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Samarbeidsmodell 
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen for 
gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Slik er 
samarbeidsmodellen:  
 

 
 
Klimarådet: Kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt miljøverndirektør hos 
Fylkesmannen, eller deres stedfortredere. 
 
Arbeidsutvalg: Klimarådet velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av 4 personer fra Klimarådet, 
som kan ta beslutninger på vegne av Klimarådet mellom Klimarådsmøtene. En politiker herfra 
leder Arbeidsutvalget og Klima Østfold.  
 
Klimakontaktene - administrativ gruppe består av en fast kontaktperson i administrasjonen 
hos hver deltagende kommune. 
 
Koordinator organiserer og koordinerer det daglige arbeidet, fra 2016 sammen med 
kommunikasjonsrådgiver og andre fagressurser. Disse utgjør sekretariatet. 
 
I tillegg kan faggrupper arbeide med konkrete aktiviteter og tiltak, etter interesse/behov for den 
enkelte kommune/region. Da består denne av relevante fagfolk fra de kommunene som ønsker å 
jobbe med temaet, som for eksempel kommunale bygg. Temasamlinger er en bedre egnet 
arbeidsform innen andre fagfelt enn kontinuerlige arbeidsgrupper – som innkjøp og 
arealplanlegging. I tillegg jobbes det med aktiviteter gjennom eksternt finansierte prosjekter.  
 
Klima Østfold ble etablert i 2012 med en treårig samarbeidsavtale. Denne ble videreført fra 2015 
til 2017. Videre samarbeid vil vurderes i 2017.  
 
Samarbeidsavtalen og årlige handlingsplaner regulerer virksomheten til Klima Østfold. Ved 
oppstart ble det gjennomført en sammenligningsstudie av alle kommunale Klima- og 
energiplaner. Fem områder går igjen i de fleste planer og utgjør derfor Klima Østfolds 
tiltaksområder: 

• Areal og transport 

• Energibruk og bygg 

• Forbruk og avfall 

• Landbruk 

• Kunnskap og informasjon 
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Samarbeidets intensjon og rolle 

Klima Østfolds rolle skal være å: 

• Øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak. 

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

• Mobilisere 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 
 

Samarbeidet finansieres gjennom et årlig beløp fra hver deltagerkommune, og fylkeskommunen 
bidrar tilsvarende kommunenes bidrag. Hver kommunes bidrag er 20 000 kroner pluss 1,50 kr x 
antall innbyggere i kommunen. Fylkesmannen har forpliktet seg til minst å bidra med 50 000 pr 
år. Deltagerfinansieringen tilsvarer ca. 1,6 mill. kr per år, og det er forventet at man skal kunne 
hente tilsvarende midler i ekstern støtte og tilskudd til konkrete tiltak.  På både finansierings- og 
utgiftssiden har fylkeskommunen i tillegg til midlene regnet en overheadkostnad på 100 000 for 
kontor- og sekretariatsfunksjoner. Det er overført kr 275 664 fra 2016.  
 
Under «møter og konferanser» i budsjettet ligger både deltakelse på andres arrangementer og 
finansiering av egne arrangementer. Sistnevnte kan inkludere seminarer rettet mot befolkning, 
aktiviteter som inngår i riggingen av Energi- og klimaplaner-prosjektet, arrangementer knyttet til 
arealplaner, eller på skoleaktiviteter knyttet til sykling.   
 
Sammenhengen mellom midler og utgifter som er knyttet til spesifikke prosjekter er skilt ut i egne 
farger i oversikten. Vi tar forbehold om finansiering til forberedelser til energi- og 
klimaplanrullering, som ikke er omsøkt ennå (angitt med blått). Vi legger opp til ekstra aktivitet 
dersom vi får ytterligere ekstern finansiering. En klimasatssøknad er for tiden til behandling. 
Dette ligger inne i handlingsplanen, men ikke budsjettet. 
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Budsjettforslag 2017 
 

Utgifter:  Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

Lønn koordinator og kontorkostnader 1 143 845 940 000                    990 000  

Lønn, andel kommunikasjonsrådgiver 100 000 100 000                    260 000  

Klimagassregnskap 2016 54 115 20 000                   275 000  

Nettside og formidling  23 154 30 000 20 000 

Abbonement - Energiportalen 120 000 120 000 120 000 

Grønne uker og dager 134 565 230 000 150 000 

Aktiviteter Interregprosjekter  250 000 250 000 250 000 

Klimasmart Landbruk 2.0-prosjektet. 
Forpliktede midler til egeninnsats 

    187 500 

Klimasmart Landbruk 2.0-prosjektet 268 600 310 000 537 500 

Massivtre-prosjektet                     1 500 000  

Fossilfrie maskiner-prosjektet. 
Forpliktede midler til egeninnsats 

    150 000 

Fossilfrie maskiner-prosjektet.                         300 000  

Prosjekt Energi- og klimaplaner*     500 000 

Energianalyser komm. Bygg 7 650 130 000   

Energitiltak, Vann og Avløp  66 232 250 000 150 000 

Møter og konferanser 45 039 75 000 90 000 

Studieturer / Kompetanseheving 52 452 75 000 77 164 

Andre aktiviteter 0 35 000 20 000 

Sum utgifter  2 265 652 2 565 000 5 577 164 

    

