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Utbetaling av tilskudd - Klima- og energinettverk for
Lindesnesregionen
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SB9727. Det er søkt
om et tilskudd på kr 125 000. Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og vil utbetale et tilskudd
til tiltaket. Tiltaket som gis tilskudd er "Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen".
Beskrivelse av tiltaket:
"Målet med nettverket er å være en møteplass for å dele og øke kunnskap blant fagmiljøene i
deltakerkommunene. Oppfølging og videreføring av arbeidet med Klima- og energiplan for
Lindesnesregionen. Gjennomføre lokal konferanse (KIME). Samordne kompetansemiljøene innen
bygg-, energi- og driftsplanlegging slik at det kan gis råd og informasjon til innbyggere og
planarbeid om energibruk og klimaspørsmål. "
KLIMASATSSTØTTE TIL NETTVERK
Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling
og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.
Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må
•
ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
•
ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
•
være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
•
omfatte minst fire (fylkes)kommuner
•
samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune
Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til
nettverkssekretariatet.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet vurderer at Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen dekker alle krav til
nettverk. Nettverkstilskuddet regnes ut fra at kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes
og Mandal deltar i nettverket.
Nettverket har 5 deltakere og får kr 25 000 per deltaker, til sammen kr 125 000 for arbeidet i 2018.
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Tilskuddet blir betalt ut til Mandal kommune i rollen som sekretariat for nettverket.
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg inn med samme bruker som sendte søknaden.
Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen fikk støtte til nettverksarbeid for 2017.
Miljødirektoratet mottok sluttrapport for 2017 den 15.2.2018 og vurderer at nettverket har
rapportert tilfredsstillende om aktiviteter i 2017 og nytten av tilskuddet.
Lykke til med videre arbeid!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Tilskuddet vil utbetales til deres konto 6335 05 22222 med betalingsreferanse 2018/2481-20032018
som vist her:
Dato
01.04.2018

Beløp Beskrivelse
125 000

Tilskudd nettverk 2018

Følgende krav til rapportering og rapporteringsfrister gjelder for tilskuddet.
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapport om gjennomførte aktiviteter og vurdering av
nytteeffekten av støtten

25.01.2019

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.
Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalt tilskudd
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for
tilskuddet 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 brevet er elektronisk godkjent.
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

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

Kopi:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Alle deltakende kommuner
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