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Kortreist Kvalitet kommunenettverket
Kommunenettverket Kortreist Kvalitet skal være et nasjonalt foregangsnettverk i å vise hvordan
Kortreist Kvalitet kan gi bærekraftig 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, og forutsatt ressurser, 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.
Den første samlingen i det nasjonale nettverksprosjektet Kortreist kvalitet ble gjennomført 22-23
januar 2019 i Oslo. 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, og ha dialog om videreutviklingen av nettverket. Det foreligger
en egen rapport fra denne samlingen.
Trøndelag bidro med en flott ramme for samlingen i Trondheim. Gjennom inspirerende innlegg ga
Trøndelag innblikk i fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og katalysator for omstilling. På
denne samlingen ble det lagt hovedvekt på å gå dypere i case i enkelte av kommunene. Alle
tematikkene vurderes som aktuelle for alle kommunene i nettverket.
Denne rapporten oppsummerer nettverkssamlingen.
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Programmet
Tirsdag 12. november
STATUS OG PERSPEKTIVER - FELLES PROGRAM
09.00

Kaffe og registrering

10.00

Velkommen til Trøndelag og Trondheim

10.15

Nettverket – status og program for samlingen v/møteleder/KS

10.30

Omstilling i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune som utviklingsaktør og katalysator for
omstilling presenterer aktuelle prosjekter, satsinger og nøkkelpersoner.
-

Trine Gjessen, Bopilot, Trondheim kommune
Mære/ZEN nullutslippsgård med mange aktører og helhetsgrep på Kortreist
Kvalitet
- Hurtigbåtprosjektet Nyskapende hurtigbåtprosjekt, hydrogen/el som leder an
i den grønne mobiliteten langs kysten.
- Næringsklynger som jobber med sirkulærøkonomi.
- Ny og ombygd skoler med store klimatiltak og energiproduksjon.
- Klimaverksted for ungdom.
Innledere og ressurspersoner vil også være til stede i lunsjen, og være tilgjengelige for de
som ønsker å knytte kontakter.
11.15

Innledning v/Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Viken
fylkeskommune
Hvordan kan kommunene i nettverket bruke både egne erfaringer og Trøndelag/ Trondheim
sine case i et bærekraftig omstillingsarbeid? Drøfting i nettverket på bakgrunn av
presentasjonene.

11.45

Lunsj og «match-making». Innledere og ressurspersoner fra Trøndelag deltar på lunsjen, og
er tilgjengelig for samtale, utveksling av erfaringer, og også for etablering av kontakt og
eventuelt samarbeid.

KORTREIST KVALITET I PRAKSIS – PARALLELLE SESJONER (jfr. vedlegg)
13.15

Innledninger ved case-eiere
- Kontekst dvs. bakgrunn for at caset er viktig og ikke «rett fram»
- Mulighets- og utfordringsbildet
- Problemstillinger i caset/tematikken
- Grensesnitt mot andre tematikker eller områder
Valg av case er basert på at alle case/tematikker er aktuelle for alle kommuner i nettverket.
Alle kommunene vil derfor fordele sine deltakere på flest mulig case for å få til en mest mulig
aktiv dialog på tvers av kommuner og ansvarsområder/roller. Kortreist Kvalitet sekretariatet
(KS/insam/Cicero/Civitas) vil også delta på sesjonene.

13.30

Utforskning av mulighetsrom. Hvilke alternative tilnærminger og «grep» er mulig å tenke
seg innenfor hvert case?
- Det belyses mulige strategier (konsepter) på både nivå 1 (effektivisering), 2
(utvikling) og spesielt på 3 (omstilling).
- Hvordan sikre kvalitet i omstillingsprosessene med folkevalgte, ledere, fagpersoner,
innbyggere og lokalsamfunnsaktører/regionale aktører?
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14.15

Pause/mingling

14.30

Hva er behovet for institusjonell1 innovasjon?
- Hvilke institusjoner finnes i caset (i dag), og hva oppleves som begrensende?
- Drøfting, innspill og råd til case-kommunen.

15.00

Pause/mingling

15.15

Nye impulser! De som er «case-eiere» blir igjen på hvert tema. De øvrige velger andre (ett
eller flere) case-eiere de ønsker å ha en dialog med. Målet er å ha dialog mellom case-eier
og nye deltakerne som gjør at begge parter får nye impulser.

16.30

Avslutning

KORTREIST KULTUR
Studentkoret Candiss klokka 18:30 på Kraft Bodega, Kantina.
18.30
19.00

Felles middag på KRAFT Bodega, Brattørkaia 17b. Vertskap Trøndelag fylkeskommune.
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Med institusjonalisering menes her mer eller mindre definert normer/regler/rutiner for hvordan kommunen
arbeider. Dette er f.eks. den måten kommunen er organisert på, herunder hva som er i basis i egne
virksomheter, hvordan kompetanseutvikling legges opp, hva som er definert som «naturlige»
satsningsområder, plan- og styringssystemet (både totalt og de enkelte deler av dette), vedtekter mv. I
arbeidet med Kortreist Kvalitet vil det være spesielt relevant å drøfte hvordan slik former for «vanemessige
handlinger» fremmer bærekraftig omstilling.

Onsdag 13. november
FRA GODE IDEER TIL POLITIKK OG PRAKSIS – FELLES PROGRAM
09.00

Svartlamon – et byøkologisk forsøksområde. Kortreist Kvalitet i praksis? v/Kathrine Emilie
Standal.

09.20

Kortfattede konklusjoner. Hver case-eier presenterer viktigste innspill/læring fra dag 1
sammen med en av «rådgiverne». Maks. 5 min pr. case.

10.10

Pause/mingling

10.25

Omstilling som politisk ledelsesutfordring. Samtale mellom ordfører/politisk leder (under
avklaring), rådmann Morten Wolden, Trondheim kommune, Klara Strabac.(ungdom) og
forsker Marit Ursin, NTNU om hvordan de politisk/demokratiske prosesser kan
videreutvikles fra tradisjonell styring til å katalysere omstilling. Spørsmål/kommentarer.

11.15

Pause/mingling

PLANSTRATEGI MED KVALITET
11.30

Fra obligatorisk planprogrammering til strategisk plattform for Kortreist Kvalitet?
Hvordan utnytte planstrategien som alle kommuner skal vedta i 2020 som verktøy for
omstilling? Målet med sesjonen er at det utvikles konkrete forslag/modeller til hvordan
planstrategien både som prosess og rent innholdsmessig kan bli et vesentlig enklere og mer
fleksibelt styringsverktøy, som også gir mindre ressursbruk totalt i «plansystemet» og ikke
minst mer entusiasme i lokalsamfunnet.

12.30

Lunsj
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HVA NÅ? – FELLES PROGRAM
13.30

Presentasjon og tilbakemeldinger planstrategi. Ulike forslag til planstrategi prosess/form
presenteres. Tilbakemelding fra salen på hva som vurderes som meste relevant, nyttig og
nyskapende for å få til omstilling.

14.15 15.00

Veien videre
- Videreutvikling av Kortreist Kvalitet satsning v/KS/Cicero/insam/Civitas
- Klimasats – status og nye muligheter v/MDir
- Lokale/regionale prosesser i nettverkskommunene
- Samarbeid på tvers (tematiske nettverk, felles prosjekter mv, match-making)
- Formidling/spredning nasjonalt/internasjonalt
- Tilbakemeldinger
- Dokumentasjon av samlingen
- Neste samling

Vedlegg

Case for parallelle sesjoner 12.11
For alle casene vil vurdering/anbefalinger bli oppsummert i rapport fra samlingen.
Eier av case
Moss

Overhalla

Kristiansand

Utfordring/tema
Klimabudsjett/klimaregnskap - Fra kunnskap til ny praksis for ledelse og styring
Innledning med utgangspunkt i gjennomført prosjekt. Det vil også blir drøftet
hvordan indirekte/forbruksbaserte utslipp skal håndteres.
Næringsutvikling i Kortreist Kvalitet perspektiv. Case er Skogmo Industripark som
arbeider for realisering av sirkulærøkonomi i lys av FNs bærekraftsmål og nasjonale
miljømål. Dette innebærer f.eks. å integrere sirkulærøkonomiske modeller i
næringsutviklingen.
Institusjonalisering i praksis. Utgangspunkt i Kristiansands arbeid med
kommuneplan og kompetanseutvikling i lys av Kortreist Kvalitet tilnærmingen.

Lier

Mat i et Kortreist Kvalitet perspektiv. Innledning med bakgrunn i Klimasatsprosjekt
som er under oppstart, og som har fokus på hvordan man lokalt kan styrke
verdikjeden fra jord til bord og matens kretsløp. Det er også relevant å belyse
hvordan kommunen kan utvikle eller ta i bruk «økosystemet» av relevante aktører
gjennom samarbeidsdrevet innovasjon innen mat.

Arendal

Områdeutvikling i Kortreist Kvalitet. Innledning med utgangspunkt i prosjektet
Krøgenes-Vindholmen. Fokus vil både være innhold/konsepter som kan gi vinn/vinn
løsninger og hvordan det (i ulike faser) kan legges opp prosess/samhandling som
fremmer samskaping og bærekraftig innovasjon.

