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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.

.OLPD��VWIROG�YLO�EHVW¥�PHG�VDPPH�JHRJUDVNH�QHGVODJVIHOW�
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.

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 2022
6DPDUEHLGHW�¿QDQVLHUHV�JMHQQRP�HW�nUOLJ�EHO¡S�IUD�KYHU�GHOWDNHUNRPPXQH�RJ�I\ONHVNRPPXQHQ�VRP�ELGUDU�WLOVYD-
UHQGH�NRPPXQHQHV�ELGUDJ��'HOWDNHU¿QDQVLHULQJHQ�WLOVYDUHU�FD������PLOOLRQHU�NURQHU�SHU�nU��8WRYHU�GHWWH�XWYLNOHV�
det prosjekter for å hente midler fra ekstern støtte og tilskudd. Fylkeskommunen støtter i tillegg Klima Østfold med 
DUEHLGVJLYHUDQVYDU��NRQWRU��RJ�VHNUHWDULDWVIXQNVMRQHU��'HW�HU�RYHUI¡UW�UXQGW�NU���������IUD������WLO�GULIWVEXGVMHWWHW�
for 2022.  

Driftsbudsjett

Merknader, driftsbudsjett:
��� 445 663 kr har blitt overført fra fjorårets driftsregnskap. 92 800 

kr har blitt overført fra et avlyst prosjekt (var tidligere egne 
midler i prosjektet ’Kartlegging av klimagammeldagse regule-
ringsplaner).  

2. 9L�KDU�V¡NW�RP�.OLPDVDWV�VLQ�QHWWYHUNVVW¡WWH�Sn�YHJQH�DY�GH����
kommunene.

Stamp



SIDE 5

Klima Østfold-prosjekter
0HG�ÀHUH�SURVMHNWHU�VRP�JnU�RYHU�ÀHUH�nU��YLVHU�YL�Qn�KYHUW�HQNHOW�SURVMHNW�RJ�IRU�KYHUW�SURVMHNWV�IXOOH�SURVMHNWSHUL-
ode. Disse midlene er bundet til prosjektenes aktiviteter og formål. Dette gjøres for prosjektene der Klima Østfold 
RJ�NRPPXQHQH�HU�GH�HQHVWH�SURVMHNWGHOWDNHUQH��+HU�YLVHV�NXQ�¿QDQVLHULQJ�L�IRUP�DY�SHQJHU��L�WLOOHJJ�NRPPHU�HQ�
stor egeninnsats i form av timer.  

7LOOHJJV¿QDQVLHULQJ
)RU�SURVMHNWHU�GHU�.OLPD��VWIROG�HU�pQ�DY�ÀHUH�GHOWDNHUH�HU�GHW�LNNH�KHQVLNWVPHVVLJ�n�EXGVMHWWHUH�LVROHUW�Sn�.OLPD�
�VWIROG�NRPPXQHQH��+HU�YLVHU�YL�DQGHO�DY�HNVWHUQ�¿QDQVLHULQJ�L�GLVVH�SURVMHNWHQH�VRP�YL�HVWLPHUHU�YLO�Jn�WLO�DNWLYL-
teter relatert til Klima Østfold i 2022. I tillegg kommer det egeninnsats i form av timer.  

Stamp

Stamp
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HANDLINGSPLANENS AKTIVITETER
���0�7(3/$1
• Klimarådet i april 2022 
• 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.
• Studietur og kompetanseheving for klimakontaktene, 

arbeidsutvalget og klimarådet.
• Fagseminarer i regi av og sammen med prosjektene 

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

����$.7,9,7(7(1(�,������
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, el-
ler om kommunen skal utarbeide klimabudsjett for første 
eller tredje gang.  

$NWLYLWHWHQH�VNDO�EOL�ODJW�RSS�VOLN�DW�ÀHVW�PXOLJ�InU�Q\WWH-
verdi, også kommunene med begrensede tidsressurser. 
1RHQ�DY�DNWLYLWHWHQH�YLO�Y UH�NXQ�IRU�NOLPDNRQWDNWHU��
mens andre vil det være naturlig å involvere større deler 
av kommuneorganisasjonen.  

