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Klima Østfold  

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen og et 
verktøy for planlegging og gjennomføring av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og 
energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- 
og energiplaner, samt andre kommunale planer. Arbeidet organiseres gjennom en årlig 
handlingsplan for Klima Østfold-samarbeidet.   
 
 

 

Samarbeidets rolle 

Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en 
styrking og ressurs for partnernes egen måloppnåelse. 
 
Klima Østfolds rolle er å øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak gjennom å: 

• Koordinere klima- og energiarbeid i fylket for å styrke gjennomføringen av kommunenes 
vedtatte politikk 

• Tilrettelegge for samarbeid og deling av erfaring mellom partene 

• Mobilisere økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer nasjonalt og 
internasjonalt 

• Kompetanseheving og informasjonsspredning hos partene og i Østfoldsamfunnet. 

• Kvalitetssikre og følge opp tiltak ut fra potensial for reduksjon av klimagassutslipp  

• Utvikle relevante indikatorer og utarbeide klimaregnskap for kommunene for å måle 
oppfølgingen av klimaplanene over korte og lengre perioder  

• Utvikle relevante indikatorer og utarbeide klimaregnskap for kommunene for å måle 
utviklingen over tid 

 
Les mer om Klima Østfold i Vedlegg 2.  

 

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 midler i ekstern støtte og tilskudd til konkrete tiltak.  Fylkeskommunen støtter i tillegg 
Klima Østfold med kontor- og sekretariatsfunksjoner. Det er overført kr 1 085 920 fra 2017, 
hvorav ca. 1 050 500 er øremerket prosjekter som enten er skjøvet på, eller var planlagt å gå over 
flere år.  
 
Klima Østfold er partner i en del prosjekter. Midler som utgjør egeninnsats fra Klima Østfold i 
prosjekter synliggjøres i Klima Østfolds budsjett, mens prosjekters budsjetter gjengis i egen tabell 
under. 
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Budsjettforslag 2018 
 

Utgifter:  Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Lønn koordinator, KØ-andel 
kommunikasjonsrådgiver og utstyr 

1 140 498  1 150 000 1 150 000  

Prosjektadmin., reiser for 
sekretariatet 

  15 000 

Arrangere og delta på møter og 
konferanser 

           93 337  90 000  100 000  

Studieturer, 
Kompetansehevingsaktiviteter 

                 56 184  77 164  120 000  

Nettside og formidling                 21 752  20 000  30 000  

Klimagassregnskap                 206 000  275 000         200 000  

Abonnement - Energiportalen 120 000 120 000   145 000  

Holdningsskapende arbeid klimaplan, 
Grønne uker 

9 085 150 000        290 000  

Vurdering av Klima- og energitiltak, 
Vann og Avløp, bygg mm  

0   150 000  - 

Andre aktiviteter 15 088 20 000 22 021  

Klimasmart Landbruk 2.0-prosjektet. 
Forpliktede midler til egeninnsats 

104 601 187 500  270 399  

Fossilfrie maskiner-prosjektet. 
Forpliktede midler til egeninnsats 

0 150 000   300 000  

Prosjekt Energi- og klimaplaner 2 456 500 000   997 500  

Sum utgifter          1 769 001 2 289 664 3 789 920 

    

Overført, januar                  275 664  275 664   1 085 920  

     

Finansiering    

Bidrag fra kommunene                 722 470              777 243                  827 000  

Bidrag fra Fylkeskommunen*                 856 787               857 000                  777 000  

Bidrag fra Fylkesmannen                    50 000             50 000                  50 000  

Eksterne midler**:    

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen til 
prosjekt Energi- og klimaplaner 

0 100 000 500 000 

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen   100 000 

Klimasats, Nettverksstøtte 2017     450 000 

Sum (overført og finansiering)          2 854 921  2 909 907 3 789 920 

* Differansen i budsjett 2017 og 2018 fra fylkeskommunen skyldes at man nå går vekk fra å inkludere en 
estimert sum for kontorfasiliteter mm på både finansiering og utgifts-siden.  
**Eksterne midler er ikke bevilget ved utsendelse av Handlingsplanen:  
450 000 i nettverksstøtte fra Miljødirektoratets Klimasatsording. 
500 000 + 100 000 fra Fylkesmannen til hhv Klimaplanarbeidet og generell driftsstøtte. 

 
 



 

 
 

4 

 Handlingsplan 2018 

 
 
 
 
Tilleggsfinansiering:  

 
Andel av ekstern finansiering fra prosjekter som vil gå til aktiviteter i/relatert til Klima Østfold: 
 

Prosjektrammer:  Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 
EU-midler til klimaplanprosjekt  

 
      800 000  

Interreg-prosjekter 250 000  250 000  250 000  

Klimasats: Klimasmart Landbruk 449 782  537 500 625 218 

Klimasats: Massivtre-prosjektet 1 692 554  1 500 000   2 057 446  

Klimasats: Fossilfrie maskiner-
prosjektet 

300 000   300 000   300 000  

Klimasats- støtte: Felles innkjøp og 
deling av klimakompetanse 

    400 000  

Finansiering fra ØFK til Prosjektet 
Felles innkjøp og deling av 
klimakompetanse 

    500 000  

 2 692 336 2 587 500 4 932 664 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

5 

 Handlingsplan 2018 

 
 

Handlingsplanens aktiviteter 

 
 

1. Oppsummering 
 
2018 vil være et annerledes Klima Østfold-år og preges av aktiviteter knyttet til felles prosess for 
rullering av Klima- og energiplaner og et tilknyttet EU-finansiert prosjekt. I arbeidet vil det 
gjennomføres samlinger og aktiviteter som vil komme alle kommunene til nytte, også de som ikke 
skal rullere klima- og energiplaner nå. I tillegg løper en rekke prosjekter.  
 