Kortreist
Kvalitet
samarbeidet

Indikatorer for omstilling – hvorfor, hva og hvordan? Innledning med utgangspunkt
i at indikatorer for omstilling også er interessant for Midir, Kommunalbanken, Difi
mfl. Fokus er hvordan indikatorer kan bidra til å synligjøre nye spørsmål og
mulighetsrom som er sentrale for å fremme omstilling.
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«Omstilling i Trøndelag» - Inntrykk fra presentasjonene
Alle presentasjonene ligger på www.kortreistkvalitet.no.
Varaordfører i Trøndelag fylkeskommune, Tomas Iver Hallem, innledet og snakket bl.a om omstilling
og lederskap, og viktigheten av å gå foran som fanebærer for omstilling til et klimanøytralt samfunn.
Bopilot – Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger
v/ Trine Gjess; Byplankontoret i Trondheim kommune
Bopilot er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt som bygger på ideen om at boliger og boområder i
større grad kan bidra til mer mangfoldige og inkluderende byer, og muligheten for å leve
bærekraftige og klimasmarte hverdagsliv. Et fireårig forskningsprosjekt som startet høsten 2018, der
NTNU og Sintef er forskningspartnere. Innovasjonen i Bopilot skjer med utgangspunkt i to
forbildeprosjekter; Grønneviken i Bergen og Svartlamon i Trondheim. Det er behov for nytenking i
boligproduksjonen, spesielt boliger for grupper som faller utenfor den markedsbaserte
boligbyggingen, og som heller ikke er kvalifisert for kommunale boliger («elendighetskriterier»).
Dette karakteriseres som den tredje boligsektor.
Bopilot utvikler metode for realisering av rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold for
tredje boligsektor. Selvbygging og gjenbruk, boliger med verdighet og kvalitet, kan være en del av
løsningen. Fysisk realisering på Svartlamon. I reguleringsplanen definert som byøkologisk
forsøksområde, som åpner muligheten for å bygge med dispensasjon fra TEK (må tilfredsstille
brannkrav), og lavere byggekostnader gjennom selvbygging. Flere aspekter som gjenbruk av
byggematerialer, alternative boformer og byggemodeller. Bærekraftige bygg kan forstås som: la være
å bygge, bygge på rett sted, kompakte løsninger, dele areal og løsninger, gjenbruke bygg og
materialer, mm. Bygget felleshus og fem hus på Svartlamon. Innebærer kompetanseheving og
arbeidserfaring for de som er med. Flere gevinster; miljø og klima, økonomi, identitet.
Klima og energi på Mære landbruksskole
v/ Rolf Wensbakk, rektor
Landbrukets klima- og energisenter på Mære gjennomføres i et bredt nettverk med FoU-miljø,
landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt. Mære landbruksskole er en
videregående skole med 160 elever. Eier bygningsmasse på ca. 18.000 m2, dyrka mark på ca 1000
mål og skogsareal på ca 500 mål.
Landbruket står i dag for ca 8-9 prosent av klimagassutslipp i Norge. Mære landbruksskole mottar kr
1 mill over statsbudsjettet og midler fra Trøndelag fylkeskommune. Målet er å bidra til endret
praksis til mer klimasmart agronomi, endring fra gården som energiforbruker til gården som
energileverandør, innovasjoner knyttet til klima og energi og en bedre utdanning.
Demonstrasjonsanlegg for hva man kan få til, FoU-aktiviteter i samarbeid med forskningsmiljøer,
undervisnings- og læringsarena. Samarbeid med leverandører av maskiner og utstyr.
Nullutslippsgården (Zen-pilot); nullutslipp fra bygg og energibruk, klimasmart agronomi i fjøs, på
jordet og i skogen (samarbeid med NIBIO og NMBU). Solceller, energifangst på drivhus, og
metanmåler på storfe (utvikle en ku med mindre metanutslipp). Involverer elever i arbeidet.
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Fremtidens hurtigbåt
v/ Morten Berntsen, Trøndelag fylkeskommune - kollektivtransport
Hurtigbåt er i dag en stor utslippskilde, og Trøndelag fylkeskommune har invitert til klimarevolusjon
til sjøs. I 2017 utfordret Trøndelag sammen med 10 andre fylkeskommuner norsk og internasjonal
industri til å utvikle utslippsfri hurtigbåt for høy fart over 30 knop. Året etter ble fem grupper,
bestående av 19 selskaper, tildelt kontrakt om å utvikle og demonstrere at nullutslipp er mulig.
Gjennomføring av denne førkommersielle anskaffelsen har ført til utvikling av fem prototyper for det
som kan bli verdens første utslippsfrie hurtigbåt i trafikk.
Konsortiene skulle levere et fullverdig hurtigbåtkonsept der alle detaljer av fartøyet er beskrevet.
Dette skal legge grunnlaget for krav om utslippsfrie båter når fylkeskommunen skal inngå nye
kontrakter på hurtigbåt-strekninger i 2021. Utvikling av nye løsninger forutsetter at både kapasitet,
hastighet og driftssikkerhet ivaretas. Krever at man har dialog med næringen, er villig til å trå utenom
komfortsonen og har tillit til markedet.
Næringsklynger som jobber med sirkulærøkonomi
v/ Per Erik Sørås, Trøndelag fylkeskommune, Næringseksjonen
Trøndelag fylkeskommune satser på å utvikle sirkulærøkonomi fra et strategisk satsingsområde til å
bli en del av integrert praksis. En sirkulær økonomi er et system hvor ressursene utnyttes optimalt
ved å beholde høy kvalitet på materialer, produkter og tjenester så lenge som mulig. Overgangen til
en sirkulær økonomi handler om bærekraftig samfunnsutvikling, og vil kreve at alle drar i samme
retning. Klynger og samarbeid er viktig pilar i næringslivet i Trøndelag. (Bærekraftsmål 17: Samarbeid
for å nå målene).
Kalundborg industripark (Danmark), verdens første industrisymbiose, ble nevnt som et eksempel på
sirkulær økonomiske tiltak, der flere aktører samarbeider på forskjellige plan og bl.a utveksler
råvarer, energi, vann og materialer. Orkanger i Trøndelag har flere industriaktører, der det er
potensial for ressursutnytting. Prosjektet Thamsklyngen ønsker å etablere en industriell symbiose i
Orkanger hvor deltakerne kan utøve innovasjon og danne nye samarbeid der synergier mellom
bedrifter utnyttes. Et nettverk som bidrar til det grønne skifte.
Søppel er ressurser på avveie som har potensial for å gi sysselsetting og verdiskaping. På initiativ fra
Trøndelag fylkeskommune har fire renovasjonsselskaper som dekker Midt-Norge etablert felles
avfallsklynge for å skape verdier i avfall. Trøndelag fylkeskommune er med Greenovate Europe, som
bl.a synliggjør vinn-vinn effekter ved en sirkulær økonomisk tilnærming (WRAP study).
Ny og ombygd skoler med store klimatiltak og energiproduksjon
v/ Torgeir Mjønes, prosjektleder/fagrådgiver i Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen har høye klimamål innen egen virksomhet (som byggeier), som f.eks Heimdal (ny)
og Tiller (gjenbruk og nybygg) videregående skoler. Realisering av høye miljømål i disse prosjektene
har gitt fylkeskommunen en bred erfaringskompetanse i bærekraftig byggeri. Alle prosjekter kan
anvendes i innovasjonsprosesser! Trekker også med elever og lærere i utviklingen av
byggeprosjektene.
Gjennom partnerskap i forskningssenteret FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) tilrettelegger
fylkeskommunen for en bred mobilisering av Norges første moderne netto nullutslippsgård på Mære,
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som vil være en ny, nasjonal innovasjonsarena innen landbrukssektoren. Nullutslippsgården er i en
tidlig fase. (Jf. også innlegget «Klima og energi på Mære landbruksskole.)
Klimaverksted for ungdom
v/ Mari Roald Bern og Kjersti, Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune involverer ungdom i arbeidet med en ny strategi for klimaomstilling.
Barne- og ungdomsforskere (tverrfaglig pedagogikk) fra NTNU ble invitert til å bidra med planlegging,
tilrettelegging og gjennomføring av klimaverkstedet. I tillegg ble det samarbeidet med Institutt for
design og UngEnergi ved NTNU.
Fylkeskommunen inviterte bredt og åpent til alle ungdommer fra 13 til 19 år til å delta i
klimaverkstedet, og 50 unge fra hele fylket deltok over to dager. Barn og unge har verdifull og unik
kunnskap, og gjennom klimaverkstedet kan de bli sett, lyttet til og dele sine tanker, meninger og
visjoner for fremtiden. Klimaverkstedet var tilrettelagt for at ungdommen selv fikk reflektere over og
dokumentere sine synspunkt på klimautfordringer og mulige tiltak.
Selv om prosessen var åpen, kom ungdommen med mange gode og konkrete innspill innen temaer
som transport, mat, bygg, plast, gjenbruk, deling med mer. F.eks at dagens forbruksmentalitet er
gammeldags i framtiden. Har troen på Kortreist Kvalitet! Innspillene brukes i det videre arbeidet med
klimaomstillingsstrategien for Trøndelag fylkeskommune.
Klima i Viken
v/ Anne Beathe Tvinnereim, Fylkesråd for klima og miljø, Viken fylkeskommune
Fokuset på klimagassreduksjoner og klimaendringer står sterkt i samarbeidsplattformen i Viken, og
omstilling er viktig. Systemansvaret og måloppnåelse for klima og bærekraft skal forankres i
fylkesrådet. Styringsverktøy med klimaregnskap og klimabudsjett skal innføres, og klima skal
synliggjøres i alle politiske saker. Klimautfordringen er sektorovergripende problem, og en helhetlig
tilnærming hvor alle sektorer har et klimaansvar vil være et fokus for fylkesrådet og gjenspeiles i
samarbeidsplattformen. Samarbeid med kommunene er veldig viktig for å nå klimamålene. Vil
etablere Klima-Viken som alle kommunene er medlem i. Kommunene vil få støtte til å lage gode og
lokalt tilpassede modeller for klimaarbeidet.
Hva vi ta med oss fra Trøndelag – innspill fra salen
- Klimaomstillingen trenger nye finansieringsløsninger.
- Førkommersielle anskaffelser (jf. hurtigbåtprosjektet) - en god modell.
- Engasjere ungdom i utvikling av klimastrategier.
- Bygge offentlige bygg som plusshus.
- Sirkulær økonomi – utnytte mulighetsrommet gjennom å bringe aktører sammen og utveksle
kunnskap, legge grunnlag for å skape arbeidsplasser og tilrettelegge for innovasjon som bidrar til
det grønne skiftet.
- Klimasmart landbruk – bedre/større egenproduksjon
- Nye samarbeidsformer i planprosesser/saker – medvirkning som dating med alle aktører.
- Klimapolitisk ledelse – gjøre – starte – forsøke – ta risiko og gå foran.
- Inn i budsjettprosessene for å være der pengene prioriteres og politikerne er –
økonomiplanprosessene viktig.
- Legge klimabudsjettprosessen til økonomiseksjonen for å engasjere de som styrer pengesekken.
- Få med politikerne, vi har nok planer. Politikeropplæring - hjelpe dem til å ta gode beslutninger.
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Kortreist Kvalitet i praksis – parallelle sesjoner
Valg av case er basert på at alle tematikker er aktuelle for alle kommuner i nettverket. Ambisjonen
var å ha en arbeidsøkt sammen for å komme videre med eksemplene sammen med «caseeierne»

Case Arendal: Områdeutvikling Krøgenes – Vindholmen
Samskaping og dialog som virkemiddel for omstilling og grønn mobilitet
Deltakere: Birger, Arendal kommune; Christina, Akershus fylkeskommune; Bjørne, Kristiansand
kommune; Toril, Asker kommune; Anne-Lise, Moss kommune; Charlotte, Rygge/Nye Moss
kommune; Lovise, Stord kommune; Helene, CICERO.
Case:
Krøgenes næringsområde har reguleringsplan fra 1987. Har vært lite kontroll. Kommunen har behov
for å innhente kontroll igjen. Naboer/butikker – konflikter, klaget på hverandre pga bygging.
Næringsforening havarert. Kommunen startet med å ta kontakt med en aktør i området, og fikk raskt
etablert kontakt med de viktigste aktørene i området.
Krøgenes valgt pga at det er et vanskelig utviklingsområde. Hensikt i) teste Pådriv- metode (ligner
abcd- Asset-based community development metoden) og ii) utvikle/omstille området.
Fulgte opp med ATP-planen. Krøgenes er et forsterket knutepunkt i ATP. Trafikkøkning på kystveien,
tross avlastningsvei til E18 fra Krøgenes (men med bom).
Klimasats-midler – transformere et eksisterende handelsområde – mulighetsstudie av grønn
mobilitet og medvirkning som en innledende og bærende del av kommunedelplanarbeidet.
Tilknyttet område: Gammelt industriområde (eid av Fossekompaniet) bygges om til 700
boliger/leiligheter (Bryggebyen). Det representerer en helt ny måte å tenke utbygging og bo i
Arendal, eks deling. Båtplasser, legger ut ladeplasser til strøm. Byggetrinn 1 – resten skal være grønt
og dermed attraktiv fram til neste byggetrinn.
Lisbeth Iversen, offentlig PhD – samskaping – levende lokale prosjekt, er knyttet til prosjektet.
Mål: Redusert antall biler i området – alle aktørene er enige om det. Bilbasert område, området er
for mye tilrettelagt for bil i dag. En løsning - lage hindringer for kjøring på kystveien. Nødvendig med
gulrot i kombinasjon med begrensinger – tilrettelegge enda bedre for sykkel. Må gjøre det samtidig.
Må gjøre det enklere å gå og sykle, og vanskeligere å kjøre bil (en løsning er kantstopp buss).
Metode:
PÅDRIV (Thomas Bermann, SoCentral, eks brukt i Hovinbyen).
Pådrivere - finne ressurspersoner, kan være alle interessenter. Alle beboere, velforeningene, etc.
Partnere – må forplikte seg til å bruke tid og penger gjennom partnerskapskontrakt. Partnere utgjør
Krøgeneslåven, Duapart, Arendal Fossekompaniet, Arendal kommune og to aktører som ikke har
signert partnerskapskontrakt enda: Norgesgruppen og et eiendomsforetak.
Styringsgruppe – partnerne utgjør styringsgruppa.
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En prosess som starter med åpne møter og «bli kjent». Styringsgruppe etableres etter noen
innledende møter. Arendal kommune skal bygge prosessen, men ikke lede den. Viktig at kommunen
ikke har den styrende rollen her. Ifølge pådriv-prosessen skal kommunen overlate ledelse av
styringsgruppa til andre når den er etablert. Ser noen kulturelle forskjeller i metodebruk med ulik
bruk av Pådriv – fra Arendal melder de inn sentralt til pådriv på hva som gjøres og utfall. Ser at på
Sørlandet bruker folk mer tid enn i Oslo og Trondheim. Kommunen har ikke lykkes med å få andre til
å ta over ledelsen av styringsgruppa. Handler kanskje om at andre ikke vil stikke seg fram, ta ansvar.
Pådriv-metoden forplikter noen litt mer enn andre, annerledes enn andre medvirkningsprosesser.
Partnerne skal betale, og det blir definert en felles sum som skal dekke prosessen. Hver partner
bestemmer selv hvor mye de skal betale inn.
Få de som ikke snakker sammen i dag til å snakke sammen. Prosessen med å involvere relevante
aktører har kommet ganske langt – nå inviterer aktører seg selv inn. Et nødvendig fokus aktørene må
være med på: «hva er best for området – se felles gevinst». Genuin interesse for området er viktig
forutsetning, og ikke kun egeninteresse. Folk lar seg begeistre og ser behovet for samarbeid. Nå
snakker f.eks nabobutikkene Kiwi og Meny sammen. Næringsforeningen har gjenåpnet.
Må finne noen raske sikre gevinster tidlig for å bygge styrke i nettverket. Et eksempel kan være
gangvei mellom øvre og nedre del av området. Skal lage en mulighetsstudie.
Utfordringer
Vanskelig for kommunen å gi fra seg ledelsen for prosessen videre. Hvis kommunene skal lede
prosessen må vi vite veldig godt hva vi driver med. Kommunen ønsker ikke å lede det, men en evt.
regulering av området er det kommunen som må eie 100 prosent. Vi skal vite mye om hva området
skal inneholde før igangsetting av reguleringsplan. Når nettverket er på plass, vil det bidra til å utvikle
området mye bedre. Velforeninger er engasjerte – er avhengige av dem. Frykt for at prosessen faller
sammen hvis kommunen trekker seg ut. Kommunen skal ikke trekke seg ut, men ingen i
styringsgruppa vil ta over ledelsen. Fasilitator-rollen kan kommunen ta, og hvis det er eneste måte å
komme fram til målet må kommunen gjøre det.
Hvordan få til gode resultater? Hvordan få til overgangen fra prosess til plan? Utfordring er å lande
forprosjektet og lage reguleringsplan. Reguleringsplan er ikke vedtatt igangsatt.
En fare at det er satt i gang en kjempeprosess, som muligens ikke får et utfall.
Er reguleringsplan et nødvendig mål? Ikke sikkert at dette kommer til å ende med reguleringsplan,
mer sannsynlig at det ender med prosessen. Finnes reguleringsplan fra 1987 – den er bilbasert.
Utfordring – kommer til å ta lang tid.
For at prosessen skal fungere bør kommunen ikke ha bestemt seg på forhånd for mye om hva vi vil
gjøre – da kommer en ingen vei.
Utfordringen med dårlige planprosesser er (politiske) omkamper.
Hvem skal legge gang & sykkelvei? Hva er best rekkefølge på det? Den må nok kommunen/FK ta
ansvar for.
Gang og sykkel - det er der vi, kommunen, kommer til å bomme hvis vi bommer. Ser hele Kystveien
under ett – Krøgenes til sentrum. Kystveien skulle få mindre trafikk pga avlastningsvei til E18. For å
begrense trafikken kommer det nå kantstopp av bussen – bussen stopper i veien, skal gjøre det
vanskeligere å kjøre kystveien til byen, blir mer stopp/venting for biler. Jobbe med ATP – flere busser,
billigere busser.
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Hva gjøres med den store p-plassen på Krøgenes? Hvis den bebygges vil noen får fordeler. Lage park?
Interessekonflikter hvis noen taper og noen får fordeler.
Er det uheldig at kommunen leder en slik prosess – det er en medvirkningsprosess, ikke planprosess.
Til nå har det fungert, men ifølge pådriver-metoden skal det ikke fungere.
Hvem skal legge begrensninger for mulighetsstudien? Den må lene seg på kommuneplaner. Hvor
stort er handlingsrommet? Er grunneierne klar over hvor stort og hvor lite det er? De er ikke fagfolk,
og kjenner ikke alle retningslinjer, planer og regler. Hele basen for prosessen handler om
bærekraftsmål og det forstår aktørene.
Det er ganske store boområder i nærheten som ikke nødvendigvis bruker Krøgenes som
handelssenter fordi det er vanskelig å komme seg dit – reiser til sentrum. Kan lette på dette med
enkle løsninger. Meny sier de har færre og færre kunder i butikk, men økende netthandel og behov
for å utvide med et større lager. Så de ser ikke nødvendigvis svart på å begrense p-plasser.
Noen folkevalgte er med som pådrivere, noen bor der, andre er interessert. Politikere er positive,
medvirkning er bra, ikke forpliktende.
Institusjoner er f.eks grunneiere, beboere.
Bryter noen normer, gjør noe vi ikke har gjort før, tar kontakt på annet tidspunkt og nivå enn gjort
før, uvanlig prosess. Tidligere: varsler oppstart av planarbeid, her starter prosessen mye før.
Tips og råd fra gruppemedlemmer/hvordan komme videre
Viktig: Små seire raskt – løse noen småfloker først, nøkkel til å lykkes senere i prosessen.
Prosessen er ikke avgrenset til næringsområde – men inkluderer også boligområde, veien, etc. vurder
å avgrense/begrense slik at det blir enklere å fokusere på næringsområdet, men hvis området skal
knyttes sammen, må det også med. Men kanskje best å jobbe i faser; eks. veien er fylkeskommunal,
må samarbeide med FK der. Gangveier og snarveier kan kommunen ta ansvar for.
Sortere litt på realismen i de små prosjektene, hvem er ansvarlig, hva må til. Eks buss – kommunen
rår ikke over, men snarvei – kommunen kan bidra her. Kan en grunneier flytte et gjerde for å få til
strandpromenade eller gangvei?
På et tidspunkt ikke for langt fram må prosessen få en slags ramme, sette en standard, konkretisere,
hvis vi skal få til investeringer fra private aktører må de ha en ramme å investere i, forutsigbarhet. Er
målet en mulighetsstudie som skal ende i en kommunedelplan – få det inn i planstrategien.
Ligger mye potensiale i dette caset – ofte går planprosessen i gang for raskt, setter rammene for
tidlig, og lukker for hva som er mulig. Her er det muligheter!
Definer sluttprodukt fra nettverket – skal/kan det munne ut i en visjon for plan, det henger sammen
med mulighetsstudie. Overgang fra nettverksjobbing til kommunale planer kan være vanskelig.
Styringsgruppa jobber nå med strategidokument for å sette litt føringer for hvor vi skal, er ganske
samstemte i gruppa. Andre på planavdelingen sier at dette er ikke slik vi gjør det – vi setter i gang
plan og har et folkemøte. I prosessen – har latt seg overraske av entusiasmen fra aktørene som deltar
i prosessen. Dette er innovasjon – vi er flinke til å skryte av det utad men ikke innad i kommunen.
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Prosess i gruppa – ulike forutsetninger, mulige interessekonflikter. Kan en foreslå noe på en annens
tomt? Mulig å «leke seg» med området (vha flanellograf e.l.) og plassere bygg der styringsgruppa
helst ville plassert de, uten å tenke på tomtegrenser? Asker kommune har erfaring fra
utbyggingsprosess med fire grunneiere hvor de klarte å få grunneierne til å se området under ett og
utvikle området mest hensiktsmessig – og så gjøre opp gjennom en avtale seg imellom slik at ingen
tapte økonomisk.
Det å ha lang tid er positivt, handler om modning, kunnskapsoverføring og deling. Krøgenes haster
ikke, kan bruke tid. Men må samtidig ha framdrift og små seire å vise til.
Asker kommune utviklet kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogram parallelt.
Ansvarliggjøre og synliggjøre på en helt konkret måte.
Brøset – klimanøytral bydel i Trondheim som eksempel. Grep kommunen gjorde med reguleringsplan
kan være nyttige.

Case Kristiansand: Fra kommuneplanens samfunnsdel til
implementering og oppfølging satt i system – institusjonalisering
Deltakere: Grete, Kristiansand kommune; Gerd, Akershus fylkeskommune; Vanja, Arendal kommune;
Vibeke, nye Moss kommune; Trond, Overhalla kommune; Elin; Stat 2020/Eid; Pål, Trøndelag
fylkeskommune; Reidunn, insam.
Om kommuneplanens samfunnsdel, innledning:
Kommuneplanen er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer. Kommuneplanens
samfunnsdel er i plan- og bygningsloven §11-2 instituert som kommunens viktigste overordnede,
strategiske og samordnende plan. Den skal gi føringer for kommunens øvrige planlegging og
økonomiplanleggingen gjennom kommuneplanens handlingsdel.
Kristiansand, Søgne, Songdalen blir nye Kristiansand fra 1.12020. Dagens tre kommunestyrer har
gjennom felles planstrategi vedtatt (mars 2019) å starte arbeidet med den første kommuneplanen
for den nye kommunen så tidlig som mulig. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel med
overordnet arealstrategi ble vedtatt i fellesnemda september 2019. Kommuneplanens samfunnsdel
er kommunens viktigste strategidokument og inneholder visjoner, prioriterte satsinger med
langsiktige mål, og strategier for å møte utfordringer og utvikle muligheter.
Kristiansand kommune har flere medvirkningsarenaer i kommuneplanarbeidet. F.eks kan
innbyggerne bidra og gi innspill ved å arrangere gjestebud. Det arrangeres workshop for politikerne,
og kommuneplanarbeidet settes på dagsorden i hvert kommunestyremøte.
Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen, og kommuneplanen skal tuftes på FNs bærekraftsmål.
Klima skal være tverrgående i alle sektorer.
Til tross for gode intensjoner gjennom mange kommuneplaner, øker Kristiansand kommunens
tettstedsareal, byen spres og klimagassutslipp fra veitrafikk har økt. Det mangler ikke på gode mål –
hvorfor skjer det ikke nok da? Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens strategi for å møte
fremtidens utfordringer, og bl.a følgende er viktig:
•

Kommuneplanens rolle som strategisk og politisk styringsredskap.
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•
•
•

Handlingsdelen er et viktig strategisk verktøy for gjennomføring – konkretisering, prioritering,
økonomi.
Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan skal styrkes.
En medvirkning som skal bringe inn synspunkter og gi innflytelse til det nye samfunnet.

