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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S4998B

Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør‑Østerdal
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Dette er en videreføring og utvidelse av et nettverk startet i 2017.
I Norge står jordbruket for ca. 8% av klimagassutslippet på landsbasis. I Hedmark der jordbruket er en viktig
næring, er andelen over 20%. Denne næringen må også bidra til å nå målet om 40% reduksjon av klimagasser
innen 2030. Landbruks‐ og matdepartementet har beregnet at jordbruket kan stå for en reduksjon av
utslippene med 20% innen 2030.
Sør‐Østerdalsregionen består av kommuner der primærnæringene, både jord‐ og skogbruk, står veldig
sterkt. Kommunene i Sør‐Østerdal ønsker å øke sin kompetanse og drive aktiv erfaringsutveksling på
klimarelaterte områder som går direkte på landbruksnæringen, og som kan bidra til at jordbruksnæringen
når dette målet.
De jordbruksfaglige ansvarlige i kommunene, er deltakerne i dette nettverket, vil gjennom å øke sin egen
kompetanse være aktive pådrivere og formidlere for å fremme gjennomføring av flere
klimagassreduserende tiltak i jordbruket i Sør‐Østerdalen.

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør‐Østerdal

Side 1 av 3

Det kan være aktuelt for nettverket å trekke brukerne inn i nettverksarbeidet ved å legge opp til
dialogmøter med næringen.
Aktører og fagekspertise på de enkelte områder vil bli trukket inn som bidragsytere i nettverksmøtene på
aktuelle fagområder.
Nettverket vil fortsette å gjennomføre studieturer til besøksmål som er relevante for kompetanseheving.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Nettverket utvides nå med en deltakerkommune (Våler) og 3 nye kommuner utløser støtte. Det legges opp
til økt aktivitet i tråd med det økte støttebeløpet.
Kommuner som utløser støtte:
Engerdal kommune, Stor‐Elvdal kommune, Trysil kommune, Åmot kommune, Våler kommune
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?
Elverum kommune ‐ skal for 2018 utløse støtte i "nettverket for innovative og aktive klimakommuner"
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Regionrådet for Sør‐Østerdal har allerede et prosjekt innen Energi & Klima, der Elverum, Engerdal Åmot,
Stor‐Elvdal og Våler deltar. Prosjektet har egen prosjektleder (med ansettelsesforhold i Stor‐Elvdal
kommune), og det vil være naturlig å legge sekretariatet for nettverket til denne stillingen.
Det vil settes av 18 dagsverk til sekretariatsfunksjonen (tilsvarende ca. 2 dagsverk pr
måned i 9 måneder, dvs. ca. 3,5 ukeverk).
Videreføringen av nettverket i 2018, og flere kommuner som utløser støtte , fører til tilsvarende økt
aktivitet, og ressurser til sekretariatsfunksjonen.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Nettverksmedlemmene vil selv styre aktiviteten og hvilke tema de vil legge vekt på og arbeide med. I
starten av året, avsettes det tid til nødvendige avklaringer og utarbeidelse av detaljert aktivitetsplan,
basert på nettverksdeltakernes egne innspill.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Hedmark fylkeskommune har i sin tiltaksplan til Energi og klimaplan (fylkesdelplan) klare målsettinger innen
landbruk. Disse er sammenfallende med tema som vektlegges i dette nettverket. Fylkeskommunen var
derfor positiv til økt fokus på disse områdene gjennom nettverkssamarbeid da dette nettverket ble startet
i 2017, og de er orientert om at nettverket videreføres.
Fylkesmannens mål er å øke kunnskap og aktivitet på klimatiltak innen landbruket, og er positiv til at dette
nettverket skal jobbe spesifikt med klimarelaterte saker, og vil holdes orientert om arbeidet i
nettverksgruppa. Han vil også inviteres til å delta på nettverksmøtene når spesielle tema tas opp, og kan i
enkelte tilfeller være en bidragsyter overfor nettverket på spesifikke tema. Fylkesmannen er orientert om
videreføringen av nettverket.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Satsing på energi og klima er overordnet forankret i den enkelte kommunes energi‐ og klimaplan, og
gjennom politiske vedtak av deltakelse i det regionale prosjektet «Energi og klima i Sør‐Østerdal».
Politisk forankring ble dokumentert da nettverket ble dannet i 2017.
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Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Aktivitetsplan for 2018 følger vedlagt.

Vedlegg
Aktivitetsplan2018_innsendt.docx (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Elin Grete Budal for Stor‐Elvdal kommune
Levert 14.02.2018
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