KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
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Stranda, kommune, 964980098, Åse Elin Hole, ase.elin.hole@stranda.kommune.no, 70026800
Sykkylven, kommune, 964980365, May‐Helen molvær Grimstad, may‐
helen.molvær.grimstad@sykkylven.kommune.no, 70246500
Stordal, kommune, 964980276, Anne Berit Løset, anne.berit.loset@stordal.kommune.no, 70279100
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SD0366

Sunnmørs kommunenes klima‑ og energi‑nettverk
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Sunnmørs kommunenes klima‐ og energi‐nettverk skal dele problemstillinger, erfaringer, kunnskap, gode
ideer og praktiske løsninger i samband med rullering av klima‐ og energi‐ planene som bidrar til kutt i
klimagassutslippene.
Vi skal bruke programverktøyet Komplett slik at alle kommunenes planer utarbeides på samme mal.
Vi skal videre gjøre oss kjent med beregnings verktøyene som er utarbeidet av miljødirektoratet til å
beregne konsekvensen av de tiltak man foreslår/vedtar. vi vil gjøre planene ambisiøse , men samtidig
realistiske og lett målbare.
Prosjektet vil fortsette ut året og videreføres så lenge det er behov fra kommunene..
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Nettverket skal videreføres som det eksisterende Sunnmørs kommunenes klima‐ og energi‐nettverk som
ble etablert i fjor.Vi er godt i gang med arbeidet som og vedlagte aktivitetsplan viser.
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Nettverket skal etableres som en fortsettelse av det arbeidet Sunnmøre Regionråd IKS har hatt med å
realisere vedtakene i allerede eksisterende klima‐ og energi‐planer.
Oppgaven ble lagt til Ålesundregionens utviklingsselskap etter at de hadde tatt initativ til å få utarbeidet
klima‐ og energi‐planer for 11 kommuner. Arbeidet med å realisere planene startet 1.1.2011. Disse
kommunene var med: Ålesund, Giske , Sula , Haram , Sandøy ,Skodje , Stordal , Norddal , Stranda ,
Sykkylven og Ørskog. Seinere kom og Vestnes til .
Sunnmøre Regionråd IKS( SR) ble opprettet den 19.12.2011 for å erstatte Ålesundregionens
utviklingsselskap og no er etter hvert alle kommunene på Sunnmøre medeiere i dette interkommunale
selskapet. Slik at nå består Sunmmøre regionråd av: Ålesund, Giske , Sula , Haram , Sandøy ,Skodje , Stordal
, Norddal , Stranda , Sykkylven , Ørskog , Vanylven, Volda, Ørsta, Sande, Harøy , Ulstein og Hareid.
Av store aktiviteter som har vært gjennomført i regi av SR er:
Regnmaker dagen på Tueneset i Ålesund 2013,5000 deltakende elever og lærere, energimerking av ca 300000
m 2 , energikartlegging av nesten samme areal, utskifting av ca 14000 HQL gatelys armaturer med LED,
innført energiledelse i noen av kommunene og det er avholdt bruker kurs for både drifts og administrativt
personell og i tillegg er det gjennomført en rekke enøkinvesteringer.
Forbildeprosjekt. Vi har vært aktiv pådriver for å få realisert Eidet omsorg senter som er et
forbildeprosjekt godkjent av Enova der de skal bruke bare 20 kWh /m2 år til lys, varme og ventilasjon.
Sunnmørs kommunenes klima‐ og energi‐nettverk skal etableres som møteplass hvor kommunene får faglig
påfyll, støtte og veiledning i det videre arbeidet med realisering av og gjennomføring av tiltak i prioriterte
klima og energi utfordringer. Skaffe seg et kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre rullering av klima‐ og
energi ‐planer og etablere nye planer der Regional delplan for klima og energi 2015 ‐2020 er et viktig
dokument .Alle reviderte klima‐ og energi‐planer til kommunene må minst tilfredsstille kravene i denne
planen.
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
I henhold til avtale med rådmennene i rådmannsmøtet på Sjøholt den 27.01.17 skulle vi søke om tilskudd for
14 av 19 kommuner. Disse kommunene var : Vanylven , Sande , Herøy , Ulstein , Hareid , Volda , Ørsta,
Ørskog, Norddal , Stranda ,Stordal , Vestnes, Skodje, og Sykkylven . I løpet av nettverksarbeidet i 2017 og
starten av 2018 har kommunesammensetningen i nettverket endret seg.
No består nettverket av følgende kommuner : Vanylven , Sande , Herøy , Ulstein , Giske , Volda , Ørsta,
Ørskog, Norddal , Stranda ,Stordal , Sula , Vestnes og Sykkylven. Energinettverket er opprettet med en
egen styringsgruppe bestående av representant fra fylkesmannen , fylkeskommunen og 3 stk kommuner.
Vi har invitert kommunene Ålesund og Skodje til å delta i nettverket. Ålesund deltok på oppstarts møtet.
Vi vil invitere de øvrige kommune til å delta selv om de ikke utløser krav om tilskudd. Hareid som var med
opprinnelig er ajour med sine planer.
Øvrige kommuner som ikke fikk plass under søkeropplysninger blir presentert her:
Stordal kommune, org nr 964980276 , rådmann Anne Berit Løset , anne.berit.loset@stordal.kommune.no, tlf
70279100
Vestnes kommune, org nr 939901965, Tone Roaldsnes, tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no,
tlf 7118400
Sula kommune, org nr 964980543 , Leon Aurdal, leon.aurdal@sula.kommune.no, tlf 70199100
Giske kommune ,org.nr 964980721 , Marit Larsen , mela@giske.kommune.no, tlf 701888000
