Oppsummering strategimøte 11.01.2022 om
Kortreist kvalitet arbeidet
1. Hensikt
Hensikten med dette notat er å gi en kortfattet oppfølging av strategimøtet for Kortreist kvalitet
kommunettverket 11.01.2022.
Notatet er et viktig grunnlag for å ta stilling til «veien videre» for Kortreist kvalitet samarbeidet,
herunder videre samabeid med statlig myndigheter (inkl. Mdir/Klimsats) og Arena for kortreiste
kretsløp med kvalitet (Kristiansand 30-31.05.2022).

2. Spørrenderundsøkelsen 2021
Undersøkelsen i kommunenettverket viser at Kortreist kvalitet har vært et nyttig rammeverk i mange
sammehenger for kommunene dvs. både i plan-/strategiarbeid og i ulike konkrete prosjekter,
herunder flere Klimasatsprosjekter. De opplevd viktigste barrierene for (bærekraftig) klimaomstilling
oppfattes å være:
-

For liten kapasitet og samarbeid mellom ulike sektorer i kommunen i
kommuneorganisasjonen.

-

For lite støtte fra det statlige og regionale forvaltningsnivået til at vi kan benytte kortreist
kvalitetsinngangen helt ut.

-

Til dels begrenset interesse for klimaomstilling i kommunens ledelse.

Kortreist kvalitet rammeverket oppleves mao som et godt utgangspunkt for klimaledelse og
klimaomstilling. Barrierene er først og fremst knyttet til organisasjon/kompetanse, ledelse og
politiske prosesser i kommunene.

3. Nye muligheter
Statsbudsjett 2022
Et viktig utgangspunkt for videre arbeid med klimaomstilling i kommunene er de føringer som er lagt
gjennom Statbudsjettet for 2022, og signaler gitt av Regjeringen (Hurdalserklæringen). Klimasats
videreføres med et budsjett på kr 250 mill. i 2022.
Viktigere å håndtere dilemmaer
Samtidig er behovet for å se utfordringer i sammeheng (håndtere dilemmaer) økende, og speiselt
forholdet mellom klimaomstillling og natur/biologisk mangfold. Dette betyr at behovet for
håndtering av aralforvaltning i et omstillings- og klimarisikoperspektiv (les: Kortreist kvalitet
perspektiv) forsterkes. Det vises i denne sammeheng til rappporten Samspillseffekter i lokal
klimapoltikk (Vestlandsforsking, 2021)1. Rapporten fokuser på behov for nye og mer helheltige grep
(herunder tