
SAMARBEIDSAVTALE

Mellom Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Askim kommune, Eidsberg 
kommune, Fredrikstad kommune, Halden kommune, Hobøl kommune, Hvaler 

       kommune, Marker kommune, Moss kommune, Rakkestad kommune, Rygge 
kommune, Råde kommune, Rømskog kommune, Sarpsborg kommune, Skiptvet 

kommune, Spydeberg kommune, Trøgstad kommune og Våler kommune vedrørende 
videreføring av Klima Østfold-samarbeidet.
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1. Forankring og varighet

Klima Østfold-samarbeidet er forankret i Fylkesplanen, kommunale klima- og 
energiplaner, kommuneplaner samt kommunale enkeltvedtak. Klima Østfold ble etablert 
29.02.2012 for tre år og vedtatt videreført fra 01.01.2015 til 31.12.2017. Klima Østfold 
videreføres med dette fra 01.01.2018 til 31.12.2022. Neste videreføring av Klima Østfold 
vurderes innen 31.12.2022 basert på erfaringene som gjøres. Ved 
kommunesammenslåing vil medlemskap gjelde ny kommune med mindre avtalen sies 
opp. 

2. Formål

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. 

Klima Østfold skal være et verktøy for planlegging og gjennomføring av tiltak for reduksjon 
av klimagassutslipp og energiforbruk. Det skal 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.   

Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en 
styrking og ressurs for partnernes egen måloppnåelse. 

3. Nettverkets rolle

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
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4. Overordnet ansvar, eierskap og økonomi

Fylkeskommunen har det formelle ansvaret for Klima Østfold-samarbeidet og for tilsetting 
av koordinator og eventuelt prosjektmedarbeidere. Gjennomføringen er imidlertid basert 
på et partnerskap, der partnerne skal være likeverdige med hensyn til styring, utvikling og 
gjennomføring. Fylkeskommunens og kommunenes deltakelse er forankret i fylkestings- 
og kommunestyrevedtak. 

Forpliktelser 

• Østfold fylkeskommune bidrar med kontorfasiliteter og et årlig beløp til drift av
Klima Østfold tilsvarende det som deltagende kommuner bidrar med i sum,
begrenset oppad til kr 820 000.

• Hver kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr
20 000,- pluss kr 1,50 per innbygger. Pris justeres årlig i henhold til innbyggertall

• Klimarådet har anledning til å foreslå endring av prisgrunnlaget overfor deltakerne.
• Alle parter har en oppnevnt klimakontakt som deltar i nettverkets administrative

gruppe.

5. Organisering

Nettverket har følgende organisering:

• Klimarådet er øverste organ for Klima Østfold og vedtar årlig handlingsplan og
budsjett. Klimarådet skal bestå av fylkesordfører og ordførere fra de deltagende
kommunene samt representant for fylkesmannen. Klimarådet skal arbeide for
realistiske løsninger og tilstrebe konsensusløsninger. Klimarådet velger en leder og
kan velge et Arbeidsutvalg som møtes mellom Klimarådsmøtene.

o Klimarådet møtes hvert år, tidligst mulig og senest innen utgangen av første
kvartal for å vedta budsjett og handlingsplan, samt godkjenne regnskap og
årsrapport fra foregående år.

• Klimakontaktene - administrativ gruppe - består av en fast kontaktperson fra
administrasjonen til hver av partene. Gruppen har ansvaret for det faglige arbeidet i
nettverket. Klimakontaktene bidrar til utforming av handlingsplan og budsjett, og er
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pådrivere for at aktuelle aktiviteter i planen følges opp i sin kommune. Utover dette 
deltar kommunen i de faggruppene og prosjektene som er forenlig med kommunens 
vedtatte politikk.  

• Koordinator organiserer det daglige arbeidet i Klima Østfold og legger til rette for
arbeidet i Klimarådet, Arbeidsutvalget, Klimakontaktene, faggrupper og prosjekter.
Koordinator er også pådriver i prosesser og aktiviteter definert i nettverkets
handlingsplan. Koordinator holder Klimakontaktene og Arbeidsutvalg orientert om
arbeidet.

• Faggruppene er selvstendige grupper som 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.

6. Oppsigelse
Forpliktelser i henhold til denne avtalen begynner å løpe fra signeringsdato. Avtalen
gjelder t.o.m. 31.12.2022. Avtalen kan sies opp av partene med ett års varsel per 1.
november.

Partene er innforstått med at lovendringer eller endrede driftsforutsetninger kan føre
til at avtalen må reforhandles.
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