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Tildeling av tilskudd - Utrulling av Klimapartner til enda
fleire fylker
Det vises til deres søknad om tilskudd av 06.02.2018 med referansenummer 18S8FD84. Det er søkt
om et tilskudd på kr 535 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 535 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Utrulling av Klimapartner til enda
fleire fylker".
Beskrivelse av tiltaket:
"Klimapartnere er eit nettverk for private og offentlege verksemder. Deltakarane samarbeider om
klimatiltak, lagar årlege klimarekneskap, forpliktar seg til å bli miljøsertifiserte og betalar
medlemskontingent. Klimapartnere Agder som dekker begge Agderfylka starta i 2009 og har 50
partnarar med over 25 000 tilsette og 12 000 studentar. Klimapartnar Hordaland starta i 2014 og
har 30 partnarar med over 50 000 tilsette og 30 000 studentar
Under Arendalsuka 2014 inviterte Klimapartnere Agder til møte om nasjonal utrulling. Fleire fylke
og kommunar uttrykte behov for større nasjonalt samarbeid om effektive klimatiltak på regionalt
nivå. Agder og Hordaland sine prosjektleiarar er inviterte til fleire fylke for å fortelje om
modellen. Fylkesutvalet i Troms og Fylkesutvalet i Rogaland har vedtatt å opprette Klimapartnere.
Klimapartner Troms vart skipa 9.2.2017 med eit velykka partnarmøte med 60 deltakarar.17
verksemder signerte partnarskapsavtale. Klimapartner Rogaland har oppstartsmøte 21. februar
2018. Trønderlag fylke har meldt interesse og har saka til politisk behandling. Fleire andre fylke
har meldt interesse.. Prosjektleiarane deltek på samlingar med sentrale samfunnsaktørar og
politikarar og presenterer klimapartnarmodellen og dei oppnådde resultata. Prosjektleiarane er
etterspurde og ønskjer å vere til hjelp for andre fylke, med det er vanskeleg å prioritere slik
ekstern aktivitet. Budsjetta og ressursane er øyremerka til dagleg drift av klimapartnarar i eigne
fylke, og prosjektleiarane er meir enn fullt engasjerte i å følgje opp klimainnsatsen til sine eigne
verksemder.
Tiltaket går ut på å fortsatt frikjøpe prosjektleiarane i Agder og Hordaland med til saman om lag
ei 50 % stilling i eitt år frå haust 2018.. Dette vil gjere at dei framleis kan bruke ressursar på å
hjelpe andre fylke som vil i gang med klimapartnarmodellen. Dei skal fasilitere og gje råd om
arbeidet, utveksle erfaringar og byggje nettverk mellom regionane. Dei skal styrkje kontakten med
sentrale aktørar og nasjonale styresmaktar og gje råd om kvifor og korleis dette bottom-up klima-
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initiativet faktisk gjev konkrete resultat.
Konkret:
Rådgjeving, opplæring og oppfølging av regionar som har vedteke oppretting av klimapartnarnettverk, herunder Troms, Rogaland og Trønderlag.
Fortsatt støtte til reise og følgje opp direkte regionar som vurderer å gå i gang med
Klimapartnarar. P.t. Akershus, Telemark, Nordland, Oppland, Trøndelag.
Ferdigstille ein felles startpakke med nødvendig informasjon til alle regionane som vurderer å gå i
gang med Klimapartnarar.
Heve kvaliteten på opplæringsmateriell og profesjonalisere uttrykk på nettsider og sosiale media.
Hjelp til arrangement som nasjonale nettverkstreff og representasjon og synleggjering av
Klimapartnarar.
"
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. Klimapartnernettverk i oppstart og planlegging tildeles
kr 250 000 i støtte.
Hordaland fylkeskommune søker sammen med Aust-Agder fylkeskommune om kr 535 000 til utrulling
av Klimapartner i enda flere fylker. Tiltaket går ut på å frikjøpe ressurser fra Klimapartner i Agder
og Klimapartner i Hordaland i ett år, for at disse skal bidra til å rulle ut Klimapartner i andre fylker.
Søknaden bygger videre på tilsvarende søknad fra 2017, og Miljødirektoratet ser at Klimapartner i
Hordaland og Agder fortsatt har gode resultater mht klimagassreduksjon i virksomhetene som
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deltar, og virker som et målrettet tiltak for grønn utvikling av samfunn og næringsliv. Vi ser også at
oppmerksomheten fra andre fylker som vurderer tilsvarende tiltak er stor. Støtte til frikjøp av
ressurser fra Hordaland og Agder vil bidra til effektiv spredning av modellen og erfaringer.
Støtten skal benyttes til å bistå Trøndelag, Nordland, Oppland/Hedmark og Rogaland som får støtte
til planlegging eller oppstart av Klimapartner-nettverk i årets Klimasats-tildeling. Støtten skal også
benyttes til å fortsette å yte hjelp til nettverk som fikk støtte til planlegging eller oppstart i 2016 og
2017, samt til eventuelle nye regioner som begynner å planlegge slike nettverk.
Støtten kan også benyttes til å ferdigstille en startpakke med informasjon, heve kvaliteten på
opplæringsmateriell og hjelpe til med arrangementer som nasjonale nettverkstreff.
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/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Dersom egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr
500 kr/time. Timelister skal ikke legges ved regnskapet.
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
535 000

Tilsagnet er gyldig til 10.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
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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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