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Kortreist Kvalitet kommunenettverket 
 
Kommunenettverket Kortreist Kvalitet har som mål å være et nasjonalt foregangsnettverk i å 
vise hvordan Kortreist Kvalitet kan gi omstilling i praksis gjennom konkrete prosjekter i 
kommunene/fylkeskommunene. 
 
KS har invitert kommuner og fylkeskommuner til å være med og videreutvikle kunnskap om 
hvordan omstilling til et lavutslippssamfunn best kan gjennomføres. Dette skal gjennomføres 
som et praktisk utviklingsarbeid i 12 kommuner/fylkeskommuner på grunnlag av 
anbefalinger og kunnskap fra rapporten «Kortreist Kvalitet» (2016). De 12 kommunene/ 
fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil hver for seg få bistand fra kunnskapsmiljøene til 
forfatterne av «Kortreist kvalitet»-rapporten (CICERO, Civitas og insam, heretter kalt 
Kortreist kvalitet alliansen).  
 
Gjennom prosjektet Kortreist Kvalitet (KS FoU) er det vist at kommuner og lokalsamfunn har 
både kunnskap og betydelige muligheter til å være en ledende omstillingsaktør. Kortreist 
kvalitet er en strategi for lokal og regional omstilling til lavutslippssamfunnet. 
Utgangspunktet er at omstillingen til lavutslippssamfunnet må sees som en 
innovasjonsutfordring med mål om å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert på lokale 
kvaliteter og fortrinn. Det er da behov for en strategisk tilnærming som utnytter 
kommunesektorens samlende kapasitet som omstillingsaktør.  
 
Gjennom å bruke og utvikle sin legitimitet som demokratisk samfunnsaktør kan kommunene 
stimulere til betydelig flere og dyptgripende innovasjonsprosesser. Utslippsreduserende 
tiltak bør skje uavhengig av om utslippene skjer lokalt eller om de er knyttet til aktivitet, 
forbruk eller produksjon som skjer utenfor kommunegrensene. Kommunene anbefales å ta 
utgangspunkt i temaene bygg, transport og mat, og at både effektiviserings-, utviklings- og 
omstillingstiltak gjennomføres. 
 

Om samlingen 
Oppstartsamling i det nasjonale nettverksprosjektet Kortreist kvalitet ble gjennomført 22-23 
januar 2019. 65 engasjerte deltakere viste stor entusiasme i å være med å videreutvikle 
kunnskap om hvordan omstilling til et lavutslippssamfunn kan gjennomføres.  

Målet med den første samlingen var å skape entusiasme for nettverksarbeidet og inspirasjon 
til de lokale prosessene, bli kjent med hverandre, få kunnskap om kommunenes og 
fylkeskommunenes case/utfordringer, ha dialog om videreutviklingen av nettverket og veien 
videre.  
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Programmet 
 
Tirsdag 22. januar  
Bolk 1: Oppstart nettverksamling og lunsj  
12:00 Lunsj  

Velkommen ved Jan Lasse Hansen, adm. dir. KS 

13.00 Hvem deltar på samlingen – kort runde 

Bolk 2: Hva Kortreist kvalitet er og hvorfor kortreist kvalitet kommunenettverk 

13.25  Hva handler Kortreist kvalitet om og hvorfor nettverk? 

14.30  Pause 

Bolk 3: Case i den enkelte kommune/ fylkeskommune 

14.50  
 

Gruppearbeid om case/utfordringer i den enkelte kommune med utgangspunkt i 
Kortreist kvalitet 

15.10  Kort presentasjon av den enkelte kommunes case i plenum   

16.15 Pause 

16.35  Gruppearbeid om case på tvers av kommuner  

17.35   Plenum. Dele refleksjoner/ smakebiter fra gruppearbeidet 

18.00 Pause  

19.00 Felles middag. Prima Fila Ristorante 

Onsdag 23. januar 
Bolk 4: Inspirasjon og refleksjon 

08.30 Kort refleksjon fra dag 1, og om dagen i dag 

 Områdesatsing og sosial bærekraft i Bydel Bjerke i Oslo, ved Lars Eivind Bjørnstad 

 Spørsmål og refleksjoner i plenum 

10.00  Pause 

Bolk 5: Hvordan kan nye kommuner og fylkeskommuner bli et viktig virkemiddel for 
kortreist kvalitet? 

10.20  
 

Innledning ved hhv.: 

- Alfred Bjørlo, ordfører Eid kommune 
- Representant for Trøndelag Fylkeskommune 
- KS, Kjetil Bjørkund 

10.40 Diskusjon  

Bolk 6: Kommunikasjon og veien videre  

11.20  Kommunikasjon mellom samlingene og veien videre (oppsummering av 
forventninger, mål, aktiviteter fram til neste samling, planlagte samlinger, etc.) 

12-13 Lunsj.  Vel hjem! 
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Velkomsthilsen fra KS 
 
Jan Lasse Hansen, adm.dir. i KS, presiserte at handling haster for å imøtegå den store 
klimautfordringen - «urgency of acting” – ikke gjennom revolusjonær tålmodighet, men 
gjennom å handle revolusjonært. Ny regjeringsplattform innebærer 45 prosent kutt 
innenlands i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Reduksjon i klimagassutslipp er enda mer 
presserende enn ved søknadstidspunktet for nettverkdeltakelse. Gode innovative 
klimaløsninger i kommunesektoren er nødvendig. Arbeidet med utslippskutt må integreres i 
det daglige arbeidet. Hvordan bevege seg fra ildsjeler til institusjonalisering, hvordan få det 
til i praksis, tilpasset hver enkelt kommune og fylkeskommune? Kommunene og 
fylkeskommunene er den viktigste kompetansemusklen og må trenes. Revolusjonær, radikal 
innovasjon er nødvendig.    
 
Vår samfunnsmodell og vårt velferdssamfunn er under press. Velferden vi er vant til å ta for 
gitt, blir vanskeligere å finansiere med reduserte oljeinntekter. For kommunesektoren er det 
viktig å bygge videre på det regionale og lokale selvstyre, der den enkelte innbygger føler de 
har en rolle. Meningsfulle oppgaver under lokalt selvstyre en viktig brexit-lærdom.  
«Handle lokalt og virke globalt».  
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Hva handler Kortreist kvalitet om og hvorfor 
nettverk 
 
Hva kortreist kvalitet handler om ble presentert av Kortreist kvalitet alliansen (insam, 
CICERO, Civitas). Presentasjonene kan hentes fra nettstedet www.kortreistkvalitet.no. En 
kort oppsummering av de påfølgende diskusjonene følger under. 
 

Utfordringen – oppsummering plenumsdiskusjon 
 
Eivind Selvig (Civitas) presenterte Reduksjon i klimagassutslipp – global utfordring og lokal 
mulighet. Oppsummering av plenumsdiskusjonen etter innlegget: 
 
Indirekte utslipp (klimafotavtrykket) er ikke en del av den nasjonale tilnærmingen å beregne 
på (statistikk). Hvordan forholder kommunene seg til indirekte utslipp, og hva betyr det?  
 
Trøndelag fylkeskommune forteller at de for andre året (i fjor) har gjennomført 
Klimamesterskap som er en konkurranse mellom de videregående skolene i fylket om å 
redusere sitt CO2 utslipp mest. 10 prosent av elevene deltok i to uker.  Elevene har gjennom 
webportalen Ducky (https://www.ducky.eco/no/) lagt inn ulike tiltak som reduserer den 
enkeltes klimafotavtrykk. Gjennom klimakalkulatoren på Ducky kunne elevene se 
besparelsen av sin endrede adferd. Verktøyet beskrives som enkelt og håndgripelig. De 
beste elevene oppnådde 40 prosent reduksjon i sine klimagassutslipp. Telemark 
gjennomførte for første gang tilsvarende klimamesterskap med 70 prosent av elevene i fjor. 
Hva med et nasjonalt klimamesterskap i videregående skole med konkurranse mellom 
fylkene, og ta det videre? Tilbakemeldingene fra deltakerne er at de ikke opplevde lavere 
livskvalitet med lavere utslipp. 
 
