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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S6A58A

Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen
Type tiltak: Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling
Mål for nettverket:
Målet er å utarbeide en interkommunale energi‐ og klimastrategi, som tar utgangspunkt i FNs
bærekraftsmål (Agenda 2030 bærekraftig utviklingsmål).
Hvilke kommuner skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket?
Sør‐Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Nord‐Odal
Antall kommuner som skal delta i nettverket og utløse tilskudd til dette nettverket:
6
Hvilke kommuner deltar i nettverket, men utløser tilskudd i andre nettverk? Er det andre, for eksempel
institusjoner, fylkesmenn, fagmiljø, bedrifter, som deltar i nettverket?
Ingen
Hvem skal ha sekretariatsansvaret for nettverket, og hvor mange ukeverk per år settes av til dette?
Nord‐Odal, 6 uker
Hvordan skal nettverket være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp?
Det avholdes regelmessige møter i prosjektgruppa 1 gang i mnd. Her jobbes det med ulike strategier og
tiltak. I tillegg skal det avholdes møter hver uke fremover i forbindelse med planlegging av felles
kommunestyremøte 19. april.
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Prosjektledergruppa møter også enkelte ganger i regionrådet når det er ordfører og rådmannsmøte, og det
er saker som skal politisk forankres.
Felles kommunestyremøte 19. april vil være en oppfølging av felles formannskapsmøte som ble avholdt i
oktober 2017. Der ble bla strategier og tiltak diskutert og politikerne fikk komme med sine kommentarer og
ønsker.
Det vil bli hentet inn ekstern konsulent som skal bistå gruppa og kvalitetssikre arbeide med å sluttføre
strategi, og utarbeide mal for handlingsplaner og forpliktende samarbeidsavtaler. Prosjektgruppa vil dra
nytte av dette og skaffe seg verdifull kompetanse og erfaring i oppfølging av energi‐ og klimaarbeidet.
Hvilken rolle skal fylkesmannen og fylkeskommunen ha i nettverket?
Fylkesmannen og fylkeskommunen skal være samarbeidspartnere. Regionen inviterer både fylkesmannen og
fylkeskommunene til felles kommunestyre 19. april.
Hvordan er nettverksarbeidet politisk forankret?
Nettverksarbeidet er vedtatt i alle kommuner gjennom kommunal planstrategi. Arbeidet er også forankret i
regionrådet.
Aktivitetsplan for neste 12 måneder:
Aktivitetsplanen for nettverket kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg for fremdriftsplan og budsjett. I budsjettet er kostnader forbundet med søknaden uthevet med
fet skrift.

Vedlegg
Vedlegg søknad klimasats 2018.docx (Aktivitetsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Rune Skolbekken for Nord‐Odal kommune
Levert 15.02.2018
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