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
14
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Giske og Sula kommune er med i nettverket "Kunnskap og nettverk for klimaløft Ålesund regionen"
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Fylkesmann og fylkeskommunen er representert i nettverket.
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Første steg i etableringen av nettverket ble gjort i 2017 da det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av
representanter for fylkeskommunen, fylkesmannen og 3 kommuner. Arbeidsgruppen har utarbeidet en
strategi og aktivitetsplan som det har vært arbeidet etter og som gjelder frem til juni 2018. Arbeidet
innrettes mot faglig tematikk som dels vil være rettet mot fagpersonell i kommunene, mot kommunale
beslutningstakere og mot det politiske nivået. Den faglige pådriverrollen vil ligge i arbeidsgruppen og i
nettverkets sekretariat i Sunnmøre Regionråd IKS.
Vi regner med å sette av 14 ukeverk pr år .
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Første steg i etableringen av nettverket ble gjort med å etablere en arbeidsgruppe bestående av
representanter for fylkeskommunen, fylkesmannen og 3 kommuner. Arbeidsgruppen utarbeider en
reviderte strategi og handlingsplan for arbeidet i kommunenettverket. Arbeidet innrettes mot faglig
tematikk som dels vil være rettet mot fagpersonell i kommunene, mot kommunale beslutningstakere og
mot det politiske nivået. Den faglige pådriverrollen vil ligge i arbeidsgruppen og i nettverkets sekretariat i
Sunnmøre Regionråd IKS.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Både fylkesmannen og fylkeskommunen er naturlige hovedpartnere . Fylkeskommunen utnevner styreleder
for nettverket. Fylkeskommunen vil delta i arbeidsgruppen og som en av deltakerne i nettverket når det er
etablert. Fylkesmann skal kvalitetsikre beslutninger.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Alle kommunene har vedtak i sine klima og energiplaner og i henhold til plan og bygningsloven skal planene
rulleres minst en gang hvert 4. år .I følge fylkeskommunenes plan for Kompetanse og Verdiskaping i 2017
under pkt 6.3 Betre klima, miljø og vatn , står følgende " Fylkeskommunen skal sammen med kommunene
etablere et nettverk for oppfølging av klima og energi planene."
Videre har kommunene i fjor høst år gjort vedtak om at de skal delta i nettverket for å følge opp og rullere
sine planer. Men det er ikke alle kommunene som vi rullere hele planen . vi har lagt ved en oversikt over
hvilke kommuner som skal rullere hele planen og hvilke som bare skal rullere tiltaks delen..
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Arbeidet vil bli lagt opp som en blanding av møter/ seminarer og studiebesøk. Tematikken og hyppigheten
av arrangementer vil bestemmes av arbeidsgruppa, og kan ettersendes etter sommeren.
Den foreløpige aktivitetsplanen som gjelder for nettverket er vedlagt og er i stor grad tilpasset fremdriften
i de webinarene som Miljødirektoratet skal ha fremover.
• Kommunene skal revidere sine klima‐ og energiplaner, og dette skal skje i henhold til den nylig vedtatte
regionale planen for klima og energi. Felles eller likelydende problemstillinger kan løses på en felles måte.
• Vi er i en kommunereform periode med mange sammenslåinger de neste årene. Klima‐ og energiplaner har
i utgangspunktet ikke høyeste prioritet i slike sammenslåings prosesser.
• Det er åpenbare mangler ved og behov for samordning av det kunnskapsgrunnlaget kommunene skal
planlegge ut i fra.
• Operasjonelle indikatorer kan utvikles i et samarbeid mellom kommunene.
• Fra lokalpolitisk hold er det en økende forventning om en løpende rapporteringsordning i form av et
klimaregnskap.
• Offentlige innkjøp ‐ kommunene på Sunnmøre har et felles innkjøpssamarbeid.. Det er et betydelig
potensiale i å innarbeide konkrete klimaorienterte krav og føringer i offentlige anbudsrunder og innkjøp.
• KOSTRA‐statistikken har et stort potensiale for praktisk anvendelse i kommunene.
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• Ordinære jobbskifter og omstillinger som del av kommunereformen øker behovet for generelt
kompetanse påfyll og oppdateringer blant kommunale fagpersoner innenfor flere fagfelt.
Vi har etablert kontakt med nettverket " Østfold Klima " siden de og skal bruke verktøyet Komplett .
Vi skal bistå de med forslag til tiltak innen de maritime næringene og delta på noen av deres workshop. For
å ikke øke CO 2 utslippene ved å reise frem og tilbake mellom Nordvestlandet og Østfold vil vi i stor grad
benytte de mulighetene som skype teknologien utgjør.

Vedlegg
Rapport til Miljødirektoratet..pdf (Utvidet rapport)
Revidert 13.02.2018 Aktvitetsplan for SKEN (Sunnmørs kommunenes klima‐ og energi‐nettverk).pdf
(Aktivitetsplan)
Møtereferat vedrøende møtet den 24.01.2018.pdf (Annet)
Hvem skal gjøre hva.pdf (Annet)
Merknad:
her må legges ved aktivitets plan og henvisning til innsendt rapport.

[sign] Synnøve Vasstrand Synnes for Ørskog kommune
Levert 14.02.2018
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