Bergen kommune forteller at de har laget beregninger av utslippsbidraget fra kommunens 
virksomhet med henholdsvis direkte og indirekte utslippstilnærming. Kommunenes 
klimafotavtrykk som skylder indirekte utslipp er 10 ganger større enn de direkte utslippene. 
Kommunens klimabudsjett er i dag rettet mot de direkte klimagassutslippene, og kommunen 
vet i stor grad hvilke tiltak som gir effekt. De er usikker på om mer kartlegginger nødvendig. 
Det er bare å sette i gang.  
 

Institusjonalisering – oppsummering plenumsdiskusjon 
 
Hege Westskog (Cicero) presenterte Institusjonalisering – hva er det?  
Oppsummering av plenumsdiskusjonen etter innlegget: 
 
Kan klimaarbeidet sedimenteres så godt at man ikke kommer videre?  
Miljøfeltet er i konstant endring og teknologiutviklingen går fort. En utfordring kan være å ha 
tilstrekkelig fleksibilitet i forvaltningen hvor strategier og praksis kan endres med ny 
kunnskap fra forskjellige aktører. Det krever kapasitet til å drive endringsledelse og 
innovasjon i samarbeid med relevante aktører. Innbyggerne må også være involvert i 
prosessene på samme måte som næringslivet. 
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Ingen institusjoner er tilfeldig eller uskyldig, det er en tanke bak. Prosessen som 
leder frem til en institusjon må sees i sammenheng med verdier. «Institutionalization infused 
with values» (Selznick). Hva institusjonene heter har symbolverdi, for eksempel «Nye Veier» 
fremfor «Ville Veier». Hvor godt skal et steg forankres før neste steg tas på 
«institusjonaliseringsstigen» og ut i hele kommunesamfunnet. Utnytte «åpningsvindu» når 
andre endringer skjer. For eksempel prosesser knyttet til kommunesammenslåing. De nye 
kommunene kan bli effektive, men nødvendigvis ikke omstillingsdyktige. Hvordan man 
velger å organisere politiske prosesser er institusjonalisering. Eksempler på 
institusjonalisering, gjennomførte eller ønskede: 
 

§ Kortreist Kvalitet nettverket er et eksempel på en institusjon. 

§ Bergen er i en prosess for rigging av neste kommunevalg. Ser det som viktig å få frem 
kunnskap og ha mest mulig i system før valget, som igjen kan gjøre det vanskeligere å 
«rive ned» etterpå. Kommunen har innført klimabudsjett som tydeliggjør kostnader, 
tiltak og effekter, og har gjort større inngripen i hele kommunebudsjetteringen.  Alle 
tilskuddsordninger i kommunen er vurdert ift. klima- og miljøkrav. Kommuneplanens 
arealdel er vurdert mhp. klima med føringer på arealutnyttelse og parkeringsnorm. 
«Grønn strategi» for Bergen er kjent og akseptert som planverk. Det overordnede 
ansvaret for koordinering og gjennomføring av Grønn strategi ligger hos Klimaseksjonen, 
mens ansvar for gjennomføring ligger i de ulike kommunale enhetene.  

§ Overhalla har hatt ISO14000-sertifisering i flere år. Over tid kan det virke som en 
tvangstrøye, og å fortsett må forsvares ift tidsbruken. Behov for å skape nye mening med 
det vi gjør, enn å fortsette det samme fordi vi alltid har gjort det. Behov for dynamisk 
institusjon. 

§ Nye Moss (Moss og Rygge) har forankret arbeidet med ny felles klimaplan for den nye 
kommunen. Har et strategisk fokus på klima sammen med folkehelse, med mer.  

§ Grønt senter i Kristiansand er en møteplass for grønn samfunns- og næringsutvikling. 
Etter 5 års drift skal senteret «revitaliseres», der man er i en fase hvor nye konsepter og 
samarbeidsformer diskuteres. Tilrettelegge for næringsliv, offentlig sektor og andre. En 
måte å jobbe med involvering. Kan være en mulighet å ta dette inn i nettverksarbeidet.  

§ Stord har Klima- og energiplan (KEP) fra 2008. Kommunestyret har vedtatt at KEP skal 
innarbeides i kommuneplanen som skal rulleres, slik at klimaarbeidet blir lagt til grunn i 
hele kommunens virksomhetsområde, inkludert i arealdelen. Ønsker å inngå 
partnerskapsavtale mellom kommunen og næringsliv, for eksempel Kværner, for å 
fordele ansvar. 

§ Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) er et kraftfullt verktøy, og 
samordner en stor region med betydelig utslipp, og er bra å ha med seg inn i Viken-
prosessen. 70-80 prosent av klimagassutslippene kommer fra transport. Det er stor 
politisk konsensus om planen. Ikke alle kommuner like begeistret for alle delene av 
planen. Klima- og energiplanen og areal- og transportplanen er viktige inn i Viken-
prosessen. 

§ Nye Stad kommune har i intensjonsavtalen mellom Eid og Selje nedfelt at den nye 
kommunen skal ha høye klimamål for sitt arbeid. I samarbeid med næringslivet skal 
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kommunen være i forkant med å bygge opp sterke kompetansemiljø på 
fornybar energi og grønn industri. Klima- og miljøspørsmål skal væregjennomgående 
satsing i skole og barnehage. Kortreist kvalitet tatt inn i omstillingsavtalen mellom de to 
kommunene. For eksempel skal begge rådhus beholdes, blant annet pga. økt reisevei og 
økt transport ved en samlokalisering. Jobber bl.a med Livskraftig og trygt lokalsamfunn 
og Reiselivsstrategi, som inkluderer klima- og samfunnsomstilling. 

§ Lier kommune sertifiserer alle sine virksomheter gjennom Miljøfyrtårn ordningen. Går 
foran private bedrifter med å tak i bruk klimaledelse. En smart institusjon som også er 
økonomisk bærekraftig. Sertifiseringsprosessen koster lite, og sparer mye i andre enden 
(avfall, etc.). 

§ Arendal deltar i Klimapartnere Agder, et offentlig-privat samarbeid om bl.a. best practice 
og erfaringsutveksling på veien til lavutslippssamfunnet. Partnersamarbeidet fungerer 
godt og skal spre seg til resten av landet.  Arendal har miljøsertifisert hele kommunens 
virksomhet. Mange private bedrifter er også miljøsertifisert. Bidrar til å holde fokus, også 
ute i befolkningen når det gjelder holdninger.  

§ Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner 
kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak. De viktigste 
utslippssektorene klimaveikartet omfatter er transport, bygg, mat og landbruk, og 
industri.  
 

Kortreist ledelse – oppsummering plenumsdiskusjon 
 
Lars Wang (insam) presenterte Kortreist kvalitet – muligheter og utfordringer for ledelse. 
Oppsummering av plenumsdiskusjonen etter innlegget: 
 
§ Arendal jobber med samskaping og institusjonalisering mot sivilsamfunnet. Hvordan 

organisere og få med frivilligheten og sivilsamfunnet? Med hjerte for Arendal er et 4 årig 
prosjektsamarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner som skal styrke 
samhandlingen mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene. Erfaringen er at 
frivilligheten ikke skal styres - det holdt på å velte prosjektet i starten. Da de frivillige 
organisasjonene ble spurt om de holdt på med noe interessant, var de med. Det ble en 
«kokebok». Prosjektet har utviklet seg til et nettverk med nærmere 100 lag, foreninger, 
inkludert næringsforening, idrett, hjelpeorganisasjoner. Tillitsskaping tar tid. 

§ Arendal kommune reviderer kommuneplanen. FNs bærekraftmål skal legge premisser for 
arbeidet med kommuneplanen (slik Asker gjør), og 8 bærekraftmål (av 17) er prioritert.  
Responsen og entusiasmen i sivilsamfunnet for å jobbe med bærekraftmålene er stor. 
Også næringslivet er positiv. Kommunen inviterer inn og fasiliterer, og får inn mange 
alternative synspunkter på hva som kan gjøres og hvor kommunen skal. Klimapartnere 
Agder er et eksempel på at ansatte leder under tillit, og som rulles ut i hele landet. 
Arendal har etabler en uformell klimamøteplass der ordfører, varaordfører, 
komitélederne, Klima og energirådgiver, etc. møtes jevnlig for å diskutere ulike tiltak. Et 
tverrpolitisk engasjement der alle politiske parti bidrar. Særlig sykkelsatsning har vært 
tilbakevendende tema. Karakteriserer det å jobbe i kommune 3.0 som også handler om å 
involvere sivilsamfunnet. Kommunen har ansatt sivilsamfunnskoordinator for nettverket 
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som ble utviklet kjølevannet av «Med hjerte for Arendal» for å organisere opp 
et samspill med sivilsamfunnet.  

