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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S9F72E

Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing
Type tiltak: Klimavennlig areal‐ og transportplanlegging
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune skal slås sammen til en storkommune fra 1.
januar 2020. Det er nå ansatt en prosjektleder som skal lede prosjektet frem til kommunene er
sammenslått. Prosessen vil bl.a. bidra til at det må lages ny arealplan for den nye kommunen. Per dags dato
foreligger det et ønske om at den nye overordnede planen skal basere seg på FN's bærekraftsmål (utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030).
For å ivareta målene som omhandler klimaendringer i den nye arealplanen for den nye storkommunen, er
det behov for å ansette en prosjektmedarbeider som vil inkluderes tidlig i prosessen i
kommunesammenslåingen. Dermed vil vedkommende bli kjent med de tre kommunene slik de fremstår hver
for seg og senere som en sammensatt storkommune. Prosjektmedarbeideren vil også kunne påvirke
sentrale aktører i prosessen slik at klimahensyn blir tatt i startgropa av prosessene som leder frem til
sammenslåingen.
Hvordan vil dette tiltaket gi økt klimafokus i areal‐ og transportplanleggingen, utover det en kan
forvente av ordinær, god arealplanlegging?
Narvik kommune erfarer at det mangler erfaring og kompetanse på de spørsmål som omhandler klima i
arealplanlegging. Administrasjonen ser at klima spørsmål ikke kommer inn som overordnede mål i
kommuneplan, arealplan eller reguleringsplaner selv om intensjonen ofte er god nok. Det trengs derfor en
prosjektmedarbeider som har dette som hovedmål i sin prosjektstilling. Det er behov for at den nye
arealplanen (og samfunnsplanen) for den nye storkommunen vil ha klimaspørsmål som et av
hovedelementene som skal følge planene i alle ledd. For at dette skal realiseres, må det ansettes en
prosjektmedarbeider som besitter kompetanse innenfor dette, evt en person som kan gis god
opplæring/kursing av instanser som har kunnskapen.
Når de nye planene har klimamål som overordnet retningslinje vil den nye kommunen kunne innfri mange
gode klimatiltak.
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Hvordan kan tiltaket bidra til en varig kvalitets‐ eller kompetanseheving med tanke på klimavennlig
areal‐ og transportplanlegging?
En kommunesammenslåing vil nødvendigvis bidra til store samfunnsendringer (strukturer) der kommunale
servicetjenester må sees på i form av økonomi, tilgjengelighet, samfunnssikkerhet, osv. Når de nye
planene legges for den nye kommunen er det en absolutt nødvendighet at også klima‐spørsmål blir lagt til
grunn på lik linje med andre samfunnsspørsmål. Man kan også lett forestille seg at klima‐spørsmålet vil bli
utslagsgivende for flere bestemmelser. Når klimaspørsmål blir ivaretatt på en slik måte i prosessen blir både
kvalitet og kompetanse hevet.
Kommunesammenslåingen vil ha stort mediefokus og stort engasjement blant befolkningen. Med et
overordnet klima‐fokus i denne prosessen (som beskrevet) vil dette adresseres ut i befolkningen og skape
stor debatt i det offentlige rom. Klimaspørsmål får dermed en større plass også her.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er godt forankret administrativt i Narvik kommune (rådmannen). Den er også godt forankret
gjennom Klima‐, energi‐ og miljøplanen til Narvik kommune (2015‐2016). Prosjektleder for
kommunesammenslåingen vil legge frem forslaget for prosjektgruppen (politisk ledelse) i løpet av mars
2018. Foreløpig er det kun gitt en muntlig uttalelse som viser til at man er svært positiv til å ansette en
prosjektmedarbeider som vil ha et klimafokus i kommunesammenslåingen.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet starter når det er avgjort om søknaden får tilslag fra Miljødirektoratet, dvs i løpet av sommeren
2018. Det forventes at en ny prosjektmedarbeider vil være på plass første kvartal 2019.
Prosjektmedarbeideren vil være ansatt i prosjektstillingen i to år.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Oppgaver
Prosjektmedarbeider vil ha ansvar for å påse at klimaspørsmål blir løftet frem i alle ledd der det er naturlig i
forbindelse med kommunesammenslåingen. Det skal legges føringen for at klima blir hensyntatt innenfor
alle tema, og dersom det ikke er naturlig å ta hensyn til klimaspørsmål innenfor et gitt tema skal dette
skriftlig gjøres rede for og legges ved som bilag i hoveddokumentene som produseres. Ansvaret for dette
vil gis prosjektmedarbeider.
Tidsbruk
Prosjektmedarbeider skal være knyttet til kommunesammenslåingen så lenge denne pågår. Man kan se for
seg at dette vil vare til minimum til 2021.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Det er vilje for at det skal ansettes en prosjektmedarbeider som skal ha et fullt fokus mot klima‐ og
klimautfordringer i prosessen med kommunesammenslåingen, men det er usikkert om det er politisk vilje til
å gjennomføre dette dersom prosjektstillingen må fullfinansieres internt. Økonomisk støtte fra
Miljødirektoratet vil med stor sannsynlighet bli utslagsgivende for å få på plass en prosjektmedarbeider som
skal jobbe dedikert med klimaspørsmål i prosessen.

Kostnadsoverslag / Budsjett
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Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Lønnskostnader første år

750 000

Lønnskostnader andre år

775 000

Kurs/møter/konferanser første år

100 000

Kurs/møter/konferanser andre år

70 000

Kontor/PC/rekvisita/etc første år

80 000

Kontor/PC/rekvisita/etc andre år

80 000

Total sum

1 855 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

1 855 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

927 500
927 500

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Cathrine Kristoffersen for Narvik kommune
Levert 15.02.2018
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