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Samarbeidsmodell 
 

 Klimarådet  – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for 

Fylkesmannen.  

 Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte 

kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. 

vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de 

har sektoransvar. 

 Det er ansatt en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene har 

forpliktet seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.  

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold 
 

De forskjellige Klimaplanene har et perspektiv fram til 2020 og noen enda lenger. Klima 

Østfold har det samme perspektivet. Partene har forpliktet seg til minst et 3-årig samarbeid. 

Etter den perioden evalueres prosjektet for å se på grunnlag for videre samarbeid.  

 

En sammenligningsstudie ble gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. 

Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i årlig 

handlingsplan for Klima Østfold og kommunenes respektive Klima- og energiplaner. 

Areal og transport 

 Redusere transportbehovet  

 Redusere Klimagassutslipp fra transport  

 Bedre tilbud og fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivreiser, for å gjøre det 
mer attraktiv og lettere å velge andre reisemidler 

Energibruk 

 Redusere utslipp fra energi til oppvarming 

 Redusere energiforbruket 

 Redusere andelen ikke-fornybar energi i bygg 

Forbruk og avfall 

 Redusere utslipp fra avfall 

 Redusere avfallsmengden 

 Øke gjenvinningsgraden 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Redusere miljøbelastningen ved kommunale innkjøp 

Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og Klima 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Dialog med næringslivet 

Landbruk 

 Øke bruk av energi fra landbruket til biobrensel 

 Redusere prosessutslipp fra landbruket 

 



Intensjon/Rolle 
 

Klima Østfolds rolle skal være å: 
• Øke gjennomføringsevne for Klima- og energitiltak 

• Samarbeide på en måte som bidrar til å styrke partenes vedtatte politikk. 

• Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogram statlig 

og internasjonalt. 

• Drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket.  

• Kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. 

Klimagassutslipp.  

• Utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage Klimaregnskap i Østfold. 

 

Økonomi 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett for arbeidet I hele kr 

Lønn og kontorkostnader 790 000 

Generelt informasjonsarbeid 40 000 

Klimagassregnskap 100 000 

Holdningskampanjer 150 000 

Energiportal for bolighus 100 000 

Mobilitetsplanlegging 50 000 

Klimaregnskap og klimakalkulator for Østfoldgårder 30 000 

Ledige midler 251 000 

Sum egne midler 1 491 000 

Finansieringsplan Total i hele kr 

Fast tilskudd, kr 20 000 per kommuneadministrasjon 320 000  

Innbyggerjustert tilskudd, kr 1,5 per kommune 400 500      

Fylkeskommunen i Østfold 800 000      

Fylkesmannen i Østfold 50 000      

Sum sikker finansiering 1 491 000 

Eksterne midler, tiltak 750 000 

Skjønnsmidler FM 

Klimaløftet 

LMD og SLF 

Infragreen 

Framtidens Byer  

MD (innovative innkjøp, annet) 

Her har jeg foreslått mulige finansieringskilder, men det er ikke søkt 

eller innvilget, bortsett fra Infragreen.  

 

Total 2 241 000 



Handlingsplanens tiltak 

 

Aktivitet Ressurser Mål 

Miljø- og energiledelse, miljøstyringssystem 

Jobbe videre med ledelsesbasert organisasjonsforankring av 
miljøstyring i kommuneadministrasjonene og større, 
kommunale virksomheter. 

Koordinator, 
Klimakontaktene 

Mer miljø- og energieffektiv ressursbruk i 
kommunene og klare miljø- og energimål 
forankret i ledelsen. 

Utvikle og øke kvaliteten på Klimagassregnskap for 
kommunene, og lage et system for årlig rapportering av 
utslippstall. 

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Ekstern kompetanse 

Styrket kvalitet på utslippstall og bedre målbarhet 
på tiltaksnivå. 

Informasjons- og holdningsskapende arbeid 

Følge opp og videreutvikle kommunikasjonsstrategi og 
informasjonsplan for Klimaarbeid i Østfold frem mot 2015.  
Se vedlagt informasjonsplan! 

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Eksterne ressurser 
 
 

Aktiv bruk av informasjon og kommunikasjon for å 
bidra til å virkeliggjøre innholdet i 
handlingsplanen.  

Gjennomføre to holdningskampanjer mot innbyggerne 

 En kampanje med utgangspunkt i Earth Hour og 
Energiportalen 
 

 En kampanje høst – sannsynligvis matkastebord på de 
videregående skolene 

Koordianator 
Klimakontaktene 
Eksterne ressurser 

Bevisstgjøre befolkningen på hvordan deres 
aktiviteter påvirker klimaet, og motivere til å bidra 
i klimaarbeidet.  

Infrastruktur for ladbare biler 

Fase 3 – hurtiglading 
Utbygging av hurtigladere i Rakkestad, Ørje og Fredrikstad. 

Koordinator 
Rakkestad, Marker og 
Fredrikstad kommuner 
Transnova 
Biogass Østfold 

Et grunnleggende hurtigladetilbud ved alle større 
trafikknutepunkter i Østfold. 



Aktivitet Ressurser Mål 

Utarbeide Handlingsprogram/strategi for ladeinfrastruktur i 
kommunene og gjennomføre felles innkjøp av 
normalladepunkter med støtte fra MD til innovative innkjøp. 

