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Mer samarbeid. Mer handling.

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i 
Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. 
Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger 
slik at alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere. 

Formålet er å styrke arbeidet slik at partene oppnår 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.  

Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlige med 
kommunenes klima- og energiplaner og andre kommunale 
planer. Arbeidet organiseres gjennom en årlig handlingsplan 
for samarbeidet. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for 
kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs 
for at partene skal oppnå egne mål.

Klima Østfold vil bestå med samme geografiske nedslagsfelt 
inntil nye vedtak eventuelt endrer på det. Vi vil gjerne dele 
våre erfaringer med andre liknende nettverk i både Viken og 
landet ellers. 
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KLIMA ØSTFOLD
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner
i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og 
Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å 
begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisst-
gjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: 
Det offentlige, næringsliv og innbyggere.

Klima Østfold vil bestå med samme geografiske 
nedslagsfelt inntil nye vedtak eventuelt endrer på det. 
Vi vil gjerne dele våre erfaringer med andre liknende 
nettverk både i Viken og landet ellers. Arbeidet til Klima 
Østfold organiseres gjennom en årlig handlingsplan.

Samarbeidets rolle
Klima Østfold er ikke en erstatning for kommunalt 
klima- og energiarbeid, men skal være 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 utviklingen over 
tid.

Les mer om Klima Østfold på klimaostfold.no.
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BUDSJETT 2021
Samarbeidet finansieres gjennom et årlig beløp fra hver deltakerkommune og fylkeskommunen som bidrar 
tilsvarende kommunenes bidrag. Deltagerfinansieringen tilsvarer ca. 1,7 millioner kroner per år. Utover dette 
utvikles det prosjekter for å hente midler fra ekstern støtte og tilskudd. Fylkeskommunen støtter i tillegg 
Klima Østfold med arbeidsgiveransvar, kontor- og sekretariatsfunksjoner. Det er overført i overkant av kr 400 000 
fra 2020 til driftsbudsjettet for 2021.  

Driftsbudsjett

Merknader, driftsbudsjett:
1. Budsjettet ble revidert av AU underveis i 2020. 
2. Vi har søkt om Klimasats sin nettverksstøtte på vegne av de 12 

kommunene og Viken fylkeskommune. Som i fjor: Vi søker om 
fylkeskommunens andel mot at vi bruker tid på å hjelpe til med 
å spre erfaringene fra KØ til andre områder i Viken. 

3. 2020-kolonnene sammenliknet med årsrapport: To poster fra 
2020 årsrapport er slått sammen til «Nettside og formidling»: 
«Dokumentasjon av Klima Østfold fra 2012-2019» og «Nettside 
og formidling». 

4. Potten økes for å kombineres med prosjektet Klimasmarte folk 
og firmaer. 

5. Planlagt aktivitet er bl.a. kompetanseheving om      klimaløs-
ninger for brannvesen. Tidligere midler        videreføres og 150’ 
legges til. 

6. 70 000 er reservert til Klimasatsprosjektet Kartlegging av depo-
nigass for mulig utnyttelse. 2020-kolonnene sammenliknet med 
årsrapport: To prosjektposter er slått sammen til én.  
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Klima Østfold-prosjekter
Med flere prosjekter som går over flere år, viser vi nå hvert enkelt prosjekt og for hvert prosjekts fulle 
prosjektperiode. Disse midlene er bundet til prosjektenes aktiviteter og formål. Dette gjøres for prosjektene der 
Klima Østfold og kommunene er de eneste prosjektdeltakerne. Her vises kun finansiering i form av penger, i tillegg 
kommer en stor egeninnsats i form av timer.

Tilleggsfinansiering
For prosjekter der Klima Østfold er én av flere deltakere er det ikke hensiktsmessig å budsjettere isolert på Klima 
Østfold-kommunene. Her viser vi andel av ekstern finansiering i disse prosjektene som vi estimerer vil gå til 
aktiviteter relatert til Klima Østfold i 2021.
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HANDLINGSPLANENS AKTIVITETER
1. MØTEPLAN
• Klimarådet i mars 2021
• Arbeidsutvalget: Det planlegges 4-5 møter, minimum 

ett per kvartal. 
• Klima-kontaktmøter: Det planlegges 4-5 klima-
• kontaktmøter for generell informasjon- og erfarings-
      utveksling. I tillegg kommer seminarer og arbeids   
      møter om tema A: Operasjonalisering av klimaarbeid      
      på tvers av kommuneorganisasjonen.
• Fagseminarer i regi av og sammen med prosjektene 

etter behov og kapasitet. 
• Fagseminarer i regi av og sammen med Klima Viken 

der det er hensiktsmessig. 

2.  AKTIVITETENE I 2021:
A. Operasjonalisering av klimaarbeid på tvers 
av kommuneorganisasjonen 

Seminar-rekke og aktiviteter som skal gjøre det enklere 
for kommunene å operasjonalisere klimaarbeidet på tvers 
av kommuneorganisasjonen, uavhengig av om man skal 
utarbeide og vedta klimahandlingsprogram eller ikke,   
eller om kommunen skal utarbeide klimabudsjett for 
første eller tredje gang. 

