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Hvor skal Trøndelag være i 2030?

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff

Status klimasamarbeid
To bein i klimaomstillingen
Klimaomstilling = Klimagassreduksjon + Klimatilpasning

Mennesket i sentrum
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Bakgrunn og hensikt for Klimarådet
• Fylkeskommunen er gjennom Meld.St.22 “Nye folkevalgte
regioner – rolle, struktur og oppgaver” gitt en forsterket
samfunnsutviklerrolle:

• ved å gi strategisk retning på samfunnsutviklingen
• ved å mobilisere ulike aktører med ressurser
• ved å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk.

• Opprettelsen er en videreføring av to organer som eksisterte i
Nord-Trøndelag (Klima- og miljøutvalget) og Klimaråd SørTrøndelag
• Klimaråd Trøndelag er en sammenslutning av regional stat ved
Fylkesmannen i Trøndelag, KS som representerer
kommunenes interesser og Fylkeskommunen som regionalt
folkevalgt nivå, samordner og koordinator.

Opprettelsen av Klimaråd Trøndelag
• Det er en ambisjon at et sammenslått Trøndelag også vil gi et
løft for samarbeidet om klimaarbeidet, noe som vedtaket i
Fylkestinget i Trøndelag i sak 42/17, «Organisering av
Klimaarbeidet i Trøndelag fra 2018», er med på å
understreke.
• Det er et stort behov å få koordinert de mange initiativ som
finnes i klimaarbeidet i Trøndelag.
• Det er behov for å sikre at vi jobber mot et felles mål både
mot lavutslippssamfunnet og utvikling av mer robuste
lokalsamfunn på klimatilpasning.

Mandat for Klimarådet
Klimarådet skal være:
• Et rådgivende organ for å styrke samordningen av
aktiviteten på klimaområdet regionalt og samordne
aktivitet overfor kommunene
• Ta initiativ i arbeidet med klimaomstilling
• Arbeide for å forankre og motivere kommunene,
regionale myndigheter og næringslivet i
klimaomstillingsarbeidet
• Arbeide for å finansiere ulike prosjekter knyttet til
klimaomstilling
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Organisering av klimaarbeidet i Trøndelag

Klimaråd
Trøndelag

Koordineringsgruppe

Prosjektledelse FK
Arbeidsgruppe
lavutslipp

Nettverk for
lavutslipp i
kommuner

Klimapartnere

Grønt flagg

Prosjektledelse FM
Arbeidsgruppe
klimatilpasning

Ressursgruppe

Ulike prosjekter
og tiltak for å
redusere utslipp

Nettverk for
klimatilpasning i
kommuner

Klimatilpasning
for ulike
fagtema

Ulike prosjekter
og tiltak for å
bidra til
klimatilpasning

Prinsipper for samarbeid
•
•
•
•

Samordning av initiativ mellom KS, FM og FK
I praksis: FK – lavutslipp og FM – klimatilpasning
Nettverk for kommunene (lavutslipp og klimatilpasning)
Nettverk for næringslivet (i hovedsak) Klimapartnere

• Jobbe for at Strategi for klimaomstilling og
handlingsprogram går inn i kommunens arbeid med
klima og energiplan (mer handlingsrettet etter forankring
av satsingsområder i strategien)
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