Noen dilemmaer og erfaringer:
• Både rask revisjon og bred deltakelse.
• Samfunnsdelen er på kommunenivå, handlingsdelen på sektornivå.
• Mange prosesser.
• Vi har ulike roller i organisasjonen – myndighet til å «pålegge».
• Tradisjonelt god medvirkning i langsiktig del, nesten ingen i handlingsdel/økonomiplan.
Erfaringer – synspunkt (Grethe): Ikke noe galt med målene – men;
• Målkonflikter – utydelighet
• For lite tydelighet på bestilling fra rådmann. Prioritering opp til sektorene.
• For lite mandat og myndighet for de som skal bidra til tverrsektoriell oppfølging.
• For sektorisert handlings- og økonomiplan. Hva med felles budsjett på tverrfaglige oppgaver?
• Alt kan ikke løses i handlingsplanen. (For mange indikatorer og periodemål.)
• For svake strategier?
• Manglende dialog med parter og omverdenen i Handlings- og økonomiplan og arealplanlegging.
• Kobling – samfunnsdel/utfordringsbildet – klimabudsjett – årlig klimamelding? Lever ulike liv?
Gode tiltak som ikke er satt i god sammenheng.
Politisk kobling viktig
• Politikerne er valgt inn på partiprogrammer, og mange er deltidspolitikere. Utfordring at
politikere i enkeltbeslutninger/-saker omgår det de har vedtatt i overordnet plan.
• Forståelsen/kunnskapen om hva klima handler om må økes. Institusjonalisering handler også om
«å få klima under huden». Øke klimaforståelsen både på politisk og administrativt nivå, og i
dialogen/prosessene mellom administrasjon og politikk.
F.eks har Arendal kommune faste, månedlige møter med administrativ og politisk ledelse. Dette
bidrar til tidlig involvering og politisk forankring. Etablering av møteplasser på tvers av
administrasjon og politikk kan være viktig.
• Utnytte kommuneplanprosessen til en arena for læring, kompetanseutvikling og forankring.
Sette samhandling politikk/administrasjon på dagsorden. Ikke alltid lett for politikerne å forstå
planinstituttet/-systemet.
• Politikeropplæring i starten av valgperioden ikke tilstrekkelig, trenger også mer opplæring
underveis.
• Eksempelvis vurderer Arendal kommune klima- og miljøkonsekvenser av alle
investeringsbeslutninger uansett sak.
• Overhalla kommune har f.eks brukt mye tid på å involvere politikerne i planarbeidet. Kan være
viktig å tenke gjennom hvordan politikerne involveres for å gi klima legitimitet. Overhalla
inviterte også eksterne aktører med kunnskap som kan bidra til å legitimere. Spille på hele
registeret, også følelser.
• Arendal kommune har fått skryt for grepet som er tatt i kommuneplanens arealdel for å hindre
utvikling av nye bilbaserte boligområder, ved at utbyggingsområder i tidligere plan er tatt ut.
Imidlertid kan en slik plan være sårbar ved politisk skifte. Derfor viktig at beslutningstakere/de
folkevalgte forstår planen og hvorfor grepet er tatt.
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Forenkle:
• PBLs krav til planprosessene med planstrategi, planprogram og kommuneplan blir svært
tidkrevende og strekker seg oftest langt inn i en kommunestyreperiode. Medfører
«plantrøtthet». Ny kommunelov (juni 2018) understreker koblingen mellom kommuneplanens
samfunnsdel og handlingsdelen/økonomiplanen. Hvordan satsingsområder og mål i
samfunnsdelen følges opp skal fremgå av økonomiplanen. Skal samfunnsdelen være førende for
satsingsområder og mål i økonomiplanen må den derfor vedtas tidlig i valgperioden, noe som
kan være krevende når de formelle kravene i PBL skal følges (lange, tidkrevende prosesser).
• Administrasjonen er ofte «for flinke» til å lage planer – eget «stammespråk». Samfunnsdelen må
begrenses i antall sider. Planlegging ikke planlaging. Fokusere på hva målet er, og gjøre det
politikerne skal ta stilling til forståelig. Koblingen mellom samfunnsdelen og økonomiplanen må
styrkes, slik at kommuneplanen faktisk utgjør et reelt politisk styringsverktøy.
• Hele systemet modent for endring.
Samhandling og skape engasjement internt og eksternt på tvers av sektorer:
• Kommunens rolle i omstillingsprosessen er tosidig: en omstilling innen egen organisasjon og
ansvarsområder, og å opptre som tilrettelegger og katalysator for omstilling i
kommunesamfunnet forøvrig. Enklere å få til klimafokus i egen organisasjon når målene er på
sektornivå (f.eks formålsbygg). Mer utfordrende å jobbe med/få til klimaomstilling i
lokalsamfunnet, krever samhandling og engasjement på tvers av kommuneorganisasjonen.
•

Sektorene lager sine egne periodemål på en måte som bygger opp om siloer innenfor hver enhet.
Indikatorene blir ofte så detaljerte at det kun er enkeltpersoner som forstår hva indikatorene
betyr. Utfordring at mange vil ha med sine «ting». Det blir fort et «pliktløp» fremfor å gi mening.
Kan bli konfliktfylt å skape noe på tvers fremfor detaljerte indikatorer innenfor sektorene.

•

Det er behov for institusjonelt grep. Skape arenaer for å forene på tvers av
kommuneorganisasjonen. Få frem de gode fellesprosjektene – lage rom for samhandling Koble
økonomiplangruppa på tidlig. Delta i en læringsprosess.

•

Indikatorene må være på et nivå som enkeltpersoner ser verdien av – formuleringene bør være
enkle. Handler om å gjøre det meningsfullt for folk. Hvordan ramme inn diskusjonene for å skape
periodemål-engasjement på tvers av organisasjonen. Gå saktere ned på detaljert indikatornivå.
Tenke prosess og organisering på tvers av organisasjonen og sektorene.

•

Indikatorene bør være grunnlag for å få frem de gode historiene. I årsrapporten lage den gode
fortellingen (historieskriving) som skaper entusiasme om hva vi har fått til.

•

Gjør noe som skaper engasjement og gir folk energi. Eksempelvis kobler Overhalla kommune
lokalt næringsliv på. Kristiansand arrangerte «Bærekraftig sammen» i november, som bestod av
flere aktiviteter som skal opplyse og engasjere befolkningen til bærekraftige løsninger. F.eks
skapte nattvandringen for FNs bærekraftsmål et stort engasjement.

Sammenheng planer/strategier, tiltak og resultat:
• Innrammingen er å bygge et attraktivt lokalsamfunn. Forankre en tydelig omstillingsstrategi i
kommuneplanens samfunnsdel. Bedre presisjon på strategiene. Effekten av systemet avhengig av
eierskap.
•

Må legge grunnlaget for klimaomstilling i kommuneplanens samfunnsdel. Ofte en utfordring at
de overordnede føringene fra samfunnsdelen ikke er gjenkjennelig i ordbruk og innhold i
økonomiplanen. Den langsiktige samfunnsdelen må kobles sterkere til den kortsiktige
handlingsdelen. Må etablere systemer for å følge opp og integrere satsingsområder og mål i
samfunnsdelen i handlingsdelen/økonomiplanen. Bred medvirkning i alle sektorer må settes i
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system både i samfunnsdelen og handlingsdelen/økonomiplanen. Kommunen er gjerne gode
sektorvis, mens tverrsektorielle satsinger svikter.
•

Ta tenkemåten i kommuneplanens samfunnsdel inn i handlingsplanen – satsingsområder og
samhandling på tvers av organisasjonen. F.eks definere programområder som kan bidra til å
utvide handlingsrommet, samt avklare ambisjoner og forventninger. Koble sammen
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i programområdet. Legge inn tverrgående prosesser i
handlingsdelen, og avklare ambisjonsnivå.

•

Definere piloter, som bidrar til å skape suksess på det man gjør, og legger grunnlag for å skape
engasjement i fortsettelsen. Hvordan få frem overføringsverdi, slik at piloter gjort i en kommune
kan overføres til andre kommuner – «løfte gulvnivået».

•

F.eks boligpolitikk og boliginnovasjon som ivaretar varige demografiske endringer
(«eldrebølgen») vil involvere fra flere sektorer, og krever samhandling og bruk av tverrsektorielle
virkemidler.

•

Klimakrav må institusjonaliseres i kommuneplanen. Kan lage fine planer (planlaging), uten at
noen etterspør klimaresultat eller at kommunen blir målt på klima. Fylkesmannen bør
etterspørre klimaresultat i årlige møter med kommunene. Samarbeidsavtaler bør også inngås
med fylkeskommunen. Byrådet i Oslo legger f.eks i tildelingsbrev til den enkelte etat føringer for
klima og miljø, både felles føringer for alle etatene og spesifikt for den enkelte etat.

•

I dag er det mange institusjoner «som svømmer rundt», uten at de møtes og utnyttes optimalt til
å løse utfordringene. Behov for institusjonell innovasjon, bl.a når det gjelder utvikling av
kommunens styringssystem og utvikling av indikatorer for omstilling (jf. punktene lengre opp).

Case Lier: Mat i et Kortreist Kvalitet perspektiv
Deltakere: Ingebjørg, Lier kommune; Marit, Lier kommune, Toril, Norges Bondelag; Charlotte, Rygge
kommune; Hanne Marie, Stad2020/Selje kommune; Stein Erik, Songdalen kommune; Mari, Trøndelag
fylkeskommune; Astrid, CICERO.
Fakta om Lier i dag:
En stor landbrukskommune, spesielt på hagebruksiden – mangfoldig landbruk i Lier. Ligger sentralt.
Mellom nye Asker og nye Drammen. Frivillig selvstendig kommune midt imellom. E18 og E134 går
igjennom kommunen i tillegg til jernbane. Det er et særlig stort press på landbruksarealet i den nedre
delen av kommunen. Politikerne i Lier er veldig på å verne om matjorda og opptatt av klima og
klimatiltak.
Klimaomstilling i landbruket. Fått Klimasatsmidler til dette arbeidet. Ønsker seg en intern eller
ekstern prosjektleder til å lede dette arbeidet. Snakker om hele matnæringen. Vil ha fokus på hele
kjeden. Fra jord til bord til jord.
Næringsaktører i kommunen er både store og små. Fra Bama, Kiwi og ASKO (på flyttefot om et par
år) til lokale gårdsutsalg. Mange aktører som allerede har fått til mye. Viktig å også inkludere
verdikjeden helt fram til forbrukeren. Ønsker å samle aktørene, få til samarbeid på tvers og involvere
ulike brukergrupper.
Lier skal være klimanøytral kommune i 2030. Dette er et vedtak fra politikerne. De har et eget
satsningsområde på hagebruksnæringen.
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Muligheter:
• Redusere klimagass, felles arena for gode tiltak, ønske om å få mer samarbeid på mat og
matklynger (lokal mat – matriket – felles utbud av lokal mat)
•

Mange relevante aktører i dag som har mange ideer på egenhånd. Bevisstgjøring av egne
innbyggere om kortreist mat.

•

Regionen trenger nytt renseanlegg (avløp) – det må bli et biogassanlegg. Ta vare på matavfallet
sitt selv. I dag er det flere mindre renseanlegg i kommunen, behov for et nytt større ett. Må lage
nytt uansett – legge biogass i tilknytning i dette.

•

Samarbeider på kompostproduksjon allerede i dag – en del av de store aktørene. Hestemøkk
sammen med grønnsaksavfall – veldig mye hester i kommunen. På gang noen ting der.

•

Potensiale i at næringen er så komprimert. Forholdsvis avgrenset område. De er godt organisert.

Utfordringer:
• Hva får jeg igjen for å bli med på dette. Skape engasjement rundt dette. Alle trenger ikke
nødvendigvis være med på alt. Ulikt engasjement i ulike sektorer. Hvordan skape gode
involveringsprosesser og medvirkningsprosesser.
•

Mange store volumprodusenter – salat, kål etc. intensivt og stort omfang. Det er de store tunge
som drar de største arealene.

•

Ønsker innspill fra de andre:

•

Hvordan engasjere aktørene til å delta i nettverket?

•

Hvordan engasjere aktørene til å gjennomføre egne prosjekt og samarbeidsprosjekt?

•

Hvordan få til samarbeid som fungere mellom aktører som ikke har samarbeidet før?

•

Whats in it for me? - prosjekter som gir effekt på lommeboka.
o Trinn 1. Kartlegge alle aktuelle aktører og initiativ – kunnskapsgrunnlag.
o Trinn 2: Få nettverket opp og gå. Som møteplass og for å gjøre egne tiltak.

