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Samarbeidet 
 

Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller 
energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar med kommunenes 
klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Klima Østfold skal ikke være en 
erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for 
kommunenes egen måloppnåelse. 
 
Dette ønsker vi å oppnå gjennom å: 

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

• Mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer 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.  

 
 
 
Klimarådets rolle og arbeid 

Klimarådet består av fylkesordfører og ordførere fra de deltagende kommunene samt 
representant for fylkesmannen. Klimarådet hadde sitt årlige møte 6.mars, hvor 
handlingsplanen og budsjett for 2014 ble vedtatt. 10 kommuner, Fylkeskommunen og 
Fylkesmannen var representert på Klimarådsmøtet. Spydeberg, Askim, Halden, Aremark, 
Hvaler og Trøgstad hadde meldt forfall. Det ble satt ned et arbeidsutvalg som skulle håndtere 
saker underveis i året. Arbeidsutvalget har bestått av Tage Pettersen, Moss (leder), Kari 
Agerup Fredrikstad og Ingolf Paller, Askim. Arbeids-utvalget har hatt tre møter i løpet av året 
som har gått.  
 
 
Klimakontaktenes rolle og arbeid 

Klimakontaktene er på mange måter 
hjertet i Klima Østfold, og aktiviteten og 
deltakelsen her er en forutsetning for at 
samarbeidet skal fungere. Gruppa har 
hatt 5 møter, og vært ansvarlige for 
gjennomføringen av en rekke av 
aktivitetene: Klimaregnskap, 
Kommunikasjonsstrategi med 
Informasjonsplan, Handlingsplan, samt 
mye av arbeidet med Ladeinfrastruktur og 
El-bilpool. I tillegg til å bidra i de konkrete 
aktivitetene har også klimakontaktene en 
viktig rolle som kontaktperson inn mot 
politikere og administrasjon i egen 
kommune.    
 
De ulike faggruppenes rolle og arbeid 
Innkjøp 
En faggruppe har jobbet med innkjøp av moderne ladeinfrastruktur. Her har Marker 
kommune (representerer innkjøpssamarbeidet i indre), Fredrikstad, Sarpsborg og Moss 
deltatt i gruppa. Det har kommet på flere forsinkelser i dette arbeidet, men anbudet har nå 
vært ute, og 7 tilbud har kommet inn. Fristen for tilbud var 4. februar, og det jobbes nå med å 
gå gjennom tilbudene og velge leverandør.   
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Energi og bygg 
Etter anbudskonkurranse i 2013 vant Rejlers oppdraget med å utføre energimerking og 
utvida tiltaksanalyse for energi i bygg i 12 kommuner og fylkeskommunen. Totalt var det 220 
bygg med i anbudsgrunnlaget. Tiltaksanalysen var en opsjon og ble utløst på 88 av 220 
bygg. Rejlers ferdigstilte sitt arbeid i februar 2014 og bygg-gruppa har jobbet videre med 
resultatene i den enkelte kommune.  
 
I april ble det holdt et seminar med Enova med fokus på videre prosess og arbeid med 
søknad og tiltak. Her var de fleste kommunene tilstede.  
 
Bygg-gruppa har også gjennomført innkjøp av rådgivningstimer til alle kommunene. I 
november ble de inngått avtale med SWECO om 25 timer rådgivning i hver kommune. Dette 
arbeidet tar utgangspunkt i de gjennomførte tiltaksanalysene, men kommunene kan også 
velge å bruke rådgiveren til andre energioppgaver.  
 
Det ble også gjennomført et erfaringsseminar om EPC i samarbeid med EU-prosjektene 
Transparense og EESI2020.   
 
 
 
Kommunale planvirkemidler 
Faggruppe kommunale planvirkemidler gjennomførte et møte samt en workshop der Rune 
Opheim i Civitas deltok. På grunn av redusert bemanning i Klima Østfold i 2014 har det ikke 
vært den aktiviteten som var planlagt. Plangruppa har samlet en del eksempler på klimakrav 
og formuleringer i kommuneplaner, som er lagt ut på nettsiden til Klima Østfold.   
 

 
 
Deltakelse på andre møter/arrangement 

Spydspisskommune 
Klima Østfold deltar i Spydspisskommune-prosjektet som er finansiert av KRD med Zero 
som prosjektleder. Her deltar vi i et nettverk sammen med andre kommuner og 
Fylkeskommuner som ønsker å være en spydspiss innenfor et utpekt område. I Spydspiss-
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prosjektet har vi spesielt fokus på tilrettelegging for transport på fornybar energi, og på bruk 
av planvirkemidler i klima-arbeidet. Dette prosjektet blir ikke videreført i 2015. 
 
