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Tildeling av tilskudd - Klimapartnere Trøndelag
Det vises til deres søknad om tilskudd av 14.02.2018 med referansenummer 18SAA275. Det er søkt
om et tilskudd på kr 250 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 250 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Klimapartnere Trøndelag".
Beskrivelse av tiltaket:
"Klimapartnere (www.klimapartnere.no) er et offentlig-privat samarbeid som formidler
klimakunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt,
og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klimapartnere Agder ble etablert i 2009, og
Klimapartnere Hordaland i 2014. Klimapartnere Trøndelag ønskes etablert i 2018.
Målet for Klimapartnere Trøndelag er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med
grønn omstilling, og slik bidra til miljø- og klimavennlig samfunnsutvikling i Midt-Norge.
Klimapartnere Trøndelag vil være et forum for offentlige og private virksomheter, og skal
systematisk utvikle og fremme grønne forretningsidéer og bruk av grønne varer og tjenester. Det
skal være lønnsomt å redusere klimagassutslipp. Dette gjøres blant annet konkret gjennom direkte
partnermøter med fokus på grønn forretningsutvikling og innovasjon, informasjon om
virkemiddelapparatet, workshops, deling av beste praksis, fremme grønne innkjøp og samarbeid
med innovasjonsaktører.
Klimapartnere Trøndelag vil samarbeide aktivt for å nå overordnet målsetning, ved å:
- Være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av
samfunnsansvar. - Bidra til å utvikle og fremme partnernes grønne produkter og tjenester.
- Bidra til å øke og formidle kunnskap og informasjon om klimautfordringene i Midt-Norge
- Arrangere møter og seminarer hvor partnerne kan presentere seg, også med politisk deltakelse og
eksterne foredragsholdere.
- Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne.
- Gi partnerne råd og støtte i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av
klimafotavtrykk.
Den enkelte Klimapartner vil arbeide for å støtte Klimapartneres overordnede målsetning, bl.a.
gjennom følgende aktiviteter:
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- Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å
redusere disse.
- Etablere miljøstyring og miljøsertifisere egen virksomhet.
Det søkes herved om støtte til oppstartsfasen og igangsettelse (1 år) av Klimapartner Trøndelag.
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune vil støtte nettverket i ytterlige 2 år etter
oppstartsfasen og det forventes at nettverket driftes etter dette med egne midler og
medlemsbidrag. "
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.
Rammen for tildeling er 147 millioner i 2018. Dette betyr at flere klimatiltak ikke får støtte, og at
noen får mindre enn omsøkt.
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.
MILJØDIREKTORATET VURDERING
Miljødirektoratet har mottatt fem søknader om støtte til Klimapartner-initiativ, med et samlet
søknadsbeløp på totalt 2,6 millioner kroner.
Trøndelag fylkeskommune har søkt om 250 000 kr til å danne et nettverk som skal redusere
klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med grønn omstilling og bidra til miljø- og klimavennlig
samfunnsutvikling i Midt-Norge, også kalt Klimapartnere Trøndelag. Dette er et offentlig-privat
samarbeid som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av grønne varer og tjenester.
Samarbeid med lokalt næringsliv kan være viktig for å realisere klimakutt, og slik gå fra ord til
handling i lokalt klimaarbeid.
Miljødirektoratet ser at partnerskap og nettverk har gode resultater med tanke på
klimagassreduksjon i virksomhetene som deltar, og kan bidra som et målrettet tiltak for grønn
utvikling av samfunn og næringsliv.
Klimasats bidrar også til frikjøp av noen ressurser i Klimapartner Hordaland og Klimapartner Agder
slik at disse kan bistå andre Klimapartnere som Trøndelag, Nordland, Innlandet, Troms, Rogaland,
Akershus og Telemark som nå er i planleggings- og oppstartsfasen. Ta kontakt med klimapartner
Hordaland eller Klimapartner Agder.
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Vi gjør også oppmerksom på at Innovasjon Norge har en ordning for støtte til bedriftsnettverk.
Denne ordningen kan være relevant for bedriftene som eventuelt blir del av nettverket.
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.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Dersom egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr
500 kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis 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.

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

Sluttrapport med bekreftet regnskap

01.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
250 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. 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
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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.
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