Medvirkning:
• Hvem er mest engasjert: startet opp i landbruket – klimaforum i vår. Stort oppmøte – stort
engasjement der. Koble på Klimasmart landbruk? Ja, ta dem inn etter hvert. Mye å hente fra
Klimasmarte Østfold.
•

Minst engasjement: ut over landbruket – andre aktører innenfor mat – omsetningsleddet. Reko
ring i Drammen, men ikke dominerende.

•

Arendal – utviklingsområdet – arealutvikling – snakke med Arendal om bokstavmetoden – få med
alle de som er i et område– skape entusiastiske pågangsdrivere – istedenfor at kommunen skal
jobbe med det. Høyskolen på Vestlandet har utviklet et eget hefte for hvordan dette skal gjøres.
– få tak i det heftet. Stad kommune Kristine Dahl. også Østfold pentahelix – pakke til
medvirkning. Guri Bugge – har info om dette.

•

Moss – gatekontor – dro ut i lunsjen. Moss har gjort mye gøy. Annerledes måte å gjøre ting på.
Istedenfor biologisk mangfold – kalte det bieplanen – summer rundt og snakker med folk.

•

Gjestebud. Sms – ordning – spørsmål, ikke bare info ut.

•

Medvirkning – lurt å få med politiske representanter – for å lytte. Skaper større eierskap der
også. Invitere bredt – ta med de som ikke jobber med klima.

•

Få innspill fra Drammen hvordan de satte i gang byutviklingsprosessen der.
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Historiefortelling:
• Viktig kobling mellom klimaarbeid og folkehelse. – lettere å motivere på folkehelse enn bare
klimagassutslipp. Hvordan folkehelse jobber opp mot befolkningen og hvilke gevinster man får.
eks matsentralen i Trondheim – bruker mye lokal mat – involverer nye grupper. Koble flere deler
av kommunen. Matsvinnprosjekt hvor matsentralen deler ut overskuddsmat. Folk kommer til
sentralen og henter ut mat. Mye regelverk på hvordan dette skal håndteres. I Trondheim
samarbeider kommunene tatt med dem.
•

Hva skal Lier kommune gjøre, og hva skal andre gjøre.

•

Bevisstgjøre bonden – tenke på egen produksjon – hvor kan jeg gjøre endringer som både bidrar
til klima og også til lommeboka.

•

Aktørinngang: i Lier har de mange som er langt framme – lære av disse.

•

Fortelle de gode historiene om hva vi har fått til hittil. Mye å bygge videre på. Eks Steinkjer- har vi
skapt begeistring i dag – bolyst team – hvordan skal man få folk til å ønske å bo der.

•

Stillingsbeskrivelsen – Steinkjer bruker teaterpedagog – hun er god til å smitte engasjement.
Formidlingen er veldig viktig.

•

Landbruket får skylda – da få fram de gode historiene – hva de faktisk har gjort og hva de får til.
Veksthusene – langt framme

•

Det som kommer ut av det – hva skal kommunene gjøre – hva skal næringslivet – hva kan hver og
enkelt aktør gjøre og hva trenger de at andre aktører skal gjøre for at de får gjort sitt bidra.

Kartlegging:
• Lier har gode kontakter mot Ås miljøet og NMBU/NIBIO – Har Kongsbergsmiljøet, men de blir
veldig tekniske. Ønsker å få opp en gartnerlinje – ser ut som man kan få til det.
•

Kartlegge hvilke utslippskilder som er de største i dag fra mat i Lier og se hvordan man kan jobbe
systematisk med disse.

•

Jordforbedringsprodukter.

•

E 18 – hvordan finne ut tallet uten det.

•

Kartlegge hvor man kan få effekter. Hvor er de store effektene- slik at man sette inn de riktige
tiltakene. Både korttidseffekter og langtidseffekter.

•

Kartlegge også hva kommunen skal gjøre, hva må aktørene gjøre, hva må befolkningen gjøre. Hva
kan andre aktører bidra med.

•

Energibruk – lett å få fram tall på – lett å se potensialet eks solcelleproduksjon. Men også som i
Østfold – mer effektiv kjøring av traktor. Transport i alle ledd. Redusere transporten fra ledd til
ledd.

•

Bama og Kiwi – gjøre et eget framstøt mot dem. Marked, markedsstyring, grossister.

•

Sette seg ned med gartnernæringen – hva har de fått til på egenhånd og også få fram hva
kommunen kan bidra med i de ulike fasene.

•

Det sirkulære – hvem har hva i Lier. Kan noen andre bruke det. Fra grønnsaksprodusent til
hageprodusent. Kan man gå sammen i fellesanlegg. Egen kolonne i kartleggingen - har dere en
rest som kan utnyttes.

•

Sette tankene i Lier i system – eks henge det på miljøfyrtårn – barnehage – folkehelse - skolen –
næringen.

•

Har Lier oversikt over hvor mye mat som kastes: - har gode tall gjennom renovasjonsselskapet.
Kiwi som bidragsyter inn en matsvinnkampanje.
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•

Hvor møtes folk i Lier. Startet kontakten med landbruket – startet først med klimaseminar på
dagtid – gikk ikke, så hadde dialog med gartnere og landbruk – laget bondepub – der er folk
allerede, så da møtte de opp.

•

Få tak i de som er vanskelige å få tak i. Involvere dem i involveringsprosessen også, ikke bare å
levere kunnskap inn. Lokalkunnskap - det er de som vet hvor og når du treffer folk. De var også
med på å gjennomføre innbyggerinvolveringen også.

Læring av det som allerede skjer i Lier:
• De man inviterer inn har faktisk mye verdifullt – tørre å slippe dem til. Eks Eplefestivalen,
jordbæreventyret.
•

Emballasje – stor utvikling der. Grossistene bestemmer dette – hvordan få involvert dem. Papp
framfor plast.

•

Hage og hagegjødsel – stor industri. – gå igjennom hele verdikjeden til de store gartneriene og se
hva slags restprodukter de har.

•

Biblioteket i Lier er en møteplass. – sette agenda og skape engasjement. ASKO – vernet bedrift i
Lier – hver fredag møtes bøndene der for å spise lunsj sammen. Næringsrådet – også en
møteplass. Næringsavdelingen i kommunen må med i dette arbeidet (det er bare en person)

•

Koble personen man vil ha inn som prosjektleder med andre medvirkningsprosesser.
Stedsutvikling etc. gå igjennom å se hvor engasjementet skapes i Lier i dag. Kultur og idrett –
gode på det. De får til mye for få penger – stort engasjement. Stor kontakt med frivilligheten. Bus
som plattform i Lier – nå har de reparasjonscafe.

•

Ikke glemme ASKO før de flytter ut av kommunen. Også huske på å høre med TINE hva de gjør.
Felles distribusjonsmuligheter.

•

Hva vil bøndene lære mer om- starte der. Hva vil de lære om, hva kan de lære av hverandre.

•

Butikkene: hvordan få dem med på laget. Små tiltak, men sette dem i system. Tiltak butikkene
selv kan gjøre. Matsvinn – få innbyggerne til å mase.

Andre ideer:
• Mange ulike hesteeiere – får ikke lov til å levere lengre – oppdra folk til å levere ordentlig
hestemøkk uten at det er for mye annet innblandet. Hvordan kan man se på hestemøkka
Regelverket rundt medisinbruk – mattilsynet – Østfold har pilot på energirådgivning for
landbruket. Hestene må være økologiske for å kunne brukes inn i økologisk landbruk.
•

Grøn skule i Gloppen kommune - se til hvordan de har satt det grønne i system

•

Annet eksempel fra Trønderlag: Grønne folk - alle grønnsakene de ikke får solgt fordi de er stygge
– lager andre produkter av dem eks falaffel etc.

•

Integreringsperspektivet – familier.

•

Matsvinn - hovedmålgruppe– familier – kommunen har også et matsvinnprosjekt inn mot eldre
og institusjoner. – FIVH – pilotfamilier – kan andre i kommunen bli bedre enn ordføreren på
matsvinn.

•

Kristiansand har vært på studietur i Trondheim og har et referat derfra som er relevant. Ta
kontakt med Kortreist Kvalitet personen fra Kristiansand og få referatet.

•

Klimasatsmidler både til KLIMAsmart landbruk og til Lier sitt prosjekt – kan man koble disse to –
kan man få en hel stilling på den måten? Viken og Lier må snakke sammen.
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•

Neste uke: klimasmart landbruk – seminar 130 stk som har meldt seg på. På et relativt smalt
tema. Skal rundt på forskjellige gårder og se ulike løsninger – sug etter de løsningene som faktisk
virker.

•

Indre Fosen -mat som går ut på dato som brukes inn i skolehverdagen – få mat fra de lokale
butikkene – kjøper billig fra en – får gratis fra en annen. Sortering av mat – strukturelle endringer
i skolen – heimkunnskapen som lager maten. Alle barna i grunnskolen får to gratis måltid i løpet
av uken. Brukt mye tid på å finne ut av logistikken.

•

Matsvinn – matsentralen – butikker – se på sirkelen der. Frukt til skolene for smoothie. Lier
stolthet – du får ting der som du ikke får noen andre steder.