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Infragreen (prosjektleder) 
Transnova 

Helhetlig plan for ladeinfrastruktur i kommunene.  
Nye offentlige ladepunkter i alle kommunene.  

Transport 

Tilby kjøreopplæring til kommunalt ansatte som kjører mye. 
Både spesielt for el-bil men også økokjøring for vanlige biler.  

Koordinator 
Klimakontaktene 

Mindre skader og mer økonomisk kjøring 

Tilby hjelp til å gjennomføre mobilitetsplanlegging for noen 
bedrifter/virksomheter.  

Koordinator 
ØKT 

Mindre bruk av privatbiler til jobbkjøring.  

Utarbeide et eksempel på Policy-dokument om redusert 
bilkjøring i kommunale virksomheter – miljø og folkehelse. 

 Redusert bilkjøring i kommunale virksomheter. 

Miljøvennlige Innkjøp 

Lage og distribuere enkle sjekklister for klimavennlige innkjøp. Innkjøpsgruppa 
Koordinator, Difi 

Miljøkrav inn i alle relevante innkjøp. 

Utarbeide felles klima-formuleringer til konkurransegrunnlag 
for aktuelle områder (biler, ikt-utstyr, mat etc):  

Innkjøpsgruppa Økt kompetanse og bevissthet rundt klimagevinst 
ved å gjøre gode innkjøp. 

Jobbe videre med Kompetanseheving og kunnskapsnettverk 
for å skaffe nok fakta om miljøvennlige innkjøp, til å få politisk 
forankring i kommunen. 

Innkjøpere 
Difi 

Økt kompetanse og bevissthet rundt klimagevinst 
i å gjøre gode innkjøp. 

Kommunale Planvirkemidler 

Legge til rette for god implementering av aktuelle krav, 
gjennom økt kompetanse og nettverksjobbing.  

Plangruppa  
Planforum 
Eksterne ressurser 

Tilstrekkelig kompetanse og administrativ og 
politisk forankring til å sette Klima- og energikrav 
gjennom kommunenes planvirkemidler 

Utarbeide felles forslag til Klima- og energikrav til 
kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og 
utbyggingsavtaler. Velge noen konkrete områder. 

Plangruppa 
Planforum 
Eksterne ressurser 

Gi kommunene et grunnlag for å implementere 
miljøkrav i kommuneplaner, kommunedelplaner, 
reguleringsplaner og utbyggingsplaner.  



Aktivitet Ressurser Mål 

Kommunale bygg 

Felles innkjøp av energimerking og utvidet analyse med 
handlingsplan for egne bygg i alle kommuner 
 
Utarbeide rammeavtale med Enova på vegne av kommuner 
og fylkeskommune. 
 
Felles ressurs for oppfølging av søknaden og politisk 
beslutning på investeringssiden  
 
Felles grunnlag for politisk behandling før iverksettelse av 
gjennomføringen 

Faggruppe energi & bygg  Mer effektiv energistyring av bygg 
 
Økt kvalitet på fremtidige ENØK-tiltak 
 
Forenklet søknadsprosess hos Enova for 
kommunene i Østfold 

Øke kompetansen om bruk av tre i bygg, med særlig fokus på 
beslutningstakere og de som prosjekterer.  

Koordinator  
Bygg-gruppa, Planforum 

Økt bruk av tre i bygg 

Avfall 

Bidra til godt kunnskapsgrunnlag for valg av metode for 
utsortering og innsamling av matavfall. 
 
 Forberede grunnlag for politisk sak om økt utsortering av 
matavfall.  

Koordinator 
Klimakontaktene 
BØ 2015 

Økt utsortering av organisk avfall i kommunene, 
som råstoff til biogass.  
 

Landbruk 

Lage klimaregnskap for to typiske Østfoldgårder, (korngård og 
en gård med husdyr).  
Peke på de viktigste tiltakene for reduksjon av utslipp, basert 
på klimaregnskapet – formidle/opplyse fylkets bønder.  

Koordinator 
Landbrukskontorene 
Fylkesmannen 
Østfold Bondelag  

Få ut kunnskap til bønder om enkle tiltak de kan 
gjøre på gårdene for å redusere 
klimagassutslippene.  

Tilby kurs om økokjøring i landbruket – Traktor og ulike 
redskap 

Landbrukskontorene  
Bondelag 
Ekstern kompetanse 

Redusert klimagassutslipp fra landbruket 



Felles kommunal deltagelse i andre, eksisterende samarbeid 
 

Aktivitet Ressurser Mål 

Biogass Østfold Koordinator deltar i 
styringsgruppen for å 
representere kommunene. 

Økt biogassutvinning i 
Østfold og lavere utslipp fra 
landbruket 

Energiforum Østfold Koordinator går inn som 
sekretær for Energiforum 
Østfold 

Energiforum Østfold brukes 
som kommunenes felles 
arena for kontakt og 
samhandling med næringsliv 
og organisasjoner i Østfold 

 
 
 
 

Møteplan 
 
Klimarådet februar 
 
Arbeidsutvalget ca uke 50. Evt et møte halvveis i året.  
 
Klimakontaktene: 5 møter 
 
Faggruppene: 5 møter 
 
 

 

 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Informasjonsplan 