Koordinator har deltatt på to nettverksmøter i Spydspiss-prosjektet. Spydspissprosjektet 
inviterte og betalte for 2 deltakere til Zero-konferansen.  
 
På Zerokonferansen ble Klima Østfold og Østfold Fylkeskommune tildelt pris for beste lokale 
klimatiltak, for vårt felles opplegg for lading av elbiler i alle kommunene.   
 
Energiforum Østfold 
Koordinator deltar som sekretær for Energiforum Østfold. Mange av kommunene er også 
medlemmer i dette forumet, og det er en fin arena for kontakt og samhandling med 
næringsliv og organisasjoner i Østfold. Koordinator har deltatt på fire styremøter, og vært 
med å arrangere tre medlemsmøter.  
 
Prosjekter 

Innvilget: 
Det er søkt og innvilget kr 200 000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Østfold. 
Skjønnsmidlene er brukt til drift av nettverket, og gjennomføring av aktiviteter og tiltak.   
 
Infragreen er et Interreg prosjekt hvor Østfold fylkeskommune er prosjekteier på norsk side. 
Klima Østfold og Akershus fylkeskommune er partnere på norsk side. På svensk side er 
Fyrbodals kommunalforbund og Länsstyrelsen Västra Götaland partnere. Totalt har 
prosjektet budsjett på kr 6 mill kr, hvorav 4 mill. er på norsk side grunnet ekstra støtte fra 
Transnova. 
 
Kommunene har i 2014 fått tilbud gjennom Infragreen om utprøving av el-biler. Først Nissan 
Leaf og så Renault Zoe. Renault Zoe har en annen ladeteknologi som gjorde det nødvendig 
å installere nye ladere i de kommunene som skulle teste Zoe. Det meste av disse 
kostnadene ble dekket av Infragreen, mens kostnader som påløp etter 1. september har vært 
delt mellom Østfold Fylkeskommune og Klima Østfold. Det ble også nedlagt en del ressurser 
på avslutningsarrangementet på gml Svinesund bro i juni hvor oppropet 
om Fossilfritt Østfold og Fyrbodal ble utvekslet i form av signerte 
budstikker. Disse budstikkene ble så overlevert hhv 
Samferdselsminister og Miljøminister i Oslo og Stockholm i august.   
 
Det er laget en ny ladeinfrastrukturutredning for Østfold, Akershus og 
Fyrbodal. Som en forlengelse av dette ble Zero-prisen for 2014 delt ut 
til Østfold fylkeskommune for innsatsen med felles anbudsinnbydelse 
for kommunene for ladestolper.  
 
KlimaReg ( Energi- og klimaeffektive regioner – nye metoder og verktøy 
for energi- og klimaarbeid i offentlig og privat sektor) er et 
forskningsprosjekt der Klima Østfold gjennom Østfold Fylkeskommune 
er prosjekteier. Ekstern finansiering til prosjektet er 5.9 millioner kroner 
over tre år. Klima Østfold legger i tillegg ned en del egeninnsats. Blant 
annet har energianalysene og klima- og energiregnskapene inngått i 
prosjektet.  Østfoldforskning leder prosjektet, som gjennomføres i 
samarbeid med en rekke partnere både fra forskningsmiljøer og 
næringsliv. Formålet med KlimaReg er å finne fram til gode 
verktøy for å gjøre klima- og energiarbeidet mer effektivt og 
handlingsrettet, gjennom å kombinere lokal stedfestet  
informasjon med nasjonale databaser og modeller i GIS-baserte 
verktøy.  
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Klimasmart Landbruk: Klima Østfold har sammen med Østfold Bondelag og 
landbruksrådgivninga fått støtte fra Landbruksdirektoratet, til et informasjons- og 
kompetanseprosjekt for bønder i Østfold. Det er gjennomført flere kurs og samlinger i regi av 
dette prosjektet. Blant annet en fagdag og økokjøringskurs for traktor. Prosjektet forsetter i 
2015.  
 