Aktivitetene skal etterstrebes lagt opp slik at alle får 
nytteverdi, også kommunene med begrensede tidsres-
surser. Noen aktiviteter vil være kun for klimakontakter, 
mens andre vil det være naturlig å involvere større deler 
av kommuneorganisasjonen.  

Det planlegges en rekke webinarer og kurs med overlap-
pende temaer fra både KS og Klimabudsjettveileder-pro-
sjektet, samt Klima Viken. Vi skal utnytte disses så langt 
det er mulig og hensiktsmessig for Klima Østfold-kom-
munenes kapasitet og utbytte. Vi vil tilpasse aktivitetene 
underveis. 

Aktiviteter knyttet til dette temaet:
Vår-halvåret:
• 22. januar: Seminar og workshop: Klimasats og 

støttesystemer, rettet mot ulike deler av kommune-
organisasjonen. I samarbeid med Viken fk, KS og 
Statsforvalteren

• 26. januar: Gjennomgang av Miljødirektoratets kom-
munefordelte klimagassberegninger for 2019

• 27. januar: 2 x Klimabudsjettseminar: Nasjonal 
      lansering (i regi av Oslo med fler) + Nasjonal 
      veileder i Østfoldkontekst 
• 18. februar: Arbeidsmøte for erfaringsdeling og 

felles og individuell planlegging: Hvordan jobbe med     
forankring av klimahandling i din kommune. 

• Prosess for å engasjere ekstern konsulent til         
klima-effektberegninger av tiltak- og virkemidler

• For kommuner som ønsker: KØ-sekretariat delta i 

workshop/arbeidsmøte med ledelsen (individuelt per 
kommune) 

• Møte for samkjøring, erfaringsdeling og utvikling: 
Klimatiltak og virkemidler som passer i din kommune 
(direkte klimagassutslipp), forankring og eierskap i 
organisasjonen. 

• Utviklingsarbeid, indirekte utslipp: Utvikling av 
tiltak, virkemidler og evt. beregningsmetodikk og            
indikatorer 

• Møte for samkjøring, erfaringsdeling og utvikling: 
Rapportering og systematisk oppfølging av klima-
tiltak og virkemidler. Ekstern kommunikasjon. Hvis 
ønsket: Synergier med rapportering for miljøfyrtårn.

• Møte for samkjøring, erfaringsdeling og utvikling: 
Effektberegninger vi kan gjøre selv, i fellesskap eller 
kopiere fra andre. Innhenting av forutsetninger. 

• Kommunenes bestilling av effektberegninger,      
oppfølging av dette

• Møte for samkjøring, erfaringsdeling og utvikling: 
Utarbeide innspill til kommunenes økonomiplaner 
om enkelttiltak eller større klimabudsjett. Eventuelt 
klimahandlingsprogram. Utslippsframskrivinger for 
de som ønsker. 

• Møte for samkjøring og erfaringsdeling: Status for 
indikatorer og rapportering.

• Møte for erfaringsdeling: Gjennomgang av budsjett-
vedtak og klimahandlingsprogram. Læringspunkter. 

B. Bistand til Rullering/utvikling av nye 
klimaplaner 
Klimaplanarbeidet fortsetter med individuell oppfølging 
basert på erfaringene fra klimaplanprosjektet 
PentaHelix og fra de andre kommunene. I år er det Våler 
og antakelig Hvaler som skal rulllere klimaplaner. 

C. Prosjektene fortsetter og noen 
igangsettes: 
Prosjekter der Klima Østfold-samarbeidet og -sekretariat 
eier prosjektet alene eller sammen med andre: 
• Klimasmart landbruk Østfold og Viken 
• Fossilfri transport 2030: Sykkelsatsinger rettet mot 

skoler, og utlån av elsykler fra bibliotekene
• Klimarådgiving i anskaffelser: Transport/kjøretøy, 

materialer/sirkulærøkonomi i utbygginger, Klima og 
miljø i Anskaffelsesstrategier. Samarbeid med Viken 
fylkeskommune og skal dekke alle kommuner i hele 
Viken. Løper 2021 og 2022. 

• Forprosjekt: Kartlegging av klimagammeldagse      
reguleringsplaner. Løper 2021. 

• Forprosjekt: Kartlegging: Deponigass og mulig utnyt-
telse. Klima Østfold, Sarpsborg kommune, Movar og 
Halden kommune. Løper 2021.
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• Klimasmarte folk og firmaer: Energi- og klimaråd-
      giving, samt mobilisering. Løper 2021.
• Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma: 

Det er søkt om Klimasatsmidler. Søkere: Rakkestad, 
Sarpsborg, Fredrikstad, Viken fylkeskommune og 
Biogass Oslofjord.

• Forprosjekt: Kartlegging for klimakutt på Øra indus-
triområde. Det er søkt om Klimasatsmidler i regi av 
Fredrikstad kommune. Klima Østfold er involvert 
med tanke på erfaringsdeling til andre kommuner.