§ Lier nevner sosiale medier og deres involvering i dette som en ledelse 3.0.  
Frivilligbørs Lier legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers der frivillige 
organisasjoner, lokale bedrifter og offentlige virksomheter møtes og utveksler ønsker og 
ideer til samarbeid. Hent-Meg-buss uten tidtabell til knutepunkt pilot i Buskerud. 

§ Trøndelag fremhever kunnskap og kompetanse i organisasjonen som fellesnevner for 
omstilling. Må ha felles kunnskapsgrunnlag. Gapet er stort – folk forstår ikke alvoret, og 
skjønner ikke forskjell mellom 1,5 og 2 grader. Illustrerer alvoret ved å se på antall arter. 
36500 arter utryddes årlig av totalt 9 millioner arter. Det betyr at vi har 246 år igjen. Vi 
lar oss lede og omstille hvis vi skjønner alvoret. Blir mange tall, vanskelig å kommunisere 
alvoret. Eksponentiell utvikling, tipping points.  

§ Ledelse er egentlig alt. Det som gjør en forskjell er ledelsen. 

Viktig å bruke litt mer tid på begrepene, for eksempel sedimentering. Hvis vi skal bruke 
begrepet må vi bruke tid på å forstå det. Bør vi finne et bedre ord som man kan bruke å 
kommunisere med? 
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Case  
 
Kommunene/fylkeskommune gjennomførte et kort gruppearbeid og presenterte sine tanker 
innenfor 5 minutter om case de ønsker å bringe inn i nettverket. Nedenfor følger en kort 
oppsummering basert på presentasjonene som ble gitt. 
 

Kristiansand  
§ Case: Bærekraftig mobilitetsplan for samfunnet for nye Kristiansand. 
§ Utfordring å få til god mobilitet i den nye kommunen som vil ha ca. 110.000 innbyggere 

etter sammenslåingen.  
§ Intensjonen er å redusere bilbruk og klimagassutslipp. Bidra til livskvalitet og bærekraft, 

inkludert mobilitet. Trenger overgang til renere og mer bærekraftige transportmåter 
(buss/ tog, gange, sykkel, el-sykkel/el-sparkesykkel osv.)  

§ Avgrensning: først og fremst kommunens egen drift, og samspill med innbyggere og 
virksomheter. Finne tiltak som effektivt kan redusere klimagassutslipp. Ny infrastruktur 
for kollektivtrafikk, sykkel og gange ivaretas av ATP-samarbeidet og Byvekstavtalen. 

§ I 2018 ble Kristiansand kåret som «Norges beste sykkelby». Sykkelandel på 10 prosent. 
Kommunen har nullvekst i biltrafikken gjennom bomstasjonene (2009-2017), men likevel 
for mye biltrafikk. Finnes eksempler på arealbruk og utbygging som strider mot 
kommuneplan og regionale planer. En av flere utfordringer er at Søgne og Songdalen 
ikke har parkeringsvedtekter for ny bebyggelse som begrenser transport. 

 
Asker 
§ Nye Asker fra urban til rural kommune (Asker, Røyken, Hurum) Nytt kommunevåpen – 

tre seil. Ny fortelling og tenking om Asker.  
§ FNs bærekraftmål som rammeverk for den nye kommunen og kommuneplanarbeidet 

der 6 mål er prioritert.  
§ Har fokus på miljøvennlig bygging, for eksempel Holmen svømmeanlegg og Kistefossen 

barnehage (FutureBuilt-prosjekter) 
§ Bærekraftige byer og samfunn – bygger et nytt Asker, ikke minst rundt Asker sentrum.  
§ I arbeidet med klima spesielt fokus på å jobbe med barn og unge, for eksempel gjennom 

ungdomskonferansen. 
§ Utbyggingsområdet Vestre Billingstad er planlagt med en helhetlig miljøtankegang av 

kommunen og utbyggerne sammen. F.eks er JMs prosjekt et av de første prosjektene 
som blir svanemerket i Norge.   

§ Klimautfordringen som wicked problem – forbruksrelatert tilnærming.  Askerbøringenes 
flyreiser utgjør ca. 25 prosent av klimagassutslippet. Utfordring å sikre at investeringene i 
for eksempel sykkelløsninger blir tatt i bruk. 

§ Case: Hvordan få med innbyggerne, hvordan få en grønn identitet i disse områdene? 
§ Politisk sett friskt i minne «Nei til bomstasjoner. Nok er nok». Drømmen kan bli et 

mareritt. Viktig at satsingen på klima og miljø ikke blir en elitesamtale.  
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Overhalla 
§ Liten kommune, ca. 4000 innbyggere, midt i Namdalen.  
§ Satset på klima og miljø de siste 10-12 år. ISO-sertifisert. Dyktig rådmann som har tatt 

føringen, og fått med politikerne.  
§ Har hatt en satsing innenfor transport. Innen 2020  alle kommunale biler Elbiler.  
§ Satsing innenfor bygg: Barnehage for 140 barn som er tilnærmet nullutslippsbygg, og 

Norges første svanemerkede barnehage.  
§ Mat: Har lyktes med ambisjonen om 50 prosent økologisk og ernæringsmessig riktig mat 

i kommunens kjøkken. 
§ Folkehelse, klima og miljø, og utvikling av lokalsamfunnet i fokus, og henger sammen. 

Bruker folkehelse i klimaarbeidet. 
§ For eksempel sykkelstrategi som del av folkehelsearbeidet. Satser på e-sykkel, og har en 

tilskuddsordning til kjøp av elsykkel for innbyggerne.  
§ Case: Er i gang med en kommuneplanprosess. FNs bærekraftmål legges til grunn for 

arbeidet.  Skal også lage tredjeversjon av klima- og miljøplan. Se på hvordan skogen kan 
dras nytte av, og også tas i bruk som binding av CO2. Næringslivet, gjennom Skogmo 
Næringspark er med på samlingen (stor industripark med 700 ansatte) ilag med 
kommune. Utvikling av kretsløpsbasert næring på Skogmo kan også være et case.  
 

Lier 
§ «Grønne Lier» - en stor landbrukskommune, Norges største drivhuskommune, og Norges 

17 mest sentrale kommune. Mye press på areal knyttet til bolig, næring og samferdsel. 
Kommunen skal være klimanøytral innen 2030 (Klima- og enerigplanen). 
Kommuneadministrasjonen skal være klimanøytral innen 2025. 

§ Case 1: Grønn mobilitet. Fjordbyen og hele Lier. By og bygd – hvordan få til begge deler.  
Deleordninger, selvkjørende busser.  

o Buskerudbyen forhandler om byvekstavtale. Nei til bompenger en utfordring.  
o Lierstranda skal transformeres – trenger input på grønn mobilitet. Men mange 

bor i bygda – hvordan får vi disse over i et mer miljøvennlig transportsystem.  
§ Case 2: Klimatiltak i matnæringen: Mer kortreist mat, klimatiltak i produksjon.  

Landbruk og grønn mobilitet henger sammen. Hvordan knytte gårdsutsalg sammen med 
Matriket, og koble satsinger som gir klimagassreduksjoner. Hvordan gjøre dette til et 
felles prosjekt som landbruksorganisasjonene vil være med på? 

§ Viktig å drive med konkrete prosjekter: gøy, givende og gir et håp om at neo er i vente. 
 

Akershus 
§ Regional plan for klima og energi vedtatt i 2018. Akershus skal være et 

lavutslippssamfunn innen 2050. Satsingsområder transport, stasjonær forbrenning, avfall 
og avløp, landbruk, indirekte klimagassutslipp. Ca. 80 prosent av klimagassutslippene 
kommer fra transportsektoren. En av de største kildene er Gardermoen lufthavn, som 
ofte holdes utenfor regnskapet.  

§ Fokusområder: Transport, Bygg og mat.  
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§ Case 1: Koble regional Klima- og energiplan (KEP) mot kommunenes KEP. 
Prosessen med å samordne sektorer i fylkeskommunen samt samordne den regionale 
planen med lokale klima- og energiplaner. Gjennomføring av tiltak i 
handlingsprogrammet vel så viktig som å koble KEP regionalt med KEP kommunalt - først 
og fremst viktig å få handling. 