 

 

Økonomi 
 

Budsjett og finansieringsplan 2014: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

*40 000 fra Infragreen, 20 000 fra Klima Østfolds eget budsjett, 12 kommuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budsjett 2014 I hele kr 

Lønn og kontorkostnader 910 000 

Generelt informasjonsarbeid 40 000 

Klimagassregnskap 120 000 

Holdningskampanjer 100 000 

Energiportal for bolighus 100 000 

Mobilitetsplanlegging 50 000 

Økokjøringskurs 100 000 

Klimasmarte bønder - kompetanseprogram 90 000 

Oppfølging: enovasøknader og aktuelle prosjekt – kommunale bygg 200 000 

Ladeinfrastrukturstrategi – 60 000 kr til hver kommune med strategi* 240 000 

Møter og konferanser 100 000 

Plangruppa – kompetanseheving 82 500 

Sum egne midler 2 132 500 

Finansieringsplan 2014 Total i hele kr 

Fast tilskudd, kr 20 000 per kommuneadministrasjon 340 000  

Innbyggerjustert tilskudd, kr 1,5 per kommune 410 500      

Fylkeskommunen i Østfold 800 000      

Fylkesmannen i Østfold 50 000      

Overført fra 2013 532 000 

Sum sikker finansiering 2 132 500 

Eksterne midler, tiltak  

Skjønnsmidler FM 

Infragreen 

Klimareg 

Evt andre  

250 000 

2 500 000 

1 500 000 

 

Total 6 382 000 
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Regnskap 2014 
 

Inntekter 2014 Total i hele kr 

Kommunebidrag 756 790 

Fylkeskommunen i Østfold 843 000 

Fylkesmannen i Østfold 240 492 

Overført fra 2013 532 869 

Sum egne midler 2 373 151 

Eksterne midler, prosjekter   

Infragreen 2 500 000 

KlimaReg 1 500 000 

Sum finansiering 2013 6 373 151 

  

Utgifter 2014 I hele kr 

Lønn og kontorkostnader 682 587 

Generelt informasjonsarbeid 77 538 

Klimagassregnskap 312 649 

Energiportal for bolighus 120 000 

Økokjøringskurs 30 750 

Oppfølging Enovasøknader og aktuelle prosjekt 25779 

Mobilitetsplanlegging 0 

Klimasmart landbruk – Eget prosjektregnskap 0 

Ladeinfrastruktur - strategiarbeid 180 000 

Rest - installering av ladere til Zoe 41 020 

Bilpool – etter Infragreen 126 666 

Møter og konferanser 97 182 

Overføres til 2015 635 092 

Sum egne utgifter 2014 2 373 140 

 
Det er ikke gjort beregninger på hvor mye kommunenes, Fylkeskommunens og 
Fylkesmannens egenandel i form av timer utgjør i prosjektet. Siden Klima Østfold skal være 
et verktøy for kommunene til å gjennomføre oppgaver som bør gjøres uansett, har dette ikke 
vært viktig. Det er ganske store forskjeller på hvor mye den enkelte kommune legger inn av 
egne ressurser.  
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Aktivitetene i Handlingsplanen 
 

I det følgende rapporteres det direkte på aktivitetene i Handlingsplanen for 2014.  

Aktivitet Rapport 

Miljø- og energiledelse, miljøstyringssystem 

Presentere miljøstyring for politisk og administrativ 
ledelse i kommunene, på eksisterende arenaer, f.eks 
Beat for Beat konferansen. 

Dette ble ikke gjennomført i 2014  

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

Arbeidet ble gjort i sammenheng med Asplan Viak, se under.  

Inngå felles avtale med rådgivere som kan bistå med 
metode og rapportering av klimagassregnskap for alle 
kommunene. 2+2 år.  

Det ble inngått avtale med Asplan Viak som har brukt sin egen modell for å lage 
klima- og energiregnskap for alle kommunene. Det har vært tett kontakt med 
konsulenten, og arbeidet med å bruke tallene og forbedre regnskapene tas videre i 
de fleste kommunene. 

Informasjons- og holdningsskapende arbeid 

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

Har nå nettside, Twitter og Facebook. Prøver å oppdatere jevnlig, og legge ut alle 
relevante dokumenter. Innlogging på nettsiden for å lese referater er: 
Brukernavn:klimaostfold, Passord: klimaostfold. Det er sendt ut et nyhetsbrev med 
en oppsummering av nyheter fra nettsiden i 2014.  

Energiportalen – energirådgivning på nettet 
Kampanje for å øke bruken av energiportalen og 
energirådgivning til private boligeiere.  

Vi annonserte på facebook for Energiportalen. Det ble også skrevet en artikkel om 
Energiportalen. 
 

Gjennomføre to holdningskampanjer mot innbyggerne, 
f.eks: 

 Earth Hour – info på kommunens nettsider 

 Anskaffe og introdusere et 
klimakunnskapsopplegg for skolene – (Cicero) 

 Matkastebord på de videregående skolene 

Det er ikke gjennomført felles holdningskampanjer i år, utover annonsering på 
facebook og noe stoff til kommunenes nettsider.   



8 
Klima Østfold, Årsrapport 2013 

Aktivitet Rapport 

Mobilitetsuka: Frokostseminar med ideer til arrangement 
og tiltak i kommunene (april?) 