Prosjekter som ledes av Viken fylkeskommunes klimaav-
deling, og der Klima Østfoldmedlemmer er målgruppe og 
kan benytte tilbudet:
• Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy (Ut september, 

det er søkt om nye midler)
• Klimavennlig planlegging, med fokus på bl.a. 

reguleringsplaner, i regi av Viken fylkeskommune:        
Fortsetter halve 2021, med seminar og workshop der 
alle kommuner i Viken kunne delta. 

Prosjekter der Viken fks klimaavdeling er partner            
i prosjekter som ledes av andre aktører og der Klima 
Østfoldmedlemmer kan involveres:
• Enchant: Horisont 2020-prosjektet Enchant fokuserer 

på nødvendige kutt i energibruk, og hvordan man 
kan benytte seg av atferdsvitenskap for å påvirke 
forskjellige målgrupper. Prosjektet har partnere fra 
seks forskjellige europeiske land. Klima Østfold-

      sekretariatet bistår med kommunikasjon sammen  
      med partner Viken fylkeskommune.
• Include: Forskningssenteret Include skal frem-
      brige kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt    
      rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderen
      de prosesser og nært samarbeid mellom forskning 
      og offentlig, privat og frivillig sektor. Klima Østfold-    
      sekretariatet bistår med videreformidling av infor-
      masjon og kommunikasjonsbistand ved behov. Det 
      er en rekke underprosjekter hvor kommunene kan 
     delta om ønskelig. 
• ZEC -Zero Emission Citizen: Bedriften Ducky har fått 

forskningsrådsmidler til å utvikle en klimakalkulator 
for innbyggernes forbruk i samarbeid med blant 
annet Asker kommune og Viken fylkeskommune. 
Resultatet vil gi kommunene tilgang på kartfestede 
forbruksdata brutt ned på lokalsamfunnsnivå. 

D. Formidling og kunnskapsbygging
• Arbeidsutvalgets påvirkningsarbeid, herunder satsing 

på jernbane og høringssvar på relevante høringer.
• Webinar-serie for brannvesen: Brannvern og redning 

knyttet til klimaløsninger
• Dele KØs erfaringer med andre kommuner i Viken 

og vice versa for oppbyggingen av Klima Viken som 
«paraplynettverk», og evt. delregionale nettverk ala 
Klima Østfold

• Web: Videreutvikling av «Østfold-eksempler» og 
«Klimasmart landbruk»

• Kunnskapsinnhenting som planlegges, vil finansieres 
delvis av driftsbudsjett og delvis av prosjektene 

      knyttet til oppfølging av klimaplaner: 

 – Kommunevist potensiale for karbon  
               opptak i jord, skog, myr
 – Effektberegninger av klimatiltak og   
               virkemidler til klimahandlingsplaner og 
               virkemidler
 – Helhetlige tiltaks- og virkemiddelpakker for     
               noen kommuner ala studiene som er 
               utarbeidet for Fredrikstad og Halden.

3.  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 medlem eller støttespiller:
• Klimapartnere Viken: Klimapartnere vil være et
      viktig verktøy for Klima Østfold-kommunenes arbeid 
      ut mot næringslivet. Sekretariat for Klima Østfold og 
      prosjektleder for Klimapartnere vil samarbeide om 
      involveringen fra kommuner.
• Gjenvinning Østfold: Daglig leder for Klima Østfold er 

nestleder i styret.
• Avfallsforum Østfold: Daglig leder for Klima Østfold 

er medlem i forumet.
• KS’ Kortreist kvalitet-nettverk, gjennom Moss     

kommune
• Håpets katedral: Klima Østfold støtter dette prosjek-

tet og vil spre informasjon om det på denne bak-
grunnen: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 til Håpets 
katedral.

Andre aktører/nettverk/prosjekter det etterstrebes 
koordinering med:
• Biogass Oslofjord-samarbeidet
• Bypakke Nedre Glomma og Hjem-jobb-hjem-         

initiativet
• Pedalen/Kirkens bymisjon om sykkeltiltak
• Regionalt planforum
• Vannområdene, for eksempel innen arealplaner
• Ungt Entreprenørskap - Klimakunnskap - opplegg for 

vg/u-skoler
• Inspiria - Klimakunnskap - opplegg for vg/u-skoler
• Norsk senter for sirkulærøkonomi
• Borg CO2
• Fylkenes klimanettverk
• Covenant of Mayors
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Klima Østfold ble etablert i 2012 og samarbeidet er forlenget 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.

MER OM KLIMA ØSTFOLD 
VEDLEGG 1

Samarbeidsmodell
Nettverket har følgende organisering:

Klimarådet: Består av kommunenes ordførere og leder 
for fylkesrådet, samt Klima- og miljøverndirektør hos 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, 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 at aktuelle 
aktiviteter følges opp i sin kommune. Kommunene deltar 
i de faggruppene og prosjektene som er forenlig med 
kommunens vedtatte politikk.

Daglig leder: Organiserer og koordinerer 
det daglige arbeidet, fra 2016 sammen med 
kommunikasjonsrådgiver, prosjektmedarbeidere og andre 
fagressurser. Disse utgjør sekretariatet.

Faggruppene: 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