     

Overført, januar  275 820 275 820 275 664 

        

Finansiering       

Bidrag fra kommunene 757724               756 787                     757 000  

Bidrag fra Fylkeskommunen 857 772               831 000                     857 000  

Bidrag fra Fylkesmannen 50 000                  50 000                       50 000  

Eksterne midler:       

Interreg-prosjekter 350000              350 000                     350 000  

Klimasats: Klimasmart Landbruk 250000               210 000  537 500 

Klimasats: Massivtre-prosjektet                     1 500 000  

Klimasats: Fossilfrie maskiner-prosjektet                        300 000  

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen* til 
prosjekt Energi- og klimaplaner 

0 100 000 500 000 

Klimasats, Nettverksstøtte 2017     450 000 

Sum (overført og finansiering) 2 541 316 2 573 607 5 577 164 

    

*Søkes innen 31. mars        
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Handlingsplanens aktiviteter 
 

Flere av aktivitetene i Klima Østfold går over flere år. I 2017 vil allerede igangsatte aktiviteter 
videreføres, samt at nylig oppstartede Klimasats-prosjekter kommer opp og går. I tillegg er 
Klimakontaktene referansegruppe for fylkesplanarbeidet, og forberedelsene til felles aktiviteter 
knyttet til rullering av energi- og klimaplaner vil starte opp.  
 
 
1. Erfaringsoverføring og koordinering med andre aktører 
 
Som nettverk utgjør Klima Østfold en plattform som – utover å spre erfaringer mellom 
kommunene - også kan nyttes til samarbeid med andre om:  

• spredning av erfaringer og informasjon ut til kommunene og vice versa 

• kommunikasjon utad 

• synergier rundt eventuelle felles aktiviteter  

• koordinering mellom aktører 
 
Det vil etterstrebes denne typer effekter med følgende aktører/enheter: 
 
Som sekretær/medlem:  

• Energiform Østfold: Koordinator for Klima Østfold er sekretær for Energiforum. 

• Avfallsforum: Koordinator for Klima Østfold er medlem i forumet.  
 
Andre aktører/nettverk/prosjekter 

• Biogass Oslofjord  

• Biogass 2020 

• «Sykkelbyene» og arbeidet til ny sykkelkoordinator ved Østfold fylkeskommune (bl.a 
sykkelveier etter forenklede standarder)  

• Bypakke Nedre Glomma 

• Trafikksikkerhetsutvalget og Pedalen/Kirkens bymisjon om sykkeltiltak 

• Planforum 

• Vannområdene, for eksempel innen arealplaner 

• Ungt entreprenørskap - Klimakunnskap - opplegg for vg/u-skoler 

• Inspiria - Klimakunnskap - opplegg for vg/u-skoler 

• Smart Innovation Norway og «Smart by og samfunns-arbeidet» i Østfold-kommuner, 
samt «Digitale Østfold». 

• Østfoldforsking med sikte på videre spredning om og utnytting av KlimaReg-prosjektet 

• Avfallsselskapene (i "ytre Østfold") for å kommuniser om kommende utsortering av 
organisk avfall i husholdninger.  

• Innkjøpsavdelingen ved Østfold fylkeskommune og Fylkenes innkjøpsnettverk 

• Fylkenes klimanettverk 

• Andre klimanettverk i landet 

• Covenant of Mayors 
 

Samarbeidsprosjekter der Klima Østfold spiller en aktiv rolle er beskrevet i tabellen under. 
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2. Møteplan 
 

Klimarådet: Mars 2017 
Arbeidsutvalget: 3 møter  
Klimakontaktene: 4-5 møter, hvorav en samling  
Faggruppe bygg: 2 møter 
Seminar for spesifikke målgrupper: etter behov 
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3. Handlingsplan  

I oppsettet til handlingsplanen har vi noen omskrevne, overordnede målsettinger fra kommunenes klima- og energiplaner. Ved å knytte prosjekter og 
aktiviteter til tiltaksområdene, vil det komme tydeligere frem innen hvilke felt vi legger innsatsen og hvilke mål vi søker å nå. Mange av aktivitetene her 
er pågående prosesser. Ettersom mange av aktivitetene for 2017 er knyttet til planprosesser har vi valgt å trekke dette ut som et eget tema i tabellen, 
uten at det skal forstås som et eget tiltaksområde. 
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