Case Moss: Klimabudsjett/klimaregnskap for kommunen
Deltakere: Cecilie, Moss; Guro, Østfold Fylkeskommune; Bjørn, Asker kommune; Elizabeth,
Kristiansand kommune; Per Olav, Overhalla kommune; Stein Inge, Stad kommune; Tove, Stord
kommune; Rune, Trøndelag fylkeskommune; Eivind, Civitas.
Innledning:
• Politikerne ville ha et klimabudsjett på plass selv om det er en ny kommune fra 2020. (Slås
sammen med Rygge).
• Statlig planretningslinjer skal følges.
o Direkte utslipp innenfor kommunens grenser
o Indirekte utslipp er ikke omfattet av denne retningslinjen
• Østfold lager to klimaregnskap
o Fokuserer på direkte utslipp
o Teoretisk reduksjon minimum 40-42 % reduksjon – (basert på per person)
o Bruker 2016 som basis år – basert på klimaregnskapet fra Mdir
o 3-4 år fra politikerne i Moss etterlyste dette første gangen. Østfold hadde også fått
denne bestillingen. Dermed samarbeid
o Hva skal man ta med (systemgrense)
• Bruker budsjett og regnskapsstyringsplattformen «Framsikt» til å synliggjøre klimabudsjettet i en
kjent budsjettmal. Her legges det inn informasjon fra:
o Tiltaksanalyse – handlingsplan
o Andre tiltak
o Tiltak, beskrivelse, utslippssektor, effekter/tall
o Spørsmål: Hvordan skal man rapportere på effekten når Mdir sin klimastatistikk kommer
1,5 år i etterkant?
• Mdir - stat. Er god men forsinket, og er kun på samfunnsnivå.
• Hvilke tiltakstyper er så langt lagt inn? Eksempler:
o Hvordan regne på effekten av en bildelingsordning? Kan man bruke CO2-ekv.
o Egen bilpark – enkelt å beregne.
o 20% sykkelandel – hva fører det til av utslippsreduksjoner?
o Budsjett hvert år? Hva er viktig for politikere å vite? Hva trenger de å vite og når trenger
de å vite det? Hvilke forventninger har dere selv til rapportering?
Hvordan håndtere og rapportere på «indirekte utslipp», f.eks.:
• Redusere matsvinn med 50% i et sykehjem/alle sykehjem - gir dette mening?
• Tilretteleggingstiltak – hvordan rapporterer man på det?
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Hvordan skal klimagassregnskapet se ut?
• Klimabarometer – indikatorer som viser vei +/-.
• Rapportere gjennom «Klima og miljømelding»
• Vanskeligere å telle CO2 enn penger!
Hvor kommer pengene i klimabudsjettet fra?
• Er det konkrete bevilgninger til klimatiltak, f.eks. sykkelprosjekt, gratis buss, gatelys, eller er det
bevilget gjennom sektorbudsjetter og som del av øvrige oppgaver.
Hva med strøm og tilført energi? kWh eller CO2-ekv.?
• Svar: Moss har laget en egen tiltaksklasse på «energi» som måles i kWh. Ingen omregning til
CO2e.
Spør politikerne:
• Hva skal vi med det?
• Redusere utslippet med x %?
• Hva er de store linjene som vi ønsker å gjennomføre som politiker? Vi vet hva som fører til
reduserte utslipp, men hvordan lage politikk av det?
• Klimabudsjettet skal synliggjøre handlingskraft.
• Man kan gå seg bort i telling av CO2ekv., det er nok å sannsynliggjøre utslippseffekten av
tiltakene. Bruk heller tid og ressurser på å presentere eksemplene. Hva er det vi har gjort? Hva
gir det av «det gode liv»? Innbyggerne vil la seg begeistre – de begeistres av hva som konkret er
gjennomført!
• Tiltakene er de viktige – gå inn og vær konkret på hva som fysisk skal gjøres.
• Fortelle historien bak tallene – den gode historiefortellingen – mer enn tallene.
Det er svært mange parallelle problemstillinger mellom klima/miljøbudsjett og hvordan forholdet
mellom bevilgninger og effekter er i Folkehelsearbeidet. Også der kan det være litt misvisende å
rapportere på målbare virkninger, bedre å rapportere på forventet effekt på lang sikt?
Et klimabudsjett er en handlingsplan med tiltak og «opplysninger om effektene og kostnadene for
gjennomføring»:
• Rapportere på hva som er gjennomført – handlinger / aktivitet som er gjennomført
• Hvis det er en kampanje, evaluere kampanjen og effektene – går det ned eller gjør det ikke det.
Det trenger ikke være nøyaktig.
• Mange indikatorer er enkel å rapportere på.
Noen kommuner føler seg som bad guy og at andre er good guy. Det kan være et problem å bli
liggende etter i dette arbeidet.
Binding av karbon (CO2e) må inn i klimagassrapportering. Både i landbruk (skog og jordbruk), karbon
lagret i trematerialer i bygninger og tre/plantebaserte produkter. Et sterkt politisk signal om at dette
må inkluderes i klimabudsjettet (Anne Beathe, Viken).
Trøndelag har laget en utredning/beregning av lagring i landbruk og produkter, klimakvotekjøp i egen
klimaskog. Hvor finner vi det? Trøndelag fk vil gjøre det tilgjengelig.
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NB!
• Huske på veksten i befolkning og produksjon. Denne veksten må veies opp av opptak og
kompensering gjennom tiltak.
• Basisår for opptak/binding – Miljødirektoratet må utvikle/levere dette til kommunene.
Innspill fra Trøndelag:
• Laget et eget klimabudsjett for kommunen som virksomhet
• Introdusere en omstillingsplan for samfunnet
• Finne de riktige nøkkeltallene og indikatorene, f.eks. ZEN KPI’s
• Omstilling er langsiktig er det mange som sier, MEN NEI denne gangen må skje raskt. Hvordan
sørger vi for det? Hvordan får vi med oss alle aktører på raske endringer?
Medvirkning: Bruk budsjettet som en kommunikasjonsplattform.
• Medvirkningen i å lage klimabudsjettet.
• Legg tid og kostnader for medvirkning inn i budsjettet: Synliggjør at man hører på «folket». Moss:
Politikere fanget opp ønske om gratis buss i sentrum og fikk avsatt/bevilget penger til å
gjennomføre prosjektet.
Medvirkning har i Moss vært omfattende. Hvordan sikret dere kvalitet i medvirkningsprosessene? Og
Hvordan har dere andre jobbet med handlingsplan og klimabudsjett?
• Det er jobbet både fra toppen og nedenfra med medvirkningsprosesser.
• Det er de «svakeste» som er vanskelig å få med i prosessen. Rettede tiltak mot BUA –
delingsøkonomi, legger til rette for de med litt dårligere økonomi og utdanningsnivå.
• Koordinering av kommuneplanprosesser – alle planer – har vært en viktig del av arbeidet med
klimabudsjett
• Finne de riktige indikatorene – de gode tiltakene, er viktig. Tiltakene (noen av dem) må synes.
• Kontakt med næringslivet. Rett på en og en industri/næring. Ikke via «næringsforum» fordi disse
ikke alltid fungerer som pådrivere. Letter hvis en eller to bedrifter starter på et initiativ og viser
at de mener alvor med tiltaksgjennomføring.
• Politikere har ikke vært med på disse møtene, men kanskje det er noe å forsøke?
• Bedrifter i kommunen som er miljøfyrtårn, lurer på hvorfor kommunen ikke stiller krav om at
bedriftene er sertifisert. Hvis ikke kommunen gjør det (stiller krav), har de lite insentiv til å være
en Miljøfyrtårnbedrift.
Eksempler på synlige tiltak – kanskje med moderat klimagasseffekt i seg selv, men som kan gi positive
ringvirkninger:
• Moss: Hjem-jobb-hjem, bedriften låner ut el-sykler og busskort i en kampanjeperiode på 1-2
måneder.
• Moss kommune: Gratis bybuss i 3 måneder.
• Asker: Gratis piggdekk til vintersyklister– kan virke som en kickstart.
• Sarpsborg: Ansatte i kommunen får lov til å anvende «hjemme-PC-ordingen» til elsykkel i stedet.
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Case Overhalla, Skogmo Industripark: Næringsutvikling i Kortreist
Kvalitet perspektiv
Deltakere: Ole Joar, Overhalla/Skogmo Industripark; Asle, Overhalla kommune; Kim, Kristiansand
kommune/UiA; Kristine, Stad2020/Selje kommune; Kari, Stord kommune; Frida, Trøndelag
fylkeskommune; Hege; CICERO.
Kort om parken og omstillingsarbeidet:
54 bedrifter innen bygg og anlegg i hovedsak, men også mange andre bedrifter som produksjon av
vaksine til oppvekstnæringen. Omsetning for 3 mrd kroner. I segmentet: små og mellomstore
bedrifter. De jobber nå med økt digitalisering og omstilling av parken etter sirkulærøkonomiske
prinsipper. Det betyr større grad av samarbeid, ivaretakelse av arbeidskraft, men også en sterkere
involvering av forskningsmiljøer som NTNU for å kunne få innspill til hvordan de kan omstille seg.
Om arbeidet og utfordringer:
De har en utfordring med å engasjere alle bedriftene og kanskje spesielt der det er eldre
bedriftseiere. Det gis et eksempel med en eldre bedriftseier som ikke ser hvorfor de skal jobbe med
klima. Dette blir klarere når det omformuleres til å dreie seg om redusert ressursbruk. Han jobber
med å effektivisere transport – biler skal ikke kjøre tomme. Dette er win-win. Ole Joar sier også at
det trengs kompetanseheving – etter og videreutdanning.
Kristiansand har flere næringsklynger blant annet Eideklyngen. Mindre klynger ala Skogmo er
interessante for dem å lære fra. Stord jobber mye med næringsutvikling. De har Kværner, satsing på
offshore vind og marin sektor som skal over på fornybar. For Sunnhordaland avfallsselskap er
sirkulærøkonomi en del av deres forretningsmodell.
Innspill/kommentarer til videreutvikling av Skogmo:
• Det trengs en begrepsavklaring. Ting pakkes inn i nye ord, mens dette egentlig har med å bruke
ressursene bedre. Vi bør være flinkere på å vise hva sirkulærøkonomi betyr i praksis. Ole Joar
svarer ved å vise til et eksempel. Resttrevirke hos dem benyttes nå til å lage plantekasser. Har
også et samarbeid med Moelven om bruk av overskuddsvirke.
• Hva er merkevaren til Skogmo? Kan historien som filmen begynner med benyttes til å lage en
merkevare?
• Skal man se hvordan man klarer å omstille parken må man også kunne måle resultater. Hvordan
er det tenkt at dette skal gjøres?
• Stolthet er viktig del av utviklingen av Skogmo. Det er med på å bygge omdømme og tiltrekke seg
nye bedrifter.
• Hvordan skal energibehovet til parken løses. I dag er det et stort energibehov som vanskelig kan
dekkes lokalt. Eid viser til sjukehuset sitt med svært lavt energiforbruk. De utnytter fjordvarme
og benytter varmepumper. Hva med solceller og batterier?
• Det er også viktig å vurdere hvilke bedrifter som trengs for å få bedre ressursutnyttelse for de
bedriftene som allerede er i parken. Hvilke bedrifter trengs f.eks for å utnytte
overskuddsressurser de allerede har, eller som kan tilføre ressurser andre bedrifter trenger?
• En annen utfordring er rekruttering av arbeidskraft og å beholde arbeidskraft man allerede har.
Her spiller kommunen en viktig rolle ved å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn som folk vil bo
i.
• Også viktig at kommuner/FK og næringsaktører spiller på lag når det gjelder å utvikle
utdanningstilbud som er av relevans for næringsaktører.
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Partnerskap og samarbeid med kommune og fylkeskommune:
• Samarbeider med kommunen og har mer et partnerskap med FK siden de også er
medfinansiører. Kommunen legger grunnlaget for lokalsamfunnsutvikling som essensielt for
parken for sikring av arbeidskraft. Slik sett utfyller FK og kommunen hverandre i de rollene de
har.
• Det poengteres at det er viktig for kommuner å satse bredt for å skape grunnlag for vekst og
næringsutvikling. Dette handler også om stedsutvikling.
• Kommunen må ta rollen som katalysator/fasilitator i arbeidet. Lederskap er også essensielt. Og
politikere må settes i stand til å ta dette lederskapet.
• Det ligger mye win-win i bærekraftig næringsutvikling. Fokuser på det!
Skogmo 3.0 og generell diskusjon om økonomisk vekst. Noen momenter:
• Spørsmålet er hvordan man utvikler det man produserer på Skogmo i mer bærekraftig retning.
Det trengs betong for eksempel til infrastruktur. Hvordan kan betong bli mer klimavennlig?
• Viktig å ha ombruk som mål sammen med avfallsreduksjon.
• Man må tørre å ha en diskusjon om hva man legger i begrepet omstilling. Dette handler også om
økonomisk vekst og redusert forbruk. Dette er ofte vanskelig å kommunisere/snakke om i møte
med næringsaktører eller de som jobber med næringsutvikling.
• Det er et skille mellom økonomisk vekst og redusert forbruk. Man kan redusere forbruket (og det
er nødvendig) uten av veksten går ned. Kvaliteten på produkter kan gå opp om vi deler/leier
istedenfor å eie. Da lønner det seg å lage ting som varer.
• Temaet er komplisert og har effekt på mange nivå fra våre egne handlingsmønstre til
internasjonale forhold. Vanskelig å si at andre ikke skal kunne ha samme velferdsnivå som oss
selv.
• Også et spørsmål om endringsrisiko. Hvilken risiko må man ta for å omstille seg? Det er viktig å
våge og ta risiko. Man må også ha tillit til at de rundt en kan bidra med løsninger slik som for
eksempel ved før-kommersielle anskaffelser.
• Politikere må stille krav. Da kommer ofte næringslivet opp med en løsning. Klima og miljø må
også inn som tema på toppledernivå.