Transport 

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

9 kommuner har utarbeidet Handlingsprogram/strategi for ladeinfrastruktur. De 
andre jobber også aktivt med dette, men på andre måter. Felles innkjøp av 
ladeinfrastruktur er blitt forsinket flere ganger, men avtale gjøres i mars 2015.   

Ny regional ladeinfrastrukturutredning Utarbeidet i samarbeid med Akershus og Fyrbodal gjennom Infragreen.  

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

To kommuner har gjennomført økokjøringskurs. Disse var svært vellykkede, og 
flere kommuner vil kjøre kurs i 2015. Deltakerne på kurset sparte i gjennomsnitt 
13,5 % drivstoff på en angitt runde, etter gjennomført kurs.  

Gjennomføre mobilitetsplanlegging for noen kommunale 
virksomheter. Spre maler og kompetanse til kommunene.  

Fylkeskommunen har gjennomført en mobilitetskartlegging. Det jobbes nå videre 
med mobilitetsstrategi og tiltak som skal gjennomføres i virksomhetene. 
Resultatene deles med kommunene.  

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

Fylkeskommunen utarbeider nå en mobilitetsstrategi for sine virksomheter.  

Miljøvennlige Innkjøp 

Lage og distribuere enkle sjekklister for klimavennlige 
innkjøp. 

Det har ikkje vært jobbet spesielt med dette i 2014 

Kartlegge hvilke innkjøp som skal gjennomføres og bruke 
dette til å finne aktuelle samarbeidsprosjekt.  
 

Det har ikke vært jobbet med dette i 2014  

Gjennomføre felles innkjøpsprosesser etter forespørsel 
fra kommunene. F.eks: Fokus på kompetanseheving og 
kompetansedeling.  

 EOS 

Felles innkjøp av ladeinfrastruktur har tatt mye lenger tid og mer ressurser enn 
forutsatt. Dette er den eneste felles  innkjøpsprosessen vi har jobbet med i 2014 
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Aktivitet Rapport 

 Taxitjenester 

 Drift av gatelys/utebelysning 

Kommunale Planvirkemidler 

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

En del forslag til krav ligger ute på nettsidene våre.  

Studietur for Plangruppa til et område med liknende 
utfordringer.  

Dette er utsatt til 2015 

Arrangere planseminar/planmøte med klima- og 
energikrav som tema. 

Planseminar 5.3 og tema på Klimakonferansen 2014.  

Jobbe for økt bruk av tre i kommunale bygg. Plangruppa 
konkretiserer og bestemmer aktiviteter.  

Tema på Klimakonferansen 2014.  

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 grunnlag for politisk behandling før iverksettelse av 
gjennomføringen 
 

Analysene er gjennomført og rapporter foreligger, både for det enkelte bygg og en 
samlerapport. 
 
Kommunene har måttet søke hver for seg. Det ble ikke laget felles grunnlag for 
politisk behandling, fordi kommunene ville måtte håndtere det ulikt fra kommune til 
kommune.  
Det er inngått avtale med SWECO om  25 rådgivningstimer i hver kommune for å 
følge opp tiltak og søknader til ENOVA eller  

Innhente felles tilbud på EOS-system for kommunale 
bygg 

Det er ikke jobbet med dette i 2014 

Kommunaltekniske anlegg – innhente felles tilbud på 
vurdering av eksiterende anlegg og bistand til utarbeiding 
av Enova-søknader.  

Dette er utsatt til 2015.  
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Aktivitet Rapport 

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.  

Det er satt i gang et prosjekt der Østfoldforskning analyserer hva som er optimal 
løsning for matavfall i Østfold. Både med hensyn på klimagassutslipp og på 
økonomi. Prosjektet følges opp av avfallsforum som møtes 3-4 ganger i året.   

Landbruk 

Tilby kurs og informasjonsopplegg for landbruket.  
Peke på de viktigste tiltakene for reduksjon av utslipp, 
basert på klimaregnskap for typiske Østfold-gårder. Fokus 
på energieffektivisering. 

Har fått 500 000 til et prosjekt sammen med Bondelaget, Landbruksrådgivinga og 
FM. Har gjennomført fagsamling og økokjøringskurs for traktor. Det jobbes videre 
med å utvikle gode og relevante kurs for bøndene.   

Etablere kompetanseprogram for internasjonalt arbeid - 
med mål om å søke Interreg og EU-midler. Etter modell 
fra kultur. 

Dette var vanskelig å få til i år, og vi har foreløpig lagt det litt på is. Jobber med å 
videreføre Infragreen og fossilfri grenseregion som interreg-prosjekt.  

 
 