§ Case 2: Integrere klima- og energi i alle sektorer og i arbeid på tvers av sektorer. De fleste 
tiltakene i handlingsprogrammet er på nivå I og II, mens et fåtall på nivå III (omstilling). 
Hvordan vinkle tiltakene mot «omstilling», og hvordanfå klima og miljø til å bli et case 
som alle jobber med. For eksempel integrere klima i skole med undervisning.  

§ Case 3: Omstilling til et lavutslippssamfunn som et viktig tema i Viken(prosessen). Må få 
til det på en god måte. 
 

Arendal 
§ Case: Redusere transportbehovet. Brygge byen Vindholmen. 
§ Klimanøytrale Arendal – har arbeidet i mange år med å inkludere klima og miljø i planene 

sine. For eksempel vedtatt Næringsplan der første kapittel fokuserer på å understøtte 
målsettingen i kommunens klima- og miljøplan. 

§ Vindholmen identifisert som nytt knutepunkt i ATP. Et gammelt industriområde som skal 
utvikles til ny bydel (bryggeby) med ca. 700 boliger og næring.  

§ Utfordringer: Hvordan sørge for at denne bryggebyen ikke bare blir fylt av rike gamlinger, 
men også med barnefamilier og næring? Hvordan få beboerne til å redusere sitt 
reisebehov, og benytte seg av tilbud som befinner seg i knutepunktet? Hvordan få 
beboerne til å transportere seg klimavennlig? Hvordan få en sørlending til å bo urbant? 

§ Knytter prosjektet til bærekraftmål 11: Bærekraftige byer og samfunn. Vil trekke inn 
nettverket knyttet til «Med hjerte for Arendal» for å få til omstilling. Hvordan dra 
befolkningen inn i prosessen, få til en nedenfra og opp tilnærming. Tar gjerne andre 
innspill til dette. 
 

Nye Moss  
§ Case: Klimabudsjett. 
§ Utfordring: målingsparametere. Skal lage klima- og energiplan for den nye kommunenen. 

Politikerne har bestilt klimabudsjett. Dagens praksis i kommunen baserer seg mye på 
synsing.  

§ Tre suksesser: Humleplan, sykkelbyen Moss (20% sykkelandel som mål), 70 prosent av 
næringsliv er miljøsertifisert.  
  

Stord 
§ Regionsenter Sunnhordaland, ca. 19.000 innbyggere. Skipsbygging og oljerettet industri 

har vært motoren i næringsutviklingen.  
§ Industrikommune, i stor avhengighet av hjørnesteinsbedriften Kværner, som produserer 

oljeplattformer. En av Norges mest oljeavhengige kommune. Har gjennomgått flere 
omstillinger (fra sildeoljefabrikk til båtproduksjon til større og større båter til tanker, og 
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så under oljekrisa på 70-tallet til oljeplattformer). Kværner er gode til å lage 
store, kompliserte ting, og det kommer vi til å trenge etter oljealderen også. 

§ Har også flere miljøer som ligger langt framme i utvikling i ny grønn teknologi. 
Hovedsetet til næringsklynga NCE Maritime CleanTech ligger i kommunen. Utvikler f.eks 
grønne energisystem til havnæringen.  

§ Pågående prosess med miljøsertifisering av hele kommuneorganisasjonen. 
§ Pågående prosjekt med å etablere utslippsfri hurtigbåt i Sunnhordalandsbassenget. 
§ Arbeider med å få på plass et biogassanlegg i kommunen. Krevende å lokalisere et slikt 

anlegg. 
§ Case 1: Biogassanlegget. Utnytte muligheter for produksjon av biogass i kommunen. Har 

ferdig utbygget fjernvarmenett. Bruker overskuddsvarme fra skøytebane til skole. Dialog 
med Fylkeskommunen med ønske om å få dem med på satsing rundt biogass. Avfall kan 
også bruke som ressurs, for eksempel busser på Stord som går på avfall fra oppdrett. Se 
avfall som resurser i en sirkulærøkonomi. 

§ Case 2: Klimaledelse - hvordan kan kommunen ta lederrolle i klimaarbeidet, både utvikle 
egen organisasjon og ta samfunnsaktørrollen og skape felles holdning i hele 
lokalsamfunnet. Klima skal integreres som en overordnet del av samfunnsdelen. Trekke 
erfaring fra prosjektet om nærmiljø og folkehelse inn i rollen som samfunnsaktør i 
klimaarbeidet. 
 

Nordland 
§ Fylket har 44 kommuner, der 31 kommuner ha under 5000 innbyggere. Fylket har relativt 

stort utslipp av klimagasser, særlig knyttet til transport. Mye av transporten er 
sjøtransport - ferger og hurtigbåter. Nylig anbud på ny ferje Tjøtta – Forvik, der ny 
løsning vil redusere klimagassutslipp tilsvarende 1000 personbiler i året. Nordland er 
langt fra ambisjonene i Parisavtalen. 

§ Ønsker å fremme en bedre miljøpolitikk i årene som kommer.  
§ Case 1: Revisjon av Klima og energiplanen. Ser at ikke kunne lage denne uten å koble på 

de 44 kommunene. Må involvere de 44 kommunene. Relativt få kommuner har 
miljørådgiver og miljøkompetansen som kreves. Hvordan kan fylkeskommunen bistå 
kommunene, og hvordan få med innbyggerne? 

§ Case 2: Klimakommunikasjon. Hvordan få det ut til alle samfunnsgrupper. Forankre at 
alle er en del av løsningen på klimautfordringen, unngå elitediskusjon.  
 

Bergen 
§ Mål om at Bergen skal bli den grønneste storbyen i Norge. Videre detaljert i «Grønn 

strategi». Klimaseksjonen er tett på politisk ledelse.  
§ Klimagassutslippene har økt jevnt fram til 2015 fra 1991. Utslippene gikk litt ned i 2016. 

De direkte klimagassutslippene skal halveres på fem år (fra 2015). Fossilfri transport, 
oppvarming (nasjonalt forbud hjelper), havn, avfallshåndtering. Kommunen er på god 
vei, har snudd trenden, men det er en formidabel oppgave som står foran oss.  

§ I rullering av kommuneplanens arealdel, er en stram arealstrategi vektlagt. 
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§ Case: Innbyggerinvolvering. Det er etablert støtteordning for lag og foreninger 
som kan søke støtte til prosjekter som støtter målene i Grønn strategi. Kan vi gjøre noe 
tilsvarende med å styrke nabolagene? Styrke det positive som skjer i nabolagene. 
Hvordan klarer man å ta klimaarbeidet ned i hverdagen.  

§ Case: Innbyggerinvolvering. Hvordan klare det som får til i lag og foreninger – har 
tilskuddsordninger som støtter opp om klimaarbeidet vårt. Kan vi gjøre noe tilsvarende 
for å styrke nabolagene – få opp det positive som skjer opp og fram. Transport angår 
alle, hvordan få til involvering. 
 

Trøndelag 
(Mære landbrukssenter – nasjonalt senter for klimatiltak i landbruket).  
§ Klimaomstilling har stort fokus i Trøndelag. Har etablert Klimaråd Trøndelag. Klimarådet 

skal bl.a arbeide for å forankre og motivere kommunene, regionale myndigheter og 
næringslivet i klimaomstillingsarbeidet. 

§ Tydelige bestillinger fra fylkespolitikere: 
o Klimabudsjett 
o Generelt opptak i skog, og «…et klimaskogfond for vei med formål å binde CO2 og 

lagre karbon i skog tilsvarende det man årlig slipper ut gjennom egen 
virksomhet….». 

o Stort fokus på plast 
o Klimaomstillingsstrategi vedtas sist 2019 
o Innen arealforvaltning og næringsarbeid. 

 
§ Case: Bidra til å gjøre kommunene og næringslivet gode. Få til en god regional strategi, 

som skal være direkte nyttig også for andre, særlig kommunene. 
o Kan kommunene lage handlingsplaner/-program med utgangspunkt i regional 

strategi og inn mot egen samfunnsdel? 
o I hvilken grad kan den være mer dynamisk enn statisk? 
o Sikre tilstrekkelig involvering; ivareta lokale prioriteringer. 
o Mest mulig handling i kommunene 

§ Hvordan få til alt dette? 
 

Nye Stad 
§ Typisk distriktskommune – ny kommune (Eid + Selje) knapt 10.000 innbyggere. Interne 

avstander i Stad er store, tilsvarer avstanden mellom Oslo og Hamar.  

