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Møtedato

Kommunedirektørens innstilling:
Ås kommune vil delta i Klima Viken, gjennom deltagelse i Klima- og
energinettverket i Follo.
Klima- og energinettverket i Follo består som et eget nettverk underlagt
kommunedirektørutvalget i Folloregionen Interkommunale politiske råd, i tråd
med vedtak i Folloregionen IPR sak 32/21.
Ås, 15.09.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
1. Referat (utkast) fra møte i Folloregionen IPR 10.09.2021 - sak 32 21
2. Saksdokumenter, møte i Folloregionen IPR 10.09.2021
3. Invitasjon til felles klimasatsning i Viken
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter på sak nr. 21/01163
Saksbehandler sender vedtaket til:
Viken fylkeskommune
Klima- og energinettverket i Follo
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Viken fylkeskommune har invitert kommunene i Viken til deltagelse i Klima Viken
gjennom regionale nettverk. Klima- og energinettverket i Follo (KEN) er et
fagnettverk under Follorådet. Folloregionen Interkommunale politiske råd (IPR)
har vedtatt å videreføre nettverket og søke deltagelse i Klima Viken gjennom
KEN. Formell deltagelse skjer gjennom behandling og vedtak i hver enkelt
kommune. Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune deltar i Klima Viken
gjennom deltagelse i KEN.
Fakta i saken:
Om Klima Viken
Kommunene i Viken er invitert av Viken fylkeskommune til å bli medlem av Klima
Viken for gjennomføring av felles klimasatsing. Klima Viken skal ikke være en
erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for
å få til en raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner og
oppnå vedtatte klimamål.
Klima Viken skal bygge på geografisk inndelte klimanettverk. Disse vil bidra til
erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk mellom kommuner som har felles
problemstillinger i kraft av geografisk plassering. Klima Viken skal være en
paraplyorganisasjon for alle nettverkene.
De geografiske klimanettverkenes rolle er å øke gjennomføringsevnen for klimaog energitiltak gjennom å:
•
Tilrettelegge for samarbeid om prosjekter og tiltak som er forenelig med
kommunenes klima- og energiplaner og andre planer
•
Mobilisere økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer nasjonalt og internasjonalt
•
Være en møteplass for kommunene i nettverket og tilrettelegge for deling
av erfaring, kompetanseheving og informasjonsspredning mellom
nettverksmedlemmene
Klima Vikens rolle er å:
•
Ha et overordnet administrativt ansvar for Klima Viken-samarbeidet ledet
av en sentral Klima Viken koordinator
•
Inspirere til felles klimasatsing blant kommunene i Viken og Viken FK
gjennom å skape møteplasser og felles aktiviteter
•
Tilrettelegge for deling av erfaring, kompetanseheving og
informasjonsspredning mellom partene i Klima Viken
•
Samordne og tilrettelegge for initiativer på tvers av geografiske
klimanettverk
•
Være støttespiller for geografiske klimanettverk
•
Jobbe for samarbeid med andre relevante nettverk og partnerskap i fylket
og andre fylkeskommuner.
For at eksisterende eller nye nettverk skal ha nok ressurser til å lede de
regionale nettverkene og ha midler til egne og felles tiltak, tilbyr Viken
fylkeskommune alle eksisterende og nye klimanettverk finansiering etter 50/50
fordeling mellom fylkeskommunen og kommunene, se vedlegg 1 og 2.
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Vedtak i Folloregionen IPR om deltakelse i Klima Viken
Folloregionen IPR – Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for de seks
kommunene i Follo og Viken fylkeskommune. Folloregionen har som ett av sine
mål å bidra til en bærekraftig klimapolitikk.
Follo har et klima- og energinettverk (KEN) som ble etablert som et fagnettverk
under Follorådet i 2008. KEN er et velfungerende nettverk som består av
miljø/klimarådgivere fra Follokommunene. KEN jobber med erfaringsutveksling,
arrangerer seminar og samarbeider med andre klimanettverk i Viken.
Folloregionen IPR vedtok 10.9.2021 å videreføre nettverket og søke medlemskap
i Klima Viken gjennom det eksisterende Follo-nettverket. Se vedlagte utkast til
referat fra møtet.
