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Tildeling av tilskudd - Trøndersk Klimamesterskap
Det vises til deres søknad om tilskudd av 14.02.2018 med referansenummer 18S13DA2. Det er søkt
om et tilskudd på kr 662 500. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 662 500. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Trøndersk Klimamesterskap".
Beskrivelse av tiltaket:
"Trøndersk klimamesterskap er en klimakonkurranse mellom elever i videregående skoler.
Konkurransen handler om å spare flest kg CO2e i løpet av 2-3 uker. Konkurransen ble testet i fjor
(2017) og ga gode resultater. Det er vedlagt prosjektrapport fra i fjor inkl. antall besparte kg CO2
totalt fra gjennomføringsfasen i konkurransen.
Selve klimakonkurransen består av at enkelte elever logger seg på en webportal hvor de
A) lager seg en bruker og kan kalkulere sitt CO2 fotavtrykk gjennom en klimakalkulator (dette er
gratis og tilgjengelig allerede nå) og
B) deltar i en konkurranse som varer 2-3 uker i høsten 2018, hvor de en gang om dagen logger sine
daglige aktiviteter i forhold til CO2 besparelse og dermed konkurrerer med hverandre på enkelt
individnivå/klassenivå/skolenivå (konkurransen må kjøpes fra leverandør og ønskes finansiert av
klimasatsmidler). Daglige aktiviteter kan være: valg av transportmiddel til skolen, valg av
transportmiddel til fritidsaktiviteter, sortere søppel, valg av mat, slår av lyset, gi klær til
gjenbruk, reparere noe som er ødelagt framfor å kaste, og mange andre tiltak. "
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.
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•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
Trøndelag fylkeskommune søker kr 662 500 til en klimakonkurranse mellom elever i videregående
skoler, der eleven skal spare flest kg CO2e i løpet av 2-3 uker.
Miljødirektoratet mener Trøndersk klimamesterskap virker som et konkret og motiverende
undervisningsopplegg som kan få en stor gruppe unge til å reflektere over egen klimabelastning og
egen påvirkningskraft, samt forståelse for hvilke handlinger som påvirker utslippene mye og hva som
påvirker lite. Fylkeskommunen har testet opplegget, med gode resultater, og fylkeskommunen vet
også hvordan de vil forbedre opplegget, noe som øker sannsynligheten for at arbeidet får effekt.
Fylkeskommunen har inspirert andre fylkeskommuner, og det kan bli gjennomført samtidige
konkurranser, noe som kan virke ekstra motiverende. Trøndelag fylkeskommune har ambisjoner om
å få med minst 3400 elever og redusere utslippene med minst 200 tonn i prosjektperioden. Den
store klimagevinsten vil imidlertid komme i årene framover dersom tiltaket medfører varige
endringer hos deltakerne.
Støtte vil gjøre det mulig med en sterk forankringsprosses i skolene for å øke andel deltakere, og
støtten vil gjøre det mulig å engasjere prosjektleder eller prosjektmedarbeider som kan reise rundt
til alle videregående skoler i fylket og skape engasjement. Miljødirektoratet støtter tiltaket med
50% av kostnaden, oppad begrenset til kr 662 500.

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.
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Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet.

01.02.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201904

Utbetaling av tilskudd

662 500

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
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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Kopi:
Fylkesmannen i Trøndelag
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