Case: Indikatorer for omstilling
Deltakere: Kjetil, KS; Ragnhild, Arendal kommune; Knut, Kristiansand kommune; Anna Katrine, Difi;
Kia, Kommunalbanken; Anne Beathe, Viken fylkeskommune; Lars, insam.
Utgangspunktet
I FoU-rapporten om omstilling til lavutslippssamfunnet (Kortreist Kvalitet, 2016) legges det til grunn
at det er behov for å fokusere på både:
-

Effektivisering (nivå 1)
Utvikling (nivå 2)
Omstilling (nivå 3)

Dette betyr at det ikke er tilstrekkelig å gjennomføre effektiviseringer. Det er nødvendig å rette
oppmerksomheten mot hvordan lokale kvaliteter og verdier kan skapes uten å generere behov for
økt energi og ressursbruk som bidrar til direkte og indirekte klimagassutslipp. Kommunalbanken har
også adressert behovet for omstillingsprosesser i kommunesektoren gjennom sitt fokus på
klimarisiko og bærekraft (https://klimarisiko.kommunalbanken.no/).
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Det er behov for å sikre både en god forståelse for hva omstilling innebærer i praksis, og å utvikle mål
og strategier rettet mot omstilling. Dette gir også behov for praktiske verktøy som kan brukes i
prosesser som går på tvers av fagfelt, forvaltningsnivå og administrative grenser. Et slikt verktøy er
indikatorer for omstilling. Dette er ikke avgrenset til «klimaindikatorer for kommunene».
Indikatorene må fange opp bredden i bærekraftutfordringen (FNs 17 bærekraftmål), nødvendige
omstillingsprosesser og identifisere vinn-vinn løsninger.
Det er derfor behov for å utvikle et grunnlag for kommunenes arbeid med indikatorer for bærekraftig
omstilling, og dermed gi lokalt og regionalt omstillingsarbeid økt kraft. I denne sammenheng er
sentrale spørsmål:
•

Hvorfor bruke indikatorer for omstilling? Hva gjør f.eks. at det ikke er tilstrekkelig med
effektivitets- og utviklingsindikatorer?

•

Hva er omstillingsindikatorer? Hva kjennetegner denne type indikatorer?

•

Hvordan bruke indikatorer? Dette kan f.eks. være bruk i praktisk ledelse, utviklingsarbeid,
styringssystem og kommunikasjon/formidling. Dette kan også knyttes til bl.a pågående og
relevant utredningsarbeid, som bruk av klimabudsjett/klimaregnskap og beregning av indirekte
(forbruksbaserte) utslipp.

•

Hvordan kan indikatorer utvikles? Dette knyttes til hvordan kunnskapsgrunnlag og demokratiske
prosesser etableres. Indikatorer må både ha et faglig/kunnskapsmessig grunnlag, og være
utviklet gjennom prosesser (f.eks. lokal samskaping) som gjør at indikatorene oppfatte som
meningsfylte og viktige å bruke i praksis.

•

Hvordan styrke/oppskalere? Bærekraftig omstilling vil kreve en utviklingsdynamikk hvor det skjer
både organisasjons- og lokalsamfunnslæring. Dette betyr at det kan være behov for at
indikatorer også (videre)utvikles over tid, og gjennom det bidrar til en omstillingsdynamikk og
løpende læringsprosess. Dette kan også knyttes til spørsmål om tillit, sosial kapital/bærekraft i
det enkelte lokalsamfunn.

•

Hva er gode omstillingsindikatorer? Dette er et spørsmål som både er knyttet til lokal/regional
kontekst, grunnlag for sammenligning og analyse, samt faglig vurderinger.

Indikatorer – et utgangspunkt
Gjennom drøftingen i workshopen kom det opp en rekke konkrete eksempler på indikatorer. Dette
viste at det er behov for en videre drøfting/strukturering (jfr. spørsmålene ovenfor).
Noen innspill som kan brukes i det videre arbeid:
•

Omstilling i praksis kan innebære motstand. Dette betyr at også fruktbare omstillingsprosesser
ikke nødvendigvis til enhver tid vil oppfattes som hensiktsmessige av alle.

•

Et grunnleggende spørsmål er hva som skal oppfattes som positivt. F.eks. er mer eller mindre
mobilitet en ønsket utvikling? Tilsvarende vil det være et spørsmål om f.eks. tilvekst av ny
bygningsmasse er positivt eller negativt, siden et omstillingsperspektiv innebærer at
bygningsressurser primært bør utnyttes bedre.

•

Det er viktig å ha fokus på både prosessindikatorer og innholdsindikatorer. Prosessindikatorer vil
f.eks. kunne si noe om antall deltakere (personer, virksomheter, sektorer mv) som er involvert i
omstillingsarbeid (inkl. utvikling av indikatorer), grad av samskaping, i hvilken grad deltakerne
opplever arbeidet som nyttig, etc.
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•

Det kan også belyses om hver enkelt er innstilt på å endre egne vaner/forbruk for å redusere
eget klimafotavtrykk.

•

Forslag til tema hvor det kan utvikles omstillingsindikatorer:
-

Bygg/eiendom: F.eks; kWh pr brukstime, energibesparing vs. Investeringer.

-

Kretsløp: F.eks; avfallsmengdene pr. innbygger, grad av materialgjenvinning, kjørte km ift.
leverte kommunale tjenester.

-

Kommunikasjon: F.eks; grad av bruk av videokonferanse, andel grønn mobilitet, andel av
kollektivtransport med el. drift, totalt antall personkilometre.

-

Arealbruk: F.eks; fortetting, foredling, avgang/tilgang matjord/dyrkbar jord.

-

Infrastruktur: F.eks; infrastruktur (av ulik type) pr. innbyggere, grad av grøntareal.

-

Økonomi: F.eks; antall arbeidsplasser i bioøkonomien som andel av befolkningen.

-

Klimagassutslipp (er det statistikk/data eller indikator?)

-

Klimatilpasning: F.eks; investeringer i tilpasning eks. områder vs. investering i ny
infrastruktur/eiendom, totale kostnader ifm. overvannsskader (kommune, huseiere,
forsikring).

-

Sosial relasjoner: F.eks; valgdeltakelse, gjennomsnittsalder for folkevalgte, deltakelse i
frivillige organisasjoner.

-

Bioressurser: F.eks; andelen vannforekomster med god økologisk tilstand, inngrepsfri natur,
tilbakeføring til natur (f.eks. fra parkering).

Videre arbeid
Drøftingene peker på at det kan være aktuelt å bruke det foreliggende grunnlag som utgangspunkt
for et samarbeidsprosjekt med Kortreist Kvalitet kommunenettverket/KS, Mdir, Kommunalbanken og
Difi. I første omgang vil det være viktig å legge et bredt og robust prinsipielt grunnlag for utvikling og
bruk av omstillingsindikatorer. Dette kan også knyttes til etablering av et relevant kunnskapsgrunnlag
(relevant erfaring og forskning mht. indikatorer for omstilling).
KS vil følge opp med et konkret initiativ/prosjektforslag overfor de andre aktørene.
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Fra gode ideer til politikk og praksis
Svartlamon – et byøkologisk forsøksområde. Kortreist Kvalitet i
prakis?
Presentasjonen holdt av Katrine Standal, daglig leder i Svartlamon Boligstiftelse, ligger på
www.kortreistkvalitet.no. Noen inntrykk følger under.
Svartlamoen er organisert som et byøkologisk forsøksområde. Dette var et gammelt arbeidsstrøk og
det var en stor kamp for å få dette bevart. I 1998 kom bevaringsvedtak, og boligstiftelsen ble
opprettet i 2001. Styret er stiftelsens høyeste organ som består av tre representanter utnevnt av
Formannskapet i kommunen, og to som er valgt av beboerforeningen. Flere av kommunens
representanter er vanligvis ansatt i kommuneadministrasjonen, som også sikrer god kontakt til de
ulike fagområdene i kommunen. Beboerforeningens representanter er svært viktig for å sikre
medvirkning. Samarbeidet er viktig for suksess. Alle beslutninger har vært konsensusbaserte.
Reguleringsplanen (R219B), som definerer Svartlamon som et byøkologisk forsøksområde, ble
utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og beboere. Bl.a basert på LA 21 prinsipper og ønske om
lavt kostnadsnivå. Trondheim kommune eier de fleste husene og grunnen, men Stiftelsen har ansvar
for vedlikehold. Unntak fra TEK, men krav til brannsikring skal oppfylles. Når boligstiftelsen overtok
ansvaret i 2001, sto de med en boligmasse som var i svært dårlig forfatning, eks råtne gulv.
Det er 35 hus på området. Disse har lav standard og lave husleier. Av 155 leiekontrakter er det 38
som har eget bad, resten deler. Gjennomsnittsstørrelse på boligene er 45 m2 og husleia er på litt
over 4000 kroner. Det er beboerne som har ansvar for det innvendige vedlikeholdet. Det er ikke
depositum på husleie, men dette har gått bra så langt. Nesten ingen flytter fra dette i dårligere stand
enn det var da de kom inn. Beboerne har frie hender til å gjøre det de vil innvendig. Det er fem
nabolag som har en pott på kr 40 000 til vedlikehold og rehabilitering. De bestemmer selv hvordan
dette skal brukes. To fast ansatte snekkere i stiftelsen, i tillegg til daglig leder.
Til sammen bor det 220 voksne her og 80-90 barn på Svartlamon. Dette er det området i Trondheim
med største barnetetthet. Gjennomsnittsalder er 35 år. 10-11 personer har bodd der siden starten av
2000-tallet. 5-7 leiligheter blir ledig i året.
Svartlamon er grunnlagt på ideen om solidaritet og stor takhøyde for det å være annerledes. Her skal
det også være mulig å dyrke kreativitet – do it yourself. I beboerundersøkelsen fra 2019 sier 50
prosent at de kan få støtte av naboene sine hvis de har det vanskelig. 75 prosent sier at dugnad er
viktig for samholdet. Nesten 70 prosent har bidratt med dugnad på noen andres hus, og 95 prosent
har gjort dugnad på eget hus. Over 70 prosent sier at de har blitt mer miljøbevisste etter at de flyttet
til Svartlamon. Det viktigste funnet fra undersøkelsen er at «Svartlamon gir tid til å leve og tid til å se
hverandre!»
Tilknyttet området er også mange virksomheter som dumpster kafe med gratis matservering en gang
i uka. Andre eksempler er Økocoop drevet på dugnad blant beboere, bokkafe, galleri, gratisbutikken,
økologisk hage og honningproduksjon.
Noe av suksessen til Svartlamon er involvering av beboerne. Det er beboerne som tar avgjørelser
som angår nabolaget, og det gis stort rom for å bidra til fellesskapet, både organisert og uorganisert.
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Boligstiftelsen gir ansvar og har tillit til at ting blir bra. Det er lov til å prøve og feile, og det er et stort
rom for å gjøre saker på egenhånd uten å spørre beboermøtet om lov.
Svartlamon har også alternative boformer som i buss og mikrohus. Men viktig at dette ikke blir et
svar på boligpolitikkens problemer. Mikrohus er for de som ønsker å bo slik. Det er også bygget fem
rekkehus, eksperimentboligene/selvbyggerhusene, med hovedsakelig gjenbruksmaterialer og på
lavbudsjett. Utvikling og bygging av disse er basert på samarbeid og nøysom ressursbruk.

Omstilling som politisk ledelsesutfordring
Samtale mellom en ungdomsskoleelev, Klara Strabac; to politikere, Anne Beathe K. Tvinnereim,
fylkesråd i nye Viken fylkeskommune og Olav Tyldum, ordfører i Overhalla kommune; en rådmann
Morten Wolden, Trondheim kommune; en forsker, Marit Ursin, NTNU.
Noen refleksjoner fra samtalen i panelet:
•

Det er et stort behov for omstilling, men det må skje innenfor demokratiske rammer. Man må
også sørge for at omstillingen blir rettferdig. Samtidig må omstillingen gå raskt nok. Dette er en
oppgave for politikere.

•

Det handler om ledelse og man må trekke linjer utover valgperioden på 4 år. Dette er langsiktig,
og som folkevalgt må vi tåle motstand. Viktig å følge hjertet som folkevalgt.