Prosjekter: 

- Deling av klimakompetanse til anskaffelser (Klimasats-finansiert) - Oppstart 2018  
- Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy (Klimasats-finansiert. Utvides i 2018)  
- Utlån av el-sykler via bibliotekene – det er mulighet for nye kommuner å bli med ut 2018 

(Klimasats-finansiert) 
- Klimasmart landbruk Østfold (Klimasats-finansiert) 
- Merkostnader ved prosjektering av Massivtrebygg (Klimasats-finansiert) 
- Fossilfri 2030 (Interreg-prosjekt)  

 
Rammeavtaler som mange av kommunene har inngått i felleskap: 

- Ladestolper  
- Elsykler 

 
 

2. 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/støttespiller:  

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

• Avfallsforum: Koordinator for Klima Østfold er medlem i forumet.  

• Norsk Kommunal-tekniskforenings nettverksgruppe i Østfold. Bygg og eiendom: 
Koordinator deltar.    

• Håpets katedral: Klima Østfold støtter dette prosjektet og vil spre informasjon om det.   
Skal vi klare å redde jordens klima må alle ressurser brukes om og om igjen, og ikke forsøple og skade 
livet i naturen og havet. Derfor støtter kommune-samarbeidet Klima Østfold mobilisering mot marin 
forsøpling og er støttespiller «Håpets katedral». 
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Særskilt om Energiforum Østfold:  
Våren 2018 vil nettverket utarbeide ny strategi og formål. Medlemmer i Klima Østfold vil 
involveres for å påvirke dette og avklare grenseoppganger.  
 
Andre aktører/nettverk/prosjekter det vil etterstrebes koordinering med: 

• Biogass Oslofjord-samarbeidet  

• Biogass 2020. Avsluttes 2018, det arbeides med ny søknad 

• «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 prosjektet «Digitale Bærekraft Østfold - smarte byer og samfunn». 

• Innkjøpsavdelingen ved Østfold fylkeskommune og Fylkenes innkjøpsnettverk 

• Fylkenes klimanettverk 

• Andre klimanettverk i landet 

• Covenant of Mayors 
 
  
3. Møteplan 
Klimarådet: Februar 2018 
Arbeidsutvalget: 4 møter  
Klimakontaktene: 4-5 møter + samlinger knyttet til klimaplanarbeidet 
Seminar for spesifikke målgrupper: etter behov 
 
4. Handlingsplan  
Handlingsplanen har tradisjonelt vært delt opp ut fra de fem tiltaksområdene. I 2018 vil mye av 
aktivitetene knyttes til felles prosess for rullering av Klima- og energiplaner. Dette arbeidet 
beskrives derfor som en egen, stor aktivitet. Andre aktiviteter gjengis som i tidligere 
handlingsplaner i en tabell.  
 
 

1. Felles prosess – Rullering av klima- og energiplaner  

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt i kommuneplan eller i egen kommunedelplan å 
innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv 
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Mange av kommunene i Østfold skal rullere Klima- 
og- energiplanene og det er lenge planlagt et felles prosjekt for å effektivisere og samarbeide om 
de oppgavene som kan samkjøres. Vi har fått støtte til prosjektet av fylkesmannen, og inngår i et 
større europeisk prosjekt der offentlige aktører i Spania, Kroatia, Belgia og Litauen også vil lære 
av oss i Østfold.  
 
Arbeidet er under organisering, men denne ligger an til å bli som skissert i figuren.  
 
Mye av det faglige arbeidet vil foregå i Temagrupper og Ekspertgrupper som vil inkludere og spille på 
andre aktører. Hver kommune som rullerer plan må i tillegg opprette egen organisasjon for å tilpasse 
og forankre arbeidet internt og med samfunnet for øvrig.  
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Kommuner som skal utarbeide Klima- og energiplaner: 

- Fredrikstad 
- Moss/Rygge 
- Halden 
- Sarpsborg 
- Råde 
- Marker 
- Våler 
- Østfold fylkeskommune 

 
Kommuner som vil følge arbeidet ut fra egen interesse, behov og innsats:  

- Indre Østfold: Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad.  
- Rakkestad 
- Rømskog 
- Hvaler 
- Skiptvet 

 
Nytten for kommuner som ikke rullerer egne planer:  

- Arrangementer og kompetanseheving: Seminarer og verksteder for å heve kunnskap om 
status på klimaarbeidet, erfaringer fra andre og mulige tiltak vil arrangeres for ansatte i 
kommunene såvel som innbyggere, organisasjoner og næringsliv – forutsatt at kommunen 
tar del. Dette vil skape engasjement og handling relatert til klima  

- Kunnskaps og tekst-grunnlag for eventuelle egen fremtidig rullering av planer.  
 