Aktiviteter knyttet til dette temaet:
Vår-halvåret:
• ����MDQXDU��.OLPDVDWV�ZHELQDU�±�nUHWV�XWO\VQLQJ��,�

samarbeid med Klima Viken, KS og Statsforvalteren 
• ����MDQXDU��$UEHLGVP¡WH�±�YLGHUHXWYLNOLQJ�DY�NOLPD-

budsjett.
• ����MDQXDU��$UEHLGVP¡WH��YLGHUHXWYLNOLQJ�DY�NOLPD-

budsjett.
• ����MDQXDU��.OLPDVDWV�ZRUNVKRS��)HOOHV�V¡NQDGHU��

rettet mot ulike deler av kommuneorganisasjonen. I 
samarbeid med Klima Viken.

• ����PDUV��.OLPDNRQWDNWP¡WH�RJ�JMHQQRPJDQJ�DY�
Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassbereg-
ninger for 2020.  

• For kommuner som ønsker: KØ-sekretariat delta i 
ZRUNVKRS�DUEHLGVP¡WH�PHG�OHGHOVHQ��LQGLYLGXHOW�SHU�
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 

• Videre oppfølging og videreutvikling av klimabudsjett 
±�EnGH�LQGLYLGXHOW�RJ�VDPPHQ�PHG�NRQVXOHQWHU��

• Møte for samkjøring, erfaringsdeling og utvikling: 
rapportering og systematisk oppfølging av klimatiltak 
og virkemidler.  

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

• Kommunenes bestilling av effektberegninger, oppføl-
ging av dette.  

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

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

%��%LVWDQG�WLO�5XOOHULQJ�XWYLNOLQJ�DY�Q\H�
klimaplaner 
Klimaplanarbeidet fortsetter med individuell oppfølging 
EDVHUW�Sn�HUIDULQJHQH�IUD�NOLPDSODQSURVMHNWHW�3HQWD+HOL[�
og fra de andre kommunene.  

&��3URVMHNWHQH�IRUWVHWWHU�RJ�QRHQ�
igangsettes: 
3URVMHNWHU�GHU�.OLPD��VWIROG�VDPDUEHLGHW�RJ��VHNUHWDULDW�
eier prosjektet alene eller sammen med andre: 
• Klimasmart landbruk Viken  
• Fossilfri transport 2030: Sykkelsatsinger rettet mot 

skoler, og utlån av elsykler fra bibliotekene.  
• .OLPDUnGJLYQLQJ�L�DQVNDIIHOVHU��7UDQVSRUW�NM¡UHW¡\��

PDWHULDOHU�VLUNXO U¡NRQRPL�L�XWE\JJLQJHU��NOLPD�RJ�
miljø i anskaffelsesstrategier. Samarbeid med Klima 
Viken for å dekke alle kommuner i hele Viken.  

• .OLPDVPDUWH�IRON�RJ�¿UPDHU��HQHUJL��RJ�NOLPDUnGJLY-
ning, samt mobilisering.  

• 2SSWDN�RJ�ELQGLQJ�DY�NOLPDJDVVHU�NDUERQ�L�QDWXUHQ�

3URVMHNWHU�VRP�OHGHV�DY�9LNHQ�I\ONHVNRPPXQHV�NOLPDDY-
deling, og der Klima Østfoldmedlemmer er målgruppe og 
kan benytte tilbudet:
• Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy 
• +HOKHWOLJ�ELRJDVVPDUNHG�L�RJ�UXQGW�1HGUH�*ORPPD��

Rakkestad, Sarpsborg, Fredrikstad, Viken fylkeskom-
mune og Biogass Oslofjord.     

Highlight
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3URVMHNWHU�GHU�9LNHQ�INV�NOLPDDYGHOLQJ�HU�SDUWQHU������������
i prosjekter som ledes av andre aktører og der Klima 
Østfoldmedlemmer kan involveres:
• (QFKDQW��+RULVRQW�SURVMHNWHW�(QFKDQW�IRNXVHUHU�

på nødvendige kutt i energibruk, og hvordan man 
kan benytte seg av atferdsvitenskap for å påvirke 
IRUVNMHOOLJH�PnOJUXSSHU��3URVMHNWHW�KDU�SDUWQHUH�IUD�
seks forskjellige europeiske land. Klima Østfold- se-
kretariatet bistår med kommunikasjon sammen med 
partner Viken fylkeskommune. 