§ Hvordan utforme en offensiv klimapolitikk som er tilpasset distrikts-Norge, som store 
deler av landet består i? Tenke radikalt annerledes i den nye kommunen der både 
demografiske endringer og strammere økonomi er gjeldende. 

§ Samfunnsmål: Stad skal være et livskraftig og trygt samfunn hvor alle drar i lag.  

§ Har vært tidlig ute med offensiv klimapolitikk. Har kultur for å tenke innovativt. Både Eid 
og Selje har et næringsliv som er langt fremme innenfor miljø og klima.  
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§ Case: Ønsker å jobbe videre med transportområdet. Kan være nullutslipp fra 
transport i distrikts-Norge, med Stad som veiviser. Både på land og vann. Må finne andre 
måter å knekke koden på enn i store byer. Kortreiste bygdesamfunn som minimerer 
transportbehov med bil. Nye og smarte måter å organisere kollektivtransport på. Reiseliv 
med nullutslipp og bærekraft, for eksempel knyttet til cruisetrafikk.  
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Nettverket - Oppsummering gruppediskusjoner 
 
Gruppearbeidet ble gjennomført i grupper på tvers av kommuner/fylkeskommuner. 
Nedenfor følger en oppsummering av arbeidet på spørsmålet: 
 
Hva ønsker du/ din institusjon å få «påfyll» på fra nettverket for å komme videre med din 
institusjon sitt case? 
 
Nettverket generelt og faglig:  
§ Hjelp til å forstå hva nivå 3 (omstilling) betyr (begrepet) og hvordan vi kan få til dette 

nivået i praksis. 
§ Hvordan få til institusjonalisering/ sedimentering av klimapolitikken? 
§ Få innspill til arbeidsmetodikk. F.eks en form for LEAN (effektivisere flyt) for klima. 
§ Klima i kommune 3.0 – hva vil det bety?  
§ «Kunnskapsbank» med verktøy, gode eksempler/prosjekter/erfaringer/ideer og 

forklaring av begreper.  
§ Inspirasjon fra andre, på sikt få samarbeidskommuner. 
§ Kunnskapsdeling på flere nivåer, også på det som er vanskelig . 
§ En arena til å diskutere hvordan man får med de som ikke vil. 
§ Metodikk for lokal tilpassing, for eksempel areal og transport. Mye metodikk og 

eksempler gjelder større byområder. Vi bor spredt og må/ bør gjøre det for å holde 
hjulene i gang mht. næring og industri. Økonomisk bærekraft kontra transport / utslipp? 
 

Involvering/medvirkning:  

§ Hvordan nå ulike grupper (innbyggere, næringsliv), så alle kan bidra til klimaarbeidet (få 
folk med på at det må handling til nå)?  Kommunikasjon, hvilke ord og begreper som 
brukes, innsalg. Skape fortellinger. Ramme inn diskusjon og dialog på nye måter. Hvilke 
typer argumenter og innfallsvinkler er relevante overfor ulike grupper? Hvordan kan 
kommunen (politikere og administrasjon) kommunisere om klimatiltak som har negative 
konsekvenser for noen (f.eks bompenger)? Hvordan vite om gevinsten stor nok, til at det 
er verdt å provosere?  

§ Fra forskning: Klimakommunikasjon og eksempler på nettverksbygging. 

§ Hvordan kommunisere klimautfordringen i mindre befolkningstette områder. Hvorfor 
skal kommunene gjøre noe?  

§ Hvordan organisere arbeidet / prosessen med bruk av FNs bærekraftsmål – som 
motiverer til videre arbeid; særlig mht. å mobilisere barn og unge. 

§ Hvordan skal man skape etterspørselen etter tiltakene man setter i gang 

§ Få fram samsvaret mellom klimatiltakene og det å bygge det gode lokalsamfunnet 

§ eksempler på nye og innovative tiltak for å redusere transportbehov og hvordan man 
skal kommunisere med innbyggerne rundt dette  

§ Stimulere innbyggerne til å endre vaner 



   

 17 

§ Sammenslåing – hvordan må kommunikasjonen endres da når man får større 
distanser/andre utfordringer. 
 

Mål/måling/plan:  

§ Hvordan håndtere målkonflikter? 

§ Hvordan få til klimavurderinger av alle kommunale tiltak, i tillegg til økonomiske. 
vurderinger?  

§ Trenger man egentlig en KEP. Det man trenger å løse skal integreres i andre planer og 
strategidokumenter. Kanskje kan man tenke nytt om dette også. Viktig også at planene 
ikke blir konsulentmat. Her nevnes kulturminneplanarbeid som ble satt ut til 
konsulenter. Det samme skjedde for mange av 1. generasjons klimaplaner.  

§ Hjelp til klimabudsjettering. 

§ Indikatorer - evaluering av alle klimabudsjett.  

§ Hvordan måle arealmessige tiltak. 

§ Parameter som Kommune Norge bruke for å måle klimapåvirkning lokalt. (standardsett) 

§ Hjelp til beregning (+/- pålitelig) av klimaeffekt av forbruk. 

§ Hvordan lage klimabudsjett for et helt fylke. 

§ Håpet er at dette kan lette kommunenes klimaplanarbeid. Kanskje kan de bare ha en 
handlingsplan. Spørsmålet er imidlertid hvordan de gjør dette best mulig. Spørsmålet er 
også om dette vil oppfylle SPRen? De har fått svar at det er mulig å gjøre det slik.   

§ Den regionale plan for arealbruken, dvs. det juridisk bindende rammeverket for 
arealbruken er vesentlig.  

§ Kan være at erfaringene med ATP Oslo/Akershus kan være et utgangspunkt for 
«strategisk Tredjegenerasjons Klima- og energiplan. Innspill ønskes til denne. 
 

Samarbeid:  

§ Hvordan få til samarbeid mellom kommune og næringsliv. 

§ Hvordan få organisasjonen til å jobbe på tvers og også på tvers av administrasjon og 
politikk? 

§ Det er tverrpolitisk enighet om klimamål – hvordan konkretisere dette i handling? 
Komme fra hårete mål til konkretisering i arealpolitikk og grønn mobilitet. Og hvordan få 
innbyggere og næringsliv med på dette? Hvordan få industri/næringsliv til å være 
samfunnsutvikler innen klima/sirkulærøkonomi? 

§ Katalysator for kommunale samarbeidspartnere. 

§ Spørsmålet er ofte «Hvor ligger «klima» i organisasjonen». Dette kan kamuflere at klima 
ikke er et ansvarsområde (som naturforvaltning, forurensning, skole, infrastruktur mv), 
men en endring i kontekst som både krever strategiutvikling (ide) og institusjonalisering. 
 

Tiltak:  

§ Klimavennlig kjøring til fritidsaktiviteter – finnes det gode prosjekter/løsninger?   
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§ (Grønn) mobilitetsplan på kommunenivå. Best practise?  Metodikk? Hvordan 
gjøre den relevant i mer enn et par år? Unngå å løse morgendagens problemer med 
(gårs)dagens løsninger. Hvordan få andre kollektivselskaper til å gå i samme retning som 
Ruter (mobilitetsstrategi)?  

§ Håndtere gapet mellom regional areal- og transportplan og kommunens planer og 
ønsker. Kommunene kan oppleve en større friksjon mellom regionale og lokale planer 
enn det som er uttrykt i plenum fra fylkeskommuner.  

§ Kostnadseffektive vs langsiktige perspektiver – hvordan balansere dette. 

§ Eksempler på tiltak for at innbyggerne skal være med på miljø eks transport. 

 

Det neste spørsmålet var:  
Hva kan du/din institusjon «gi/bidra med» inn i nettverket som du tror kan være til nytte for 
de andre kommunene/fylkeskommunene? 
 
En egen «ressursliste» lages med kontaktpersoner og hva den enkelte kommune/ 
fylkeskommune kan gi/bidra med inn i nettverket. Oversikten kan gi grunnlag for 
samhandling mellom kommuner/fylkeskommuner utover nettverkssamlingene. Det sendes 
ut et eget skjema som kontaktpersonene i den enkelte kommune/fylkeskommune fyller ut.  
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Inspirasjon og refleksjon 
 
Oppsummering av refleksjoner fra dag 1 
 
Noen refleksjoner fra salen: 
 
§ Deltar på samlingen fordi vi vil gjøre noe, og komme i gang med noe konkret. Behov for 

forankring utover egen organisasjon. Skulle gjerne vært i gang i går, vært mer praktisk. 
Hvordan samarbeide med næringslivet er viktig. Trenger inngang på hvordan jobbe med 
sirkulærøkonomi. 