•

Klimaverksted bra for å involvere ungdom, og gi dem mulighet til å stå frem med sine tanker og
meninger. Det ble lettere å tørre fordi ungdommene la fram tankene sammen, og i fellesskap
kom frem til løsninger. Folkevalgte må høre på folket inkludert barn og unge. De er forbilder for
alle.

•

Folkevalgtrollen er i endring. Involvering og samskaping er en del av løsningen, og vi må tørre å
kaste oss ut i det. Vi er midt inne i et stort skifte som krever samspill og samhandling.

•

Barn og unge sitter på så mange spennende perspektiver som er viktige å få på bordet. Disse er
helhetlige, verdibaserte og realiserbare. Klimadebatten blir ofte for teknisk for folk. Dette dreier
seg om relasjoner og hvordan vi skal leve.

•

Folkevalgte har forskjellige roller. Klimadebatten er for vanskelig for folk. De føler at dette ikke
har noe med dem å gjøre. Hjertekommunikasjon er et nøkkelord. I større grad få frem de gode
historiene (ikke bare klimagassutslippsregnskap).

•

Man må kommunisere med innbyggere. Det er et samspill mellom fag og politikk.
Administrasjonen må utfordre politikerne. Også viktig å tenke at dette er en prosess. Det som
folk/politikere er negative til i dag, er kanskje mulig i morgen. Viktig også å samspille med barn
og unge, f.eks om hvordan skolen skal være når den rehabiliteres eller når det bygges nytt.

•

Elever liker å vite hva som skjer i kommunen. Vil være med i prosesser, f.eks når skolen skal
bygges om.

•

Inkludering er et must. I Trondheim har det ikke vært motstand mot bompenger i særlig grad.
Har vært flinke til å involvere og informere om Miljøpakka.

•

Rådmannen må være aktivt deltakende i klima- og bærekraftsarbeidet. Må også være innovative
i hvordan prosesser drives. I Trondheim arrangeres ledersamlinger for å utvikle og «drifte»
klimaarbeidet i kommunen. Nevner en innovasjonssamling med 800 enhetsledere og
mellomledere i kommunen der opplegg for og gjennomføringen av arbeidsgrupper lages og
styres av «ungt entreprenørskap». Svært vellykket. De unge tar ansvar.
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•

Gode råd fra panelet og ta med videre:
-

Viktig å involvere barn og unge. Demme opp for polarisering senere. Også inkludere de som
vanligvis ikke er med. Ha arenaer der barn/unge kan dele sine meninger og få informasjon.

-

Informasjon ut til befolkningen som er forståelig. Ikke gjør det for komplisert. Mange
barn/ungdom er redd for at de ikke vet nok, derfor viktig å informere og skape arenaer med
trygge rammer de kan engasjere seg i. Alle som er engasjerte må få lov til å delta.

-

Ha fokus på det gode liv.

-

Omstilling må være rettferdig. Alle må med. Finne interessante måter å involvere folk,
inkludert barn og unge, i «kjedelige» prosesser som f.eks areal- og transportplanen.

-

Dialog mellom urbane og rurale kommuner trengs.

-

Bring folkehelse til torgs i klimasammenheng.

-

Hva gjorde du «på din vakt»? Stå frem som gode politiske ledere.
Være ordfører for alle på tvers av partier.
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Planstrategi - gruppearbeid
Bakgrunn
Det er en lovpålagt oppgave for alle kommuner og fylkeskommuner å utarbeide og vedta en
planstrategi innen ett år etter at kommunestyret er konstituert (innført i 2008). Kommunal
planstrategi etter §10-1 i plan- og bygningsloven er ikke en plantype, men et verktøy for politisk
styring av planbehov. Det fremgår at planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorens virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I planstrategien skal
det på bakgrunn av kommunens utfordringer og det nye kommunestyrets politikk, tas stilling til om
kommuneplanen skal revideres eller ikke.
Etter kommunevalget i 2019 går planstrategien inn i sin tredje periode. Kan planstrategien utnyttes
som verktøy for omstilling? Dette ble drøftet i grupper og deretter i plenum.
Innspill og refleksjoner i plenum
•

Planstrategi er ment som et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge de planoppgaver
kommunen bør igangsette eller videreføre for å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen
(ikke en plantype). Det er kommuneplanens samfunnsdel som er kommunens viktigste
overordnede, strategiske og samordnende plan/arena. Samfunnsdelen skal gi føringer for
kommunens øvrige planlegging og økonomiplanleggingen gjennom kommuneplanens
handlingsdel.

•

Prinsipielt er samfunnsdelens satsingsområder, strategier og mål grunnlaget for å peke ut hva
som trengs av planer/behov for å revidere. Skal samfunnsdelen ha tett kobling til økonomiplanen
må den være forankret i kommunestyret og vedtas tidlig i valgperioden. Derfor er det viktig å få
frem samfunnsdelen raskt, og få bort plantrøttheten!

•

Det er behov for å se utviklingsorientert på planstrategien som verktøy i relasjon til
samfunnsdelen, og ambisjonene plan- og bygningsloven og den nye kommuneloven har for
koblingen mellom kommuneplanen og økonomiplanen. I KS FoU-prosjektet Storbyenes
samfunnsplanlegging sin sluttrapport (Asplan Viak, 2018) foreslås at det utredes nærmere en
modell der planstrategien og samfunnsdelen integreres til en «ny» samfunnsdel som vedtas
første året av valgperioden. Samtidig foreslås det å fjerne planprogrammet som obligatorisk
element for samfunnsdelen.

•

Planstrategien og planarbeidet generelt må ha fleksibilitet. Samfunnsdelen må ikke være for
detaljert og må inneholde tydelige prioriterte satsingsområder.

•

Planleggingen blir ofte veldig rigid, og plansystemet er vanskelig å kommunisere. For eksempel
vanskelig å kommunisere alle plantermer til politikere, og nå ut om forskjeller mellom
planstrategi, planprogram og samfunnsdel. Dette kan gi behov for forenkling og eventuelt annen
terminologi, få et språk som folk skjønner. Har ofte også for mange planer. (Mange likevel
nødvendige for å søke penger).

•

Ulydighet kan være nødvendig noen ganger. Administrasjonen er alt for flinke til å følge alle
pålegg. Kan kanskje gjøre dette på sin egen måte, f.eks planstrategi før kommunevalget fordi
man trengte dette når tre kommuner skulle bli en, jfr. Kristiansand kommune.

•

Planstrategien er et arbeidsdokument for å gi oversikt, og strategi for kommunens prioritering av
planarbeidet fremover, sånn sett er det nyttig.
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•

Faren er at planstrategien fremmer og hegner om sektorenes planer, fremfor helheten. Vanner
ut kommuneplanens samfunnsdel som det viktigste strategiske dokumentet. Gå heller rett på
samfunnsdelen, så tydeliggjøres behovet for å revidere planer/nye planer der samfunnsdelen er
for svak. Viktig å lage en arena for de gode diskusjonene om planbehovet på tvers av sektorene.
Hva er det som løser kommunesamfunnets utfordringer og behov?

•

Bør løfte frem de planer og løsninger som bidrar til tverrfaglighet. Bør planstrategien inneholde
tydeligere prioriteringer basert på klimakonsekvensvurderinger og økonomiske begrensninger?

•

Kanskje starte planstrategiarbeidet med styringspartienes politiske program. Er det politiske
programmet utformet som et strategisk dokument, er det kanskje mulig (jf. byrådsplattformen i
Oslo).

•

Det er en bekymring at planprosesser stjeler veldig mye tid – for mye tid. Går utover tid til for
eksempel implementering.

•

Alle plantermene/-fasene kan lett medføre involveringstrøtthet. Vurdere når det er viktig og
nødvendig med involvering. Også viktig å sørge for at planprosessene legger opp til samarbeid på
tvers av sektorer i kommunen.

•

Klimaomstilling utfordrer den tradisjonelle planprosessen. Hvordan få forankret en strategisk
plattform for omstilling? Bruke tid i samfunnsdelen til strategiske diskusjoner og forankring av
felles strategi, mål og retning for omstilling av kommunesamfunnet. En dynamisk måte å jobbe
på tilrettelegger for kontinuerlige endringsprosesser.
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Veien videre
Tilbakemeldinger og ønsker for neste samling
•
•

Nettverkssamlingene er en viktig møteplass for oss i kommunene. Det viser mangfoldet og måter
å arbeide på – mulighetsrommet.
Vært en fin samling. Kanskje mest relevant for caseeiere.

•

Det er nyttig å diskutere casene i dybden.

•

Mer struktur på gruppearbeidet om casene hadde vært bra, spesielt struktur på bytting av bord.

•

Savner å få diskutert hvordan arbeidet med case kan systematiseres. Hvordan trekke med
organisasjonen, hva betyr dette for eksempel for VA. Fra strategisk nivå til drift – gjøre det
relevant for alle. Hvordan knytte det opp mot ledelse og organisasjonsutvikling.

•

Paneldiskusjonen med politikere, rådmann, ungdom og forsker var god, gjerne mer av det.

•

Hvordan kan man konkret jobbe med innbyggerinvolvering, og hvordan få med de som ikke i
utgangspunktet engasjerer seg.

•

Hvordan få til omstilling i praksis. Borre mer i styringsverktøyet (verktøykasse) for
omstillingsprosesser. Hvordan få til en strategisk plattform, og hva inneholder den. Eksempler på
hvordan vi kan jobbe konkret i hverdagen og implementere både vertikalt og horisontalt. Skape
entusiasme så de folkevalgte og rådmenn deltar.

•

Vi trenger en dypere diskusjon om hvordan man skal forstå omstilling. Dette inkludere også
hvordan politikerrollen kan utvikles og samspillet mellom politikk og administrasjon.

Klimasats – nye muligheter
Klimasats 2020 går ifølge Miljødirektoratet videre uten store endringer fra i fjor, men noen små
justeringer. Miljødirektoratet har imidlertid forhåpninger om at kommunene i Kortreist kvalitet
nettverket sender inn gode søknader knyttet til omstilling. Vi har mottatt følgende anbefalinger fra
Miljødirektoratet ved Kirvil Stoltenberg:

•

Gode søknader om omstilling forklarer tydelig hvilke utslipp tiltaket skal rette seg mot. Det er
ikke nok å peke på utslipp generelt, men peke mer konkret på hvilke utslipp arbeidet skal rette
seg mot. Søknaden må også forklare tydelig hva som er den potensielle og forventede
klimagassreduserende effekten av tiltaket. Søknaden må beskrive hvordan kommunen har tenkt
å arbeide for å bidra til reduserte utslipp.

•

Omstillingsprosjekter kan innebære mye leting etter gode løsninger, og mye leting etter gode
arbeidsmåter. Søknaden må da være tydelig på hvilke utfordringer man skal lete etter løsning på,
og hvordan man planlegger å lete/undersøke/prøve ut. Det er en fordel å fortelle hvor det er stor
usikkerhet i prosjektet. Dersom kommunen ikke har funnet ut hvilke utslipp arbeidet skal sikte
seg inn på og hvordan arbeidet skal gripes an, anbefaler vi å søke forprosjektmidler – 50% støtte,
inntil kr 250 000.

•

Kommunene kan sette opp nødvendig rådgiving knyttet til omstillingsprosjektene i budsjettet i
Klimasats-søknadene, og søke støtte til dette på lik linje med støtte til andre utgifter knyttet til
omstillingsprosjektet. Hvordan dette eventuelt faktureres mellom kommunen og rådgiverne må
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kommunen og Kortreist kvalitet-rådgiverne finne ut. Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at
kommunen som støttemottaker har ansvar for å bruke pengene i tråd med alle relevante
regelverk, f.eks regelverket om offentlige anskaffelser.
Informasjon om Klimasats finnes på www.miljødirektoratet.no/klimasats.
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