Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 JAREN

Deres ref.:
18011279 Kristin Molstad

Trondheim, 22.06.2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/2739

Saksbehandler:
Stoltenberg, Kirvil Elise

Tildeling av tilskudd - Bli med! Handlingskampanje
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SD9E2D. Det er søkt
om et tilskudd på kr 885 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 885 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Bli med! Handlingskampanje".
Beskrivelse av tiltaket:
"Oppland fylkeskommune og kommunene Lillehammer, Gjøvik, Røyken, Asker, Gran, Lunner og
Jevnaker ønsker å samarbeide om en større handlingskampanje som skal gjennomføres i nevnte
kommuner. Sammen skal vi redusere de totale klimagassutslippene fra innbyggerne og lokale
aktører i kampanjeperioden, med et langsiktig mål om å bidra til en endring knyttet til privat
forbruk og bærekraftig livsstil. Kampanjeopplegget er i stor grad basert på erfaringer fra
CChallenge og Ducky.
Før kampanjen vil vi gjennomføre et forprosjekt hvor vi identifiserer interne og eksterne barrierer
som hindrer klimavennlig adferd. Dette innebærer informasjonsinnhenting i tillegg til å kjøre en
test av kampanjeform og måleverktøy på utvalgte kandidater i forkant av kampanjen.
Selve kampanjen skal vare i 30 dager, som kan være tilstrekkelig for at deltakere fortsetter med
endret adferd i ettertid. Deltakerne skal i 30 dager sette seg noen mål for reduksjon av sitt eget
klimafotavtrykk og gjennomføre dette. Deltakerne kan konkurrere mot hverandre eller lagvis, og
oppfordres til å dele sine erfaringer. Sosiale medier vil bli brukt for å skape felleskap for
deltakerne og formidling/kommunikasjon for arrangørene. På vår ukentlige «kampanjekontor» vil
vi tilby deltakerne veiledning, inspirasjon og bistand med formidling. Vi vil arrangere kurs, kick-off
arrangement og avslutningsmarkering for deltakerne. Det kan også være aktuelt å tilby praktisk
tilrettelegging, for eksempel lån av elsykkel og gratis månedskort på buss o.l.
Kampanjen vil i stor utstrekning basere seg på bruk av Ducky, en norskutviklet app for logging av
klimafotavtrykk. Det gjør at vi vil kunne vise til en faktisk klimaeffekt av kampanjen. I dette
prosjektet vil Ducky videreutvikle verktøyet sammen med kommunene slik at det kan benyttes til
større kampanjer med flere tiltak, målgrupper og deltakelsesformer.
I kampanjeperioden ønsker kommunene i tillegg å vise engasjement og handlekraft ved å
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organisere en eller flere «Google Sprint» og «Hackathon». Google sprint er en femdagers prosess
for å skape ideer og teste de i et tverrfaglig team. Hackathon er en 24 timers idedugnad for de som
møter opp. Hensikten med å arrangere disse er å utvikle gode løsninger på problemstillinger
knyttet til klimaarbeidet i kommunene, samt ny funksjonalitet til Ducky. Aktuelle
problemstillinger kan være å bruke kollektiv eller samkjøring i stedet for henting/levering til skole
og fritidsaktiviteter, utvikle en delkampanje for økt bruk av sykkel, finne nye løsninger på
problemet med parkering ved togstasjonene o.l. "
BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV SØKNADEN
Gran, Lunner, Jevnaker, Gjøvik, Lillehammer, Asker, Røyken kommuner sammen med Oppland
fylkeskommune søker støtte til å gjennomføre en stor holdningskampanje i befolkningen basert på
klimafotavtrykk-appen Ducky. Involverte innbyggere engasjeres i en 30-dagers periode, en varighet
som øker sannsynlighet for varig holdningsendring. Søkerne planlegger å engasjere ca 400 deltakere.
Det er positivt at mange kommuner samarbeider slik at de kan bruke felles opplegg for kampanjen.
Det teller også positivt at det skal arrangeres en 24 timers idedugnad for å finne gode løsninger på
problemstillinger knyttet til klimaarbeidet i kommunene. Det kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag for
kommunene til å identifisere tiltak de kan iverksette for å gjøre det enklere å ta klimariktige valg
for sine innbyggere. For å oppnå klimagassreduksjon mener Miljødirektoratet at det bør være en
viktig del av arbeidet å engasjere flest mulig, fortrinnsvis treffe innbyggere som ikke gjør så
bevisste klimavalg i dag og nå fram med god informasjon om hvilke handlinger som har stor
betydning for klimagassutslippene.
Samtlige søkerkommuner har klima- og energiplaner med mål og tiltak knyttet til informasjon og
holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet. Det er imidlertid vanskelig arbeid, og søkerne skriver i
søknaden at "de fleste studier og evalueringer konkluderer med at det er få informasjonstiltak og
holdningsskapende kampanjer som kan vise til faktisk klimaeffekt – de aller fleste er kun evaluert
gjennom aktivitetsmål. Det til tross for at undersøkelser (eks: Norstat 2015) viser at det er en viktig
motivasjonsfaktor for folk at de faktisk gjør en forskjell – at et valg de tar har reell klimaeffekt."
Miljødirektoratet deler oppfatningen om at det er vanskelig å gjennomføre virkningsfullt
holdningsarbeid, og resultatet av arbeidet er svært usikkert. Samtidig mener vi det er nødvendig å
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arbeide med informasjon og holdninger, og Bli med!-kampanjen virker målrettet og gjennomtenkt.
Søkerne stiller med en stor egeninnsats i prosjektet på kr 1,455 millioner.
Miljødirektoratet støtter arbeidet med kr 50% av kostnaden, oppad begrenset til kr 885 000.
Miljødirektoratet gir et lignende tilsagn til Trøndelag fylkeskommune som skal gjennomføre en
lignende kampanje på sine videregående skoler. Vi oppfordrer til å ta kontakt med Trøndelag ved
Ida Fuchs for utveksling av planer og erfaringer.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.
Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time, og
skal framkomme av regnskapet. Fakturaer og timelister skal ikke vedlegges. Regnskapet skal være
bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

20.11.2018

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201812

Utbetaling av tilskudd

Beløp
885 000

Tilsagnet er gyldig til 15.12.2018. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
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(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
kristin.molstad@gran.kommune.no
Bjornar.Kruse@gjovik.kommune.no
marte.sofie.soreide@lillehammer.kommune.no
bjorn.nordby@asker.kommune.no
Bente.Stoa@royken.kommune.no
terezia.hole@oppland.org
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