§ Skogmo industripark har hatt bra utvikling, doblet antall ansatte og femdoblet 
omsetningen. Noe av årsaken er å spille på lag med kommunen, unne hverandre suksess. 
Utfordring å få tak i kompetent arbeidsfolk. Viktig å bygge omdømme - næringsliv og 
kommunen sammen. At de som kommer trives og vil bo i kommunen er viktig både for 
næringsliv og kommunen. Viktig å spisse budskapet og treffe målgruppen 

§ I kommune Norge mangler vi verktøy for å dele og spille hverandre bedre. For eksempel 
for klimabudsjett må hver kommune lage eget rammeverk. Kommuner med mye 
ressurser kan gjøre det, men ikke alle. Kan KS om få på plass verktøy for klimabudsjett 
slik at terskelen for å komme i gang blir mindre.  

§ Hvordan kan fylkeskommunene spille hverandre gode? Kan ha mye igjen for å 
samarbeide. Hvordan kan klima- og energiplanen bli nyttige for kommunene. Strir med 
mye av det samme i arealplanleggingen. Urbanisering er nødvendigvis ikke svaret. 
Paradoks, da skal vi også ha hytte. Er det bedre at vi da bor der på bygda og trives der. 
Finnes ikke noe enkelt svar.  

§ Transportløsningene er den store utfordringen. Ønsker et samarbeid med dem som har 
like utfordringer. Digitale løsninger kan bidra til å redusere noen reiser. Behov for en 
strukturert tilnærming. Få frem gode eksempler.  

§ Utfordring å få regionale og kommunale planer til å trekke i samme retning. Kommunene 
må få helhetlige «marsjordre» fra fylkeskommunen. 

§ Kan KS bidra til å få SSB til å levere kommunal statistikk like ofte som nasjonal statistikk.  

§ Ønske om videre samhandling utover nettverkssamlingene: Hver enkelt bør bes om å gi 
skriftlig tilbakemelding til KS på ønsker og hva man kan bidra med. Få tematisk oversikt 
og kontaktpersoner. 

§ Hvordan omstiller vi ift. de verdimessige barrierene, jf. figur fra O’Brien og Sygna 
(praktiske, organisatoriske, verdimessige barrierer). Behov for radikale endringer. 

§ Mangler ikke på planer, mangler på å få gjort ting. Politikere må bestille tiltak fra 
administrasjonen. Mer samskaping og samhandling – best practice. Må lære av 
hverandre. Håp om at nettverket blir et fyrverkeri av gode handlinger og deling!  
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Områdesatsing og sosial bærekraft i Bydel Bjerke i Oslo  
 
Presentasjon ved Lars Eivind Bjørnstad.  
Presentasjonen kan lastes opp på www.kortreistkvalitet.no. 
 
Klima er det største problemet som vi må løse, inkludert artsmangfold. Arealplanlegging: tar 
mat fra dyr, fugl og fisk. Dette må tas mer på alvor i kommunene.  
 
Vårt oppdrag: redusere tjenestebehovet, og unngå behov for nye områdeløft i framtida. 
Behovene øker mer enn ressursene. Hvordan se ting i sammenheng. Innsats mot 
eksisterende boligområder med levekårsutfordringer. Påvirker utbyggere slik at nye bolig-
områder blir sosial bærekraftige, som gir grunnlag for å leve aktive, selvstendige, trygge liv. 
 
Øst-vest-skille i bydelen. Årvoll, Tonsenhagen, Risløkka har vest-demografi. Når det bes om 
innspill, kommer masse fra «vest», men ingenting fra Groruddalen med Veitvet, Sletteløkka 
Linderud, Veitvet, etc. Hvordan kan vi ha innbyggerdialog med de vi ikke snakker med. 
Folkemøter er helt bortkastet. «Jeg skriver deltakerlista på forhånd». Fått en demografisk 
endring, mange barnefamilier fra hele verden. 
 
Sosial utvikling, økonomisk utvikling og vern av miljø og klima samvirker og forsterker 
hverandre. Hvis vi ikke tar hensyn til det sosiale når vi skal løse miljø, kan vi få utenforskap 
og langsiktige økonomiske utfordringer. Viktig å tenke at vi skal utvikle bærekraftige 
lokalsamfunn. Jobber med å sikre stedstilhørighet, deltakelse, rettferdig tilgang til goder og 
tjenester, sosial kapital, nettverk, etc. Går i dialog med utbyggere for å sikre sosial bærekraft 
i nybygg. Prøver også å få kontakt med beboere. 
 
Veitvet senter fra 1958 opplevdes som tomt 50 år senere. Asplin Ramm ga råd om å rive. 
Beboerne ønsket å ha tilbake kjøpesenteret som den møteplassen det en gang var. Gjorde 
en vurdering og la en strategi sammen med eierne av senteret.  Bydelen har lagt 
kultursenter, familiesenteret, etc. der. «Stikk innom kontor» midt på torget. Fått tilbake 
senteret som møteplass på Veitvet. Lokale aktører ble plukket ut der de fikk leie lokaler 
gratis mot at de ga noe tilbake til lokalsamfunnet, som beboerdrevet kafe, felles 
kulturproduksjon sammen med befolkningen. Masse aktivitet er generert ut fra gratis 
lokaler. 
 
Beboerne ønsket å få gjort noe med Veitvetveien. Mobiliserte med blomsterkasser – lagde 
sin egen miljøgate. Inviterte organisasjoner, beboere, barnehager til å lage egne 
blomsterkasser. Skulle være et kortvarig prosjekt. En Facebook-gruppe ble startet etter to 
uker som resultat av at blomstene måtte vannes. Dette utviklet seg til en aksjonsgruppe for 
miljøgata, og hadde som effekt at flere turte å komme med innspill til politikerne. 
Gjennomførte et lobby-kurs for beboerne (hvordan nå beslutningstakerne), og også 
opplæring i hvordan drive en organisasjon.  
 
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, der 1/3 ligger Bjerke Bydel, skal utvikles til 
ett attraktivt boligområde. Søkte sosiale entreprenører til Vollebekk Fabrikker (gamle hall til 
Caterpillar). OBOS, Asplin Ramm, Bydelen, Pådriv er aktører bak. Viktig at dette ble et sted 
med arbeidsplasser og arbeidstrening. Bidrar til å utvikle sosial kapital og stedsidentitet.  På 
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Vollebekk Fabrikker utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon 
og grønn produksjon. Renovasjonsetaten ligger rett ved. Har for eksempel en bedrift som får 
tak i feilleveranser til byggeplasser og videreselger fra Vollebekk Fabrikker. Utlån av verktøy, 
redesign/sying for innvandrerkvinner, etc. Mikrohus har fått så mange bestillinger at de 
flyttet produksjon til Romerike. En utfordring er at de som har fått det til, trenger mer plass.   
 
Fellesskapet gir også synergier mellom aktører slik at det skapes ny næring i dette miljøet. 
Men viktig at noen fasiliterer prosessen, bl.a sørge for at folk kommer sammen. De som er 
med har avtalefestet krav om å gi noe tilbake, for eksempel arbeidstrening. Tydelig på hva 
som forventes av de som leier på Vollebekk Fabrikker. Både bydelen og eierne (Aspelin Ram 
og OBOS) putter inn penger. Eiendomsutviklerne ser det som bygging av stedsidentitet. Billig 
markedsføring. 
 
Pådriv er en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling og et nettverk som bydelen er med 
i. Eies og styres av 41 partnere, som for eksempel Trefokus, Ruter, Husbanken, etc.   
Siloer løser ikke gjenstridige problemer. En annen vind i Oslo i dag – snakker bedre sammen 
på tvers av byråder. Men vi må også samhandle med beboere, næringsliv, etc., opprette 
dialog og inngå partnerskap.  
 
