KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 942402465
Foretaksnavn: Kongsberg Kommune
Navn: Wenche Grinderud
Kontonummer: 15031698275
Adresse: Kirkegata 1
Postnr.: 3616 Kongsberg
Telefon: 32866000
E‐post: kristinvedum@gmail.com
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Buskerud

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S5EEF9

Bygg i Tre Buskerud
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Nettverket vil drive mobilisering og tilrettelegge for inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsoverføring
mellom prosjekter og regioner. Målet til nettverket er tredelt;
1) At både kommuner og verdikjeden (arkitekter, rådgivende ingeniører, entrepenører mm) får økt
kunnskap om bærekraftig byggeri og tre som byggemateriale
2) At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg, primært i tre
3) At det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til innovasjon og utnytter sin rolle som planmyndighet og
krevende bestiller

Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
1 ‐ Kongsberg kommune
2 ‐ Buskerud Fylkeskommune
3 ‐ Hole kommune
4 ‐ Hemsedal kommune
5 ‐ Gol kommune
6 ‐ Flesberg kommune
7 ‐ Nore og Uvdal kommune
8 ‐ Modum kommune
9 ‐ Sigdal kommune
10 ‐ Drammen kommune
11 ‐ Øvre Eiker kommune
12 ‐ Nedre Eiker kommune
13 ‐ Ringerike kommune
14 ‐ Rollag kommune
15 ‐ Hurum Kommune
16 ‐ Røyken Kommune
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17 ‐ Flå
18 ‐ Hol
19 ‐ Ål
20 ‐ Nes
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
20
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Fylkesmannen i Buskerud, Larvik kommune
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Wenche Grinderud, rådmann i Kongsberg Kommune, skal ha ansvar for sekretariatet for nettverket. Det
settes av 5 ukeverk. Drift av nettverket vil være i samarbeid med Trefokus, Nasjonalt Program for
Leverandørutvikling, Tredriveren i Vestfold, Telemark og Buskerud og Silva Consult AS.
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Sekretariatet vil i planleggingen av året lage et årshjul. I forkant av planarbeidet vil det være samtale med
rådmann eller andre i hver av deltakerkommunene. Her avdekkes hvilke prosjekter som er besluttet
gjennomført samt hvilke prosjekter som ligger i økonomiplanen. Ut fra dette gis det innspill fra hver
kommune som hva er deres behov for informasjon, kompetansehevende tiltak, studieturer/befaringer etc.
Aktiviteten i nettverket legges opp etter informasjon som kommer fra hver av søkerkommunene. Eks vil
det være behov for annen type informasjon/kompetanse/studietur/befaring for kommuner som skal bygge
eks en barnehage ifht en kommune som skal bygge skole. Således må aktiviteten ta hensyn til dette.
I tillegg vil nettverket delta på et møte i rådmannsutvalget (alle rådmenn i Buskerud) pr år for å presentere
gjennomførte og planlagte aktiviteter, samt få innspill på fokus og type aktivitet. Alternativet er å
opprette en styringsgruppe/prosjektgruppe med 3‐5 rådmenn/ordførere. Dette må avklares nærmere.

Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkeskommunen er deltaker i nettverket. Fylkesmannen er en aktiv støttespiller og bidrar i tillegg med
delfinansering av en egen Tredriver i Buskerud, Telemark og Vestfold. Tredriveren vil være en ressurs som
nyttes i i nettverket.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Hver kommune med ordfører har meldt at de ønsker deltakelse i nettverket. Det har også vært tatt opp i
ulike regionråd, og det er et sterkt ønske politisk å få til økt trebruk i fylket.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Det er lagd en foreløpig prosjektskisse, se vedlegg. Denne vil justeres når søknad er innvilget, arbeidet
kommer i gang og planleggingen av aktiviteter starter opp.

Vedlegg
Tiltak for økt trebruk i Buskerud 2018_2019.docx (Aktivitetsplan)
Merknad:
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Vedlegg 1; Foreløpig aktivitetsplan
Alle de 20 kommuner/fylkeskommune har sendt mail via enten rådmann eller ordfører til Kari Anne Sand,
ordfører i Kongsberg om at de ønsker deltakelse i nettverket. Det er ikke lagt ved en kopi av disse mailene
i søknaden, men disse kan ettersendes dersom behov.

[sign] Wenche Grinderud for Kongsberg Kommune
Levert 15.02.2018
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