KEN skal videreføres som et nettverk underlagt kommunedirektørutvalget i
Folloregionen. Folloregionen vedtok at politisk representant fra Follo inn i Klima
Viken skal ivaretas av regionrådsledelsen, og at KEN kommer tilbake til
Folloregionen med forslag til mer detaljert handlingsplan for nettverket, og at
ordningen skal evalueres etter ett år.
Formell deltagelse i Klima Viken må vedtas politisk i hver enkelt kommune, der
det angis hvilket regionale nettverk kommunen ønsker å delta gjennom.
Vurdering:
Ås kommune har vedtatt ambisiøse mål om kutt i klimagassutslipp. Videreføring
av KEN og deltagelse i Klima Viken medfører ingen direkte økonomiske
konsekvenser for Ås kommune, men gir tilgang på kompetanseheving,
kompetansedeling og samarbeid som erfaringsmessig har stor betydning for
gjennomføring av klimatiltak.
Kommunedirektøren kan ikke se at det er argumenter som taler imot verken
videre deltagelse i KEN eller samarbeid med fylkeskommunen og andre regionale
klimanettverk gjennom Klima Viken.
Økonomiske konsekvenser:
Deltagelse i Klima Viken er gratis. Denne saken gjelder kun deltagelse i
nettverket, og har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
For å styrke klimaarbeidet i det geografiske nettverket anbefaler imidlertid Viken
fylkeskommune at kommunene tar i bruk Vikens finansieringsmodell.
Finansieringsmodellen bygger på et spleiselag mellom Viken FK og kommunene,
med en 50/50-fordeling. Det er en fordel at midlene benyttes til å ansette en
dedikert ressurs som kan koordinere det geografiske samarbeidet og bistå i
gjennomføring av tiltak i kommunene. Midlene kan også brukes til å finansiere
klimatiltak.
Klima- og energinettverket i Follo har stort behov for en fagressurs som kan
bidra til å koordinere og gjennomføre felles klimaprosjekter i kommunene, samt
være faglig bistand i kommunenes klimaarbeid.
Dersom Follokommunene og/eller Folloregionen IPR ønsker å avsette midler til
nettverkets arbeid, vil fylkeskommunen bidra med tilsvarende beløp, opptil
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520.000 kr. årlig. Med fullt bidrag fra Follokommunene/Folloregionen vil det blir
mulig å ansette en klimakoordinator (50% - 100 % stilling) i Klima Viken som
jobber kun for Follo-nettverket. Dette vil være en kraftig styrking av Follokommunenes klimaarbeid.
Vurdering av om det skal avsettes midler til egenandel til klimanettverkets arbeid
i 2022 må gjøres gjennom Folloregionens HP og handlingsprogram i den enkelte
kommune. Kommunedirektøren vil ev. fremme forslag om bidrag fra Ås
kommune gjennom klimabudsjettet som behandles som del av handlingsprogram
og økonomiplan.
Klima- og energinettverket i Follo har mottatt Klimasatsmidler i flere år, som har
blitt brukt til felles seminar om aktuelle klima- og energitema i Follo, felles
utredninger etc. På grunn av Covid 19-situasjonen har ikke nettverket
gjennomført mange av de planlagte aktivitetene siste halvannet år. Nettverket
har derfor gjenværende nettverksmidler på i størrelsesorden 500 000 kr på
bundet fond i Folloregionen. Disse midlene kan evt. benyttes som del av
kommunal andel for å utløse tilskuddsmidler fra Klima Viken i en oppstartsfase.
Slik bruk av midlene avklares av Folloregionen IPR.
Miljømessige konsekvenser:
Ås kommune har vedtatt ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i
handlingsplan for klima og energi. Tiltak for å nå målene er fastsatt i
kommunens klimabudsjett. FNs siste klimarapport har forsterket fokuset på
behovet for vesentlige reduksjoner av klimagassutslipp, og konsekvensene
dersom vi ikke gjennomfører nødvendige kutt.
Videre samarbeid i Klima- og energinettverket i Follo og deltakelse i Klima Viken
vil bidra til god gjennomføringsevne og felles satsing i Follo, for å kunne nå
målsettinger om kutt i klimagassutslipp.
Alternativer:
Som innstillingen, men med følgende tillegg:
•
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune deltar i Klima Viken, gjennom
videre deltagelse i Klima- og energinettverket i Follo (KEN).
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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