Oppsummering av tilbakemeldinger og spørsmål fra salen:  
§ Spennende å høre! Hvordan få med alle, hvor aktiv skal kommunen være for å få til et 

godt lokalsamfunn, og hvordan kan kommunen være en samfunnsaktør? Det som Bjerke 
Bydel har fått til, kan mange kommuner få til, i mindre skala. 
Skaper vi gode lokalmiljøer, desto mindre reiser folk bort. Vi er ute 5 prosent av tida, 
København har et mål om 20 prosent - da møter du naboen! 

§ Bydel Bjerke som sosial innovatør. Bedre bokvalitet og trivsel, og større samhandling 
innbyggere imellom. Viser hvordan kommunen kan være en utviklingsaktør og pådriver. 

§ Også relevant for liten kommune. Skal dette være varige strukturer? Hva er varig og hva 
er bare et prosjekt/ et stunt?  
Når man setter i gang et prosjekt, så må man tenke hva man gjør etterpå. Veitvets 
«Hengende Hage» var et kort prosjekt som ga mer. Hvordan kan noe gå fra en aktivitet til 
en organisasjon. Jobbet mye med å få bygd opp et nytt organisasjonsliv. Frivilligheten må 
også fornye seg, og det har bydelen hjulpet til med.  Aspelin Ramm og OBOS tenker på 
hvordan vi kan bevare det som skjer på Vollebekk Fabrikker når hallen skal rives. Setter 
opp telt utenfor og containere med gjenbruksbutikker, etc.  Dette kan være starten på et 
gjenbrukskjøpesenter.  

§ I kommuneplanen for Oslo signal om mer samarbeid med næringslivet, som er et viktig 
mandat for bydelen til å sette i gang aktiviteter. Handlingsrommet er muligheter, ikke 
begrensninger. Må alltid jobbe for å utvide handlingsrommet. 

§ Biologisk mangfold og klima: Ildsjeler i bydelen tatt bilder av insekter og holdt utstilling. 
Bidrar til å skape bevissthet.  

§ Hva er det mest overraskende/unike i prosessen i Bydel Bjerke?  
Det vi kan ta inn over oss er at engasjement fra våre nye landsmenn er like stort som fra 
andre. Alle er opptatt av å ha gode lokalmiljø, men det krever at det tilrettelegges for 
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dialog hele veien. Kreves også at næringslivet inkluderer den sosiale kapitalen. 
For eksempel legger utbyggere på Fornebu ned masse ressurser i å få gode kvaliteter, 
men på vår side av byen legges det ikke ned like mye ressurser.   

§ Trenger vi nye institusjoner, institusjonelt mangfold?  Trenger vi å bygge motstand mot 
kommunen gjennom for eksempel lobbykurs. Viktig alltid å se handlingsrommet og 
utvide det. Vi som jobber i kommunen må se handlingsrommet som muligheter, ikke 
begrensninger. Man må være en del av det som skjer gjennom hele planprosessen. Må 
innarbeides underveis. 

§ Hva er profesjonen din? Svar: en form for ledelse. Bruke motiverende intervju som 
modell. For å få folk med må vi tilrettelegge for at de selv kommer frem til løsningene de 
ønsker. Folk må ha svarene selv.  

§ Hva slags tittel har Lars Eivind? Forslag: sivilsamfunnsfasilitator. Driver Oslo kommune 
kompetanseutvikling for sivilsamfunnsfasilitatorer? Svar: Noe i nettverk.  

§ Sivilsamfunnsfasilitator – merk dere tittelen. Den må ha vi ha i kommunene fremover! 
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Kommuner og fylkeskommuner som virkemiddel 
for kortreist kvalitet 
 
Hvordan kommunene og fylkeskommunene kan bli et viktig virkemiddel for Kortreist Kvalitet 
ble først diskutert i plenum, etterfulgt av tre innspill fra henholdsvis KS, Eid kommune og 
Trøndelag fylkeskommune. 
 

Plenumsinnspill  
 
§ Vollebekk fabrikker gir inspirasjon, type tiltak som kan gjennomføres i ulik skala flere 

steder. For eksempel Lierlaben, der kommunen i samarbeid med næringslivet har 
innredet tomme lokaler i Meierigården i Lierbyen til kontorplasser og møterom. Det er 
gratis å benytte seg av tilbudet, og tilgang til lokalene fås via servicetorget på Rådhuset. 
Egen facebookgruppe for brukere av lokalet og andre som er i oppstartfasen, initiert av 
brukerne selv. Arrangeres gründeraften, etc.  

§ Et annet eksempel er transformasjon av Mindemyren i Bergen der det skal ansettes en 
person som skal jobbe med sosial innovasjon. 

§ Klimakommunikasjon – behov for å komme videre og gi det et innhold. Mange vanskelige 
ord, viktig å være bevisst ordbruk og hvordan det kommuniseres utad.  

§ Ønsker nasjonal drahjelp på klimaledelse, og utfordre KS på å utvikle verktøy for 
klimaregnskap og klimabudsjett. For eksempel verken finnes eller etterspørres 
miljøledelse i Viken, og heller ikke i dagens fylkeskommune. Må vise at klima er 
gjennomgripende i samfunnet og har betydning for det gode liv og gir mening. 
Miljøledelse bør omfatte både virksomheten og samfunnet. Må vite hva målet med 
klimabudsjett er. Hva er viktig, hva skal det brukes til, og hvordan skal det benyttes som 
styringsverktøy for politikere og administrasjon. Få ned terskelen for å ta det i bruk. Vil 
være spennende å utvikle miljøledelse sammen med KS, og også se på 
klimagassindikatorer.  

§ Klimapartnernettverk kan være en god måte å komme i gang med klimaregnskap på, og 
en arena for å aktivisere bedrifter. 

§ Trenger nasjonal drahjelp, trenger nasjonale målsetninger – der er det foreløpig dårlig 
statistikkgrunnlag for kommunene. 

§ Nye 4 årsplaner legges nå. Mange ønsker å få inn klima, og viktig å gi dem gode råd og 
verktøy. 

§ Utvikle digitale løsninger for samhandling – endre vanene på dette. 

§ Utvikle kortreiste bygdesamfunn – ta vare på bygdene.  Redusere transportbehovet ved 
å legge til rette for at man slipper å kjøre så mye. For eksempel mest mulig aktiviteter 
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tilknyttet skolen innenfor normal arbeidsdag. Transport for unge – smartere 
måter for samkjøring/alternative transportmidler. 

§ Infrastruktur for nullutslippstransport. Ønsker fokus på grønn mobilitet. 

§ Mer grønn transport på sjøen. Norge bør ta en mer offensiv rolle for å få overført mer 
godstransport på vei til sjø.  

§ Prising av cruiseskip – bør koste å forurense. Initiativ fra de 12 største norske havnene 
om fra 2025 (?) kun ta i mot cruiseskip som benytter landstrøm.  Bergen havn jobber 
med et system for prising av utslipp. 

§ Politikerskole for klima og miljø etter valget i år – ta det inn i folkevalgtopplæringen. 

§ Klimaveikart Agder er et veldig godt verktøy som andre også kan utvikle. 

§ Trøndelag fylkeskommunen har ansatt en klimapådriver som jobber ut mot kommunene. 
Har etablert Klimaråd Trøndelag (Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS). Klima og miljø er 
et gjennomgående tema i fylkeskommunen, som gjenspeiler at det påhviler alle et 
ansvar. Fylkesrådmannen er klimaansvarlig. Fare ved at det blir en sovepute med egen 
klimaetat/-sjef. 

§ Offentlige anskaffelser kan bidra til innovasjon - husk å bruk innkjøpsmakta. Trøndelag 
fylkeskommune jobber for eksempel sammen med leverandørindustrien for bedre og 
klimavennlige løsninger. KS har jobbet mye med å fremme kunnskap om hvordan 
kommunesektoren kan utnytte potensialet gjennom offentlige anskaffelser.  

§ Fylkeskommunenes konkurranseutsetting av bussruter, gjør at kommunene er på 
sidelinjen når kollektivruter legges.  Er også en barriere for å påvirke teknologiutvikling 
og bruk av busser med miljøvennlig drivstoff. 

§ Identifisere hva driverne er i samfunnsutviklingen. Vestre Billingstad i Asker kommune 
nevnt som et eksempel på hva man kan få til på lokalt nivå gjennom å utnytte 
eksisterende virkemidler og verktøy, for eksempel reguleringsplan og utbyggingsavtaler. 
Kommunen har stor definisjonsmakt gjennom det lokale selvstyret.  
(Anbefalt bok: «If the Mayors ruled the world».) 