• Steg mot klimanøytralt landbruk: I Interreg 
ØKS-prosjektet Steg mot klimanøytralt landbruk 
YLO�ODQGEUXNVVNROHQH�L�1RUJH��6YHULJH�RJ�'DQPDUN�
samarbeide om spennende og nyvinnende undervis-
ningsopplegg, teste ulike simulatorer og utforske økt 
karbonbinding gjennom bruk av biokull. 

• ,QFOXGH��IRUVNQLQJVVHQWHUHW�,QFOXGH�VNDO�IUHPEULQ-
ge kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt 
rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende 
prosesser og nært samarbeid mellom forskning og 
offentlig, privat og frivillig sektor. Klima Østfold- se-
kretariatet bistår med videreformidling av informa-
sjon og kommunikasjonsbistand ved behov. Det er 
en rekke underprosjekter hvor kommunene kan delta 
om ønskelig. 

• =(&��=HUR�(PLVVLRQ�&LWL]HQ��%HGULIWHQ�'XFN\�KDU�InWW�
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 påvirkningskraft, herunder hørings-

svar på relevante høringer.  
• Webinar-serie for brannvesen: brannvern og redning 

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

YLFH�YHUVD�IRU�RSSE\JQLQJHQ�DY�GH�DQGUH�GHOUHJLRQD-
le klimanettverkene under Klima Viken «paraplynett-
verket».  

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

• Web: Utvikling av kommunikasjonsvirkemidler for 
NRPPXQHQH�DQJnHQGH�ORNDOH�NOLPDWLOWDN�±�¡NH�EH-
visstheten blant befolkningen. 

• .XQQVNDSVLQQKHQWLQJ�VRP�SODQOHJJHV��YLO�¿QDQVLHUHV�
delvis av driftsbudsjett og delvis av prosjektene knyt-
te til oppfølging av klimaplaner:  

 » Kommunevist potensiale for karbon opptak i 
jord, skog og 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       

NRPPXQHQH�RJ�YLFH�YHUVD�
• Kommunikasjon utad 
• Synergier rundt eventuelle felles aktiviteter 
• Koordinering mellom andre aktører  

Det vil etterstrebes denne typer effekter med 
følgende aktører/enheter:
Som medlem eller støttespiller:
• Klima Viken: Klima Viken er en viktig samarbeidsa-

rena med andre delregionale klimanettverk i Viken. 
Koordinator for Klima Østfold sitter i arbeidsgruppen 
til Klima Viken, og leder for Arbeidsutvalget for Klima 
Østfold sitter i styringsgruppen til Klima Viken.  

• Klimapartnere Viken: Klimapartnere er et viktig 
verktøy for Klima Østfolds-kommunene arbeid ut 
mot næringslivet. Sekretariat for Klima Østfold og 
prosjektleder for Klimapartnere vil samarbeide om 
involvering fra kommuner.  

• .6¶�.RUWUHLVW�NYDOLWHW�QHWWYHUN��*MHQQRP�0RVV�����
kommune.  

• Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø. 

$QGUH�DNW¡UHU�QHWWYHUN�SURVMHNWHU�GHW�HWWHUVWUHEHV�
koordinering med:
• Biogass Oslofjord-samarbeidet  
• %\SDNNH�1HGUH�*ORPPD�RJ�+MHP�MREE�KMHP���������

-initiativet 
• Regionalt planforum  
• Vannområdene, for eksempel innen arealplaner 
• 8QJW�(QWUHSUHQ¡UVNDS�±�.OLPDNXQQVNDS�±�RSSOHJJ�

IRU�YJ�X�VNROHU��
• ,QVSLULD�±�.OLPDNXQQVNDS�±�RSSOHJJ�IRU�YJ�X�VNROHU�
• 1RUVN�VHQWHU�IRU�VLUNXO U¡NRQRPL�
• Borg CO2 
• Fylkenes klimanettverk 
• Covenant of Mayors  