I tillegg pågår andre aktiviteter og prosjekter uavhengig av klimaplanarbeidet. Se tabellen. 
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Vedlegg 1 – Mandater til arbeidsgrupper og 

temagrupper i klimaplan-arbeidet 

 
Mandat temagrupper  
(Innbyggerne, Næringsliv, Landbruk, Offentlig virksomhet, Mobilitet og stedsutvikling) 

1. Skaffe oversikt over kunnskap og tilgrensende aktiviteter 
2. Identifisere behov for ny kunnskap 
3. Fremskaffe kunnskap 
4. Utarbeide forslag til mål, strategier og tiltak inkl. tidsperspektiv 
5. Dele kunnskap via delingsplattform 

 
Mandat (ekspert)grupper  
(Statistikk og analyse, og Kommunikasjon) 

1. Bistå temagruppene i sammenstilling av kunnskap/utarbeiding av fakta-ark på relevante 
områder 

2. Bistå temagruppene i å innhente data og statistikk  
3. Bistå temagruppene i tilgjengeliggjøring av kunnskap 
4. Bistå temagruppene i planlegging og gjennomføring av workshops 

 
Mandat sekretariat  
(ØFK-prosjektledere og temagruppeledere) 

1. Sikre samordning mellom gruppene (temagrupper og ekspertgrupper) 
2. Prioritering av kartlegginger og analyser 
3. Skrive oppdrag for analysene, legge ut på anbud, vurdere- og velge ut tilbud 
4. Holde klimakontaktene og referansegruppe orientert om arbeidet 

 
Mandat referansegruppe  
(Arbeidsutvalg fra Klima Østfold, Styret i Energiforum Østfold) 

1. Se til at det er tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå i arbeidet, med særlig fokus på klimamål 
2. Se til at det er sammenheng i klimaarbeidet mellom de ulike kommunene, kommunalt og 

regionalt nivå, og mellom det offentlige og de ulike samfunnssektorene  
 
Forventning til følge-kommunene 
(Kommuner som ikke skal rullere plan men ønsker å følge prosessen) 

1. Bidramed sin kunnskap og kompetanse på workshops og via delingsplattform 
2. Koble sekretariat og temagruppelederne på aktuelle workshop e.l. i egen 

kommune/region 
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Vedlegg 2 – Mer om Klima Østfold 

 
Klima Østfold ble etablert i 2012 og samarbeidet forlenges for andre gang i 2018 fram til 2022. 
Formålet med samarbeidet er å styrke grunnlaget for å oppnå partenes egne vedtatte klimamål. 
Østfold vil bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt 
under 2˚C, helst under 1,5˚C, sammenliknet med førindustriell tid. Klima Østfold vil bidra til at 
de nasjonale klimamålene nås. 
 
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 
 

 

Samarbeidsmodell 
Nettverket har følgende organisering:  
 
 

 
 
Klimarådet: Kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt miljøverndirektør hos 
Fylkesmannen, eller deres stedfortredere. Klimarådet er øverste organ for Klima Østfold og 
vedtar årlig handlingsplan og budsjett. Klimarådet skal arbeide for realistiske løsninger og 
tilstrebe konsensusløsninger.  
 
Arbeidsutvalget: Klimarådet velger en leder og kan velge et Arbeidsutvalg bestående av 
personer fra Klimarådet, som tar beslutninger på vegne av Klimarådet mellom Klimarådsmøtene. 
Siden oppstart av Klima Østfold har man hatt arbeidsutvalg.  
 
Klimakontaktene - administrativ gruppe består av en fast kontaktperson fra administrasjonen 
til hver av partene. Gruppen har ansvaret for det faglige arbeidet i nettverket, og er pådrivere for 
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at aktuelle aktiviteter følges opp i sin kommune. Kommunene deltar i de faggruppene og 
prosjektene som er forenlig med kommunens vedtatte politikk.  
 
Koordinator organiserer og koordinerer det daglige arbeidet, fra 2016 sammen med 
kommunikasjonsrådgiver og andre fagressurser. Disse utgjør sekretariatet. 
 
Faggruppene er selvstendige grupper som kan opprettes i tråd med handlingsplanen – eller når 
det oppstår et ønske blant partene om å jobbe med egne tema. 
 
Temasamlinger og prosjekter:  
Der det er hensiktsmessig organiseres temasamlinger rettet mot fagfolk i kommunene, fremfor 
faggrupper. I tillegg jobbes det med aktiviteter gjennom eksternt finansierte prosjekter, der 
klimakontaktene ofte vil være bindeleddet ut til relevante personer i kommunene. 



 

 
 

13 

 Handlingsplan 2018 

 
  
 
 
 



 

 
 

14 

 Handlingsplan 2018 

 