§ Hvordan går vi fra effektivisering til omstilling på tiltaksstigen? Hvordan går vi fra 
vanedanning til sedimentering på institusjonaliseringsstigen? Vi løser ikke dagens 
utfordringer med gårsdagens løsninger. Om vi kan komme et skritt videre gjennom dette 
nettverket vil være til stor hjelp. 

 

Innspill fra Kirvil Stoltenberg i Miljødirektoratet 
§ Blir optimistisk etter å ha hørt på diskusjonene med politikere og administrativt ansatte. 

Alt fra fossilfri by til klimavennlige bygdesamfunn. Mange eksempler er kommet frem 
som kan utvikles til Klimasatssøknader, og som kan vise vei for andre. Det er et mål å 
redusere klimagassutslipp, men har samtidig som mål å bygge ned alle barrierer. Dvs. at 
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det også kan gis støtte ekstrakostnader til for eksempel kompetanseutvikling, 
ledelse og organisasjon.  

§ Det kan være vanskelig å måle omstilling. Nettverket bør diskutere og jobbe frem 
indikatorer. Den beste gruppa for å jobbe fram dette er Kortreist Kvalitet nettverket. 

§ Det er fire personer i Miljødirektoratet som jobber med kommuner. Klimasats varer ut 
2020. Vi vil ha innspill på hva kommunene trenger, og bidra til å gjøre jobben lettere. 
Ring eller skriv til oss! 

 

Innledning ved KS 
 
Punkter fra Kjetil Bjørklunds innlegg: 
§ Kan nye kommuner og fylkeskommuner bli et viktig virkemiddel for Kortreist Kvalitet? 

«Nye» er antakelig ikke avgjørende, men ny organisasjon kan likevel være en anledning 
til å gjøre noe mer. Vilje til å gjennomføre omstilling er det viktigste, uavhengig om det er 
nye, store eller små kommuner. Handler om å ta utgangspunkt i de ressursene man har, 
og skape et samspill innad i kommunen, mellom kommunen og lokalsamfunnet.  
Kortreist Kvalitet er litt som en kokebok, dere må skaffe ingrediensene, så kan vi kanskje 
sammen lage mer presise matoppskrifter.  

§ Det er ulike forventninger, og hvordan kan Kortreist Kvalitet være et viktig virkemiddel 
for kommunene og fylkeskommunene? Bruker tid på å fortelle staten om situasjonen og 
hva som er viktig for kommunene. Det som fremkommer på nettverkssamlingen er viktig 
for KS sin dialog med staten.  

§ Jobber med å utvikle et arealverktøy for beregning av konsekvenser av kommunens 
arealpolitikk. Boligpolitisk nettverk skal starte.  

§ Det finnes andre relevante KS-nettverk, for eksempel klimatilpasningsnettverk. Bruk det 
som finnes av tilgjengelig materiale. Det er mange prosesser som går.  

§ KS sier ikke hva ordførere skal beslutte, men kan lage maler der det er hensiktsmessig. 

§ Klimasats viktig ordning fordi man får frem noen forbilder. 

§ Vi må gjøre dette i samarbeid. Det meste handler om å finne en mer presis løsning på 
hvordan vi skal ta i bruk det samlet ressursgrunnlaget i en kommune, ikke bare innad 
kommunehuset. Tro og anerkjenne at befolkningen kan bidra. 

 
Innspill fra Eid kommune - «den bakstreverske staten» 
 
Punkter fra innlegget til Alfred Bjørlo, ordfører Eid: 
§ Pågående endringer: I ferd med å få et økende polarisert samfunn med økende 

eliteskepsis. Svakere stater, og sterkere konflikter internasjonalt. Økt urbanisering og 
teknologisk skifte. Endret klima og presset natur berører folk flest. Mange er urolige.   

§ Dette bakteppet kan bety at folk blir mer opptatt av trygghet og nærhet. Da blir de gode 
lokalsamfunnet og fellesskapsfølelsen viktigere. Bygge felles plattform. 
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§ Anbefaler boken: «Taking power back – putting people in charge of politics» 
(Simon Parker). Nye modeller for samhandling mellom befolkning og politikere. Dette er 
et argument for å styrke lokaldemokratiet. Kommunen er et lokalsamfunn, vi bestemme 
sammen. 

§ Nytt syn på offentlig sektor: Må bli samskapingskommunen. Men skal man lykkes så må 
alle parter være med på det. Da trenger man tillitsbasert ledelse, møteplasser og 
nettverk. 

§ Vi har laget en mer robust kommune. Men staten opptrer ikke som en koordinert 
partner, med samskaping mot bedre lokalsamfunn. Staten ekstremt sektorisert, hver etat 
sin logikk. Har ingen felles ide om staten som en samfunnsutvikler rettet mot 
kommunene.  For eksempel staten som sentraliserer seg – flytter statlige arbeidsplasser 
til sentrale strøk. (Ref. Telemarksforskning).  

§ Granavollerklæringen – lite samhandlingstanker og ideer om hva staten skal levere. 
Partnerskapstenking på klima er ikke tilstede. Trenger Kortreist Kvalitet for å løfte dette - 
staten må anerkjenne at kommunene og fylkeskommunene er nødvendige partnere.  
 

Innspill fra en fylkeskommune – Effekten av Trøndelag i 
klimaarbeidet 
 
Punkter fra innlegget til Vigdis Espenes Landheim, seksjonsleder Trøndelag 
fylkeskommune: 
§ Skal vi få til gode samarbeid så kan vi ikke konkurrere. Staten må være en god hjelper for 

kommunene og fylkeskommunene. Fylkeskommunen en hjelper på regionalt nivå 

§ Nettopp vedtatt Trøndelagsplanen (2019-2030). Ikke fått til så godt regionalt arbeid på 
klima før, men nå er ambisjonen å få det til.  

§ Omstilling er lik klimagassreduksjon pluss klimatilpasning. Klimatilpasning er 
Fylkesmannens hovedansvar, mens klimagassreduksjoner er Fylkeskommunens 
hovedansvar.  

§ Klimaråd Trøndelag skal arbeide for å styrke samordningen av aktiviteten på 
klimaområdet regionalt og samordne aktivitet overfor kommunene. Må satse sammen 
og koordinere dette. 

§ Nettverk for kommunene i Trøndelag (lavutslipp og klimatilpasning). Jobber også med å 
etablere et nettverk for næringslivet (Klimapartnere).  

§ Jobber for at Strategi for klimaomstilling og handlingsprogram går inn i kommunenes 
arbeid med klima- og energiplan. Mer handlingsrettet etter forankring av 
satsingsområder i strategien. Trenger ikke begynne med Parisavtalen alle sammen. 

§ Det interne samarbeidet og samordningen i Fylkeskommunen også viktig. Trenger 
klimaledelse.  
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Veien videre 
 
Videre prosess 

§ Kontakt videre lokalt mellom hver kommune og kontaktperson fra Kortreist kvalitet 
alliansen (KKA). Fokus på prosessene i kommunene. 

§ Felles nettverkssamling 12-13 november 2019. Trøndelag fylkeskommune er vertskap. 
Kommer tilbake til sted for samlingen. 

§ Bruke andre arenaer hvor Kortreist Kvalitet er på programmet: 

o Kortreist Kvalitet på Urban Future Oslo, 22-14.05 (inkludert video og rapport på 
engelsk).  

o Arendalsuka (12-16.08.19)  
 
Klimasatssøknad 2019 
§ Nettverksstøtte: Kortreist kvalitet alliansen har laget en felles søknad om 

nettverksstøtte. Eid kommune har positivt tatt søkerrollen. 
§ Hver kommune er blitt oppfordret til å søke støtte til sitt case. 
 
Utnytte kunnskapen i nettverket 

§ Kommunene /fylkeskommunene oppfordres til dialog og ideutvikling på tvers, spørre 
hverandre om råd, samarbeide om prosjekter, etc. 

§ Den enkelte kommune/fylkeskommune har mye kompetanse og erfaringer som andre 
kan dra nytte av. Det tas sikte på å lage en ressursliste med kontaktpersoner og hva den 
enkelte institusjon kan gi/bidra med inn i nettverket som kan være nyttig for de andre. 

Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle deltakerne på oppstartsamlingen. 
Evalueringen vil gi nyttig læring til oss fram mot neste nettverkssamling. 
 

 

 


