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Tildeling av tilskudd - Holdningsskapende
tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S4FADC. Det er søkt
om et tilskudd på kr 425 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 425 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Holdningsskapende
tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog".
Beskrivelse av tiltaket:
"Det planlegges arrangert en Mobilitetsuke, heretter kalt tiltak, i Lørenskog kommune 16.-22.
september 2018 i forbindelse med den europeiske mobilitetsuken. Deltagelse ved den europeiske
mobilitetsuken har som formål å ta tak i temaer og problemstillinger som knytter seg til transport
og miljø, og som vil gi Lørenskog anledning til å løfte frem aktuelle og realistiske løsninger for
fremtidig reisevalg, samt oppmuntre innbyggere til å velge flere miljøvennlige reiser. Bakgrunnen
for ønsket om deltagelse er vedtak om at Skårersletta, en sentral gate i Lørenskog sentrum, skal
bygges om fra vei til bygate og med behov for restriksjoner for biltrafikk. Vi ønsker å stimulere til
mer miljøvennlige transportformer gjennom å vise mulighetene som finnes. Lørenskog er i dag også
en bilpreget kommune der flesteparten av reisene foretas med bil. Kommunes visjon gjennom
kommuneplanen er at flesteparten av fremtidens reiser skal tas med bruk av kollektivtransport,
sykkel eller gange. I klimaplanen er det også et mål om å redusere totalmengden av utslipp
relatert til transport i kommunen. Deltagelse ved et slikt arrangement kan øke bevisstgjøringen
rundt folks reisevalg og bidra til å snu holdningene rundt transportvalg i positiv retning for
kommunen. Lørenskog kommune ser behov for en mobilitetspåvirkning for at kommunen skal kunne
nå målet om å bli en grønnere kommune.
Lørenskog kommunes administrasjon vil være koordinator og arrangør, i samråd med lokale
politikere, lokalt næringsliv og innbyggere. For at kommunen skal kunne delta på et slikt
arrangement er det avhengig av støtte til gjennomføring.
Formålet med arrangementet er å kunne påvirke og bevisstgjøre folks reisevaner i Lørenskog
gjennom informasjon, demonstrasjon og aktiviteter. Aktiviteter, demonstrasjon og infoforedrag er
noen av tiltakene som planlegges gjennomført under arrangementet. Det er tenkt å involvere
næringsliv, skoler og barnehager, foreninger og andre interessenter til å bidra under
arrangementet der det meste av deltakelsen skal være frivilligbasert.
Bilfri mobilitet vil ha en direkte effekt på klimagassutslipp. Det er å håpe at de som deltar, vil ta
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de nye vanene med seg og at den unødvendige bilbruken i Lørenskog kan reduseres. Tiltaket vil ha
gi en positiv merverdi for lokalmiljøet, men også for folkehelsa. "
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
Lørenskog kommune vil arrangere mobilitetsuke i september 2018, og søker støtte til å lage et
omfattende arrangementet som skal nå både næringsliv, politikere og innbyggere. Programmet skal
bestå flere ulike gatearrangementer, informasjonsvirksomhet og flere foredrag, noen rettet mot
innbyggere og noen rettet mot næringsliv og utbyggere. Målet er å bidra til holdningsendring
knyttet til transport blant annet gjennom å synliggjøre klimavennlige alternativ til den fossile bilen.
Holdningsskapende arbeid innen klima er vanskelig – få informasjonstiltak og holdningsskapende
kampanjer som kan vise til faktisk klimaeffekt. Resultatet av arbeidet er svært usikkert. Samtidig
mener vi det er nødvendig å arbeide med informasjon og holdninger, og ut fra programmet for
mobilitetsuken i Lørenskog opplever vi at arrangementet er målrettet og gjennomtenkt. Det teller
positivt at kommunen vil nå både næringsliv, politikere og innbyggere. Det teller også positivt at
kommunen legger opp til foredrag om klimavennlig omstilling med mulighet for dialog og innspill til
kommunen. Varigheten – sju dager – gir mulighet for å nå mange, og øker muligheten for at "alle" får
det med seg. Fylkesmannen anbefaler søknaden.
Miljødirektoratet støtter arbeidet med kr 50% av kostnaden, oppad begrenset til kr 425 000.

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.
Som del av rapporteringen ber vi om å få tilsendt utredninger, eller lenke til disse.
Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time, og
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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

15.11.2018

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201812

Utbetaling av tilskudd

Beløp
425 000

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
(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.
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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 Oslo og Akershus
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