskap kan bidra til å kutte utslipp i egen virksomhet og samtidig inspirere andre å ta i bruk eller
utvikle grønne løsninger. Partnerskap og nettverk har vist seg å bidra positiv til å redusere klimagassutslipp
gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeide.
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Hvordan er søknaden politisk forankret?
Prosjektet er forankret gjennom fylkeskommunens strategiske arbeid med den regionale klimaplan. Et av
de prioriterte tiltak i handlingsprogrammet til den regionale klimaplanen er å etablere en arena for
erfaringsutveksling og kompetanseheving knyttet til lokalt og regionalt klima‐ og energiarbeid i fylket.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet med forprosjektet vil starte opp august 2018 og forventes ferdigstilt innen et år.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
August/September 2018: Opprettelse av prosjektgruppe med representanter fra Nordland fylkeskommune
og næringslivet.
Oktober 2018: Oppstart av arbeid med å utvikle sammensetningen av nettverk/partnerskap og utarbeiding
av gjennomføringsplan, budsjett og finansieringsplan.
August 2019: Rapportering av forprosjekt.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Den økonomiske støtten vil være utløsende for at det kan settes av ressurser til å gjennomføre dette
arbeide.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Prosjektleder

300 000

Møtevirksomhet

50 000

Konsulentbistand

150 000

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
Prosjektet kan nedskaleres. Det vil da være fare for at prosjektet ikke blir like bra gjennomført og
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forankret.

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

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Charlotte Lassen for Nordland fylkeskommune
Levert 15.02.2018
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