KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 961382335
Foretaksnavn: Opplandfylkeskommune
Navn: Terezia Hole
Kontonummer: 20000950018
Adresse: Postboks 988
Postnr.: 2626 Lillehammer
Telefon: 97530531
E‐post: Terezia.hole@oppland.org
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oppland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S5B59B

Klimapartnere Innlandet
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Oppland fylkeskommune søker midler til en 50% prosjektstilling over to år, for å få i gang Klimapartnere
Innlandet. Klimapartnere er et nasjonalt nettverk som skal redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn
samfunns‐ og næringsutvikling. Gjennom nettverket knytter man til seg kommuner og private virksomheter
som er i front og som ønsker økt kompetanse og forsterke effekten av egen klimasatsing.
Opprettelsen av Klimapartner Innlandet vil også bidra til at næringslivet får kompetanse som er nødvendig
for å gripe de mulighetene som finnes i det grønne skiftet, herunder offentlig anskaffelser og nye grønne
markeder i rask teknologisk utvikling.
Klimapartnere kan levere en konkret verktøykasse for bedrifter som ønsker å være i front i det grønne
skiftet, og øke sin konkurransekraft på dette området. Erfaringer fra bedrifter i Agder (gjennom
Klimpartner Agder) er at de får vist frem sine grønne produkter og tjenester i markedet. I nettverket
utvikles det konkrete prosjekter der næringslivet og offentlig sektor kjører prosjekter sammen. Gjennom
nettverket forplikter bedriftene seg til å lage klimaregnskap for virksomhetens utslipp, og jobbe med
miljøstyring.
Fylkeskommunen kan gjennom klimapartner tilby klimaregnskap til fylkets kommuner, og bistand og
oppfølging av dette. Det er stor interesse for utarbeidelse av slike regnskap i Innlands kommunene, men
manglende midler, ressurser og kunnskap til å gjennomføre klimaregnskap på egenhånd.
Oppgaver for prosjektleder er i all hovedsak følgende:
• Kontakt med andre Klimapartnere‐regioner for opplæring og samkjøring
• Finne aktuelle virksomheter, både offentlige og private, for samarbeid.
• Invitere aktuelle virksomheter, både offentlige og private, til oppstartsmøte
• Arrangere oppstartsmøte. Etablere styre og planlegge aktiviteter videre
• Forberede anbud på klimagassregnskap for alle virksomhetene.
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• Gjennomføre klimagassregnskap i medlemsbedrifter og kommuner for 2018
• Jobbe aktivt mot sentrale aktører i regionen med grønn samfunns‐ og næringsutvikling
• Arrangere samlinger og workshop'er med ulike tema som virksomhetene er opptatt av (transport, energi,
avfall, bioøkonomi, miljøvennlige bygg m.m.)

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Klimapartnernettverket vil både gi økt kunnskap og kompetanse blant virksomhetene som er med, samt i
fylkeskommunen. Det vil gjøre det lettere for bedriftene og det offentlige i Innlandet å redusere
utslippene. Dette er spesielt viktig i Oppland hvor 80% av bedriftene er små bedrifter med liten
kompetanse og få ressurser til å jobbe aktivt med dette. Samtlige bedrifter i Oppland er også i ikke‐
kvotepliktig sektor hvor Norge må kutte utslippene betydelig nasjonal innen 2030. Erfaringer fra
klimapartner i Agder og i Hordaland viser nedgang i partnernes klimagassutslipp de årene nettverkene har
eksistert. Se de nyeste rapportene med klimaregnskap fra Agder og Hordaland her:
http://www.klimapartnere.no/publikasjoner/.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
• Alle virksomhetene lager sitt eget klimaregnskap. På den måten får alle som er med i Klimapartnere
oversikt og tall på egne utslipp.
• Klimapartnere anbefaler også miljøsertifisering slik at man kan få miljøarbeidet innarbeidet i hele
organisasjon, og har et tett samarbeid med bl.a. Miljøfyrtårn
• Klimapartnere ønsker klima‐satsingen forankret i toppledelsen for få til en best mulig miljøledelse.
• Klimapartnere følger opp virksomhetene i nettverket direkte for å gi gode råd til utslippskutt, hvor man
kan få til tiltak/prosjekter og hvor det er mulig å søke støtte.
• Alle som melder seg inn i Klimapartnere tar del i en felles innsats og omstilling til en mer klimavennlig
region. Offentlige, næringsliv og sterke utdannings‐ og kompetansemiljøer jobber sammen og bidrar i
felleskap
• Klimapartnere ser mange gode eksempler på beste praksis ‐ Klimapartnerne lærer av hverandre.
• Klimapartnere‐virksomhetene får vist frem sine grønne produkter og tjenester gjennom nettverket.

Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Tiltaket Klimapartnere Oppland/Innlandet bygger på konseptet og erfaringene fra Agder og Hordaland, og er
sånn sett ikke nyskapende. Det er likevel nyskapende å jobbe aktivt mot næringslivet i Oppland og
Hedmark med fokus på mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Organiseringen gjennom et
forpliktende nettverkssamarbeidet, der målsettingene er å kunne gjennomføre utslippsreduserende tiltak i
egen virksomhet og fortløpende dokumentere klimaeffekt, vil være nytt for den enkelte
medlemsbedrift/klimapartner. De årlige klimarapportene og andre publikasjoner, så som kunnskapsnotater
om utvalgte tema, vil være offentlig tilgjengelig. Dette er ledd i formidling av erfaringsbaser kunnskap og
direkte bidrag til grønnere samfunnsutvikling og inspirasjon til omstilling.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Et avgjørende verktøy i Klimapartner‐konseptet er klimaregnskap. Alle partnere får tilgang til en teknisk
løsning der de kan registrere sine egne klimautslipp, og må gjøres kapable til å gjøre dette på en
systematisk og etterprøvbar måte. Dette tallmaterialet settes så sammen til et årlig samlet klimaregnskap
for alle partnerne. Se eksempler fra Agder og Hordaland på http://www.klimapartnere.no/publikasjoner/.
Klimaregnskapet utgjør et sentralt verktøy i virksomhetens Miljøledelse, vil gi en grunnleggende bevissthet
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rundt egne utslipp, og synliggjøre hvor og hvor mye det er nødvendig og mulig å kutte. For Klimapartnere
Oppland/Innlandet og det omsøkte tiltaket vil 2018 være det første året det rapporteres for, og vil da
utgjøre ”baseline” som de neste årene måles opp mot.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Oppland fylkeskommune har et politisk vedtak i regional planstrategi 2016‐2020 om klimanøytralitet i
Oppland samfunnet 2025 og Oppland fylkeskommune skal være klimanøytral 2020. Etablering og drift av
klimapartner vil være et viktig verktøy for å sikre kompetanse og verktøy som er nødvendig for å nå målet.
Fylkesutvalget har vedtatt i møte 23.januar 2018 i sak 8/18 at "Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen gå i
dialog med Hedmark fylkeskommune med mål om å etablere Klimapartner Innlandet, for å bygge nettverk og
forsterke samarbeidet med innlandssamfunnet for å oppnå vedtatte klimamål."

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Målet er at etter tre år skal Klimapartnere Oppland/Innlandet være selvfinansierende gjennom egeninnsats
og medlemsavgift fra deltakende virksomheter.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Forventede årlig driftsutgifter er 850000
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Prosjekt planlegges å starte i april 2018 og evalueres i slutten av 2019. Håpet er at prosjektet skal stå på
egne bein videre.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Lastes opp som vedlegg.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Fylkeskommunen jobber for å utløse klimagassreduksjoner innenfor en rekke sektorer. Midler fra klimasats
vil bidra direkte til å finansiere midler for at fylkeskommune skal kunne realiserer satsingen raskt.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

50% stilling over to år

900 000

Klimaregnskap

150 000

Kommunikasjon og profilering

100 000

Arrangementer og møter

150 000

Total sum

1 300 000

Finansiering
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Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
1 300 000

‐ Andre offentlige tilskudd
‐ Annen finansiering

0
450 000

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

0
850 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Deler av tiltaket kan gjennomføres med mindre tilskudd , men da ved å redusere omfang av aktiviteter og
forlenge gjennomføringsplan.Det vil ha negativ innvirkning på mulighetene til å bidra rask til målbart og
merkbart utslippsreduksjon i Innlandet.

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
Aktivitetsplan Klimapartnere Innlandet.xlsx (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Terezia Hole for Opplandfylkeskommune
Levert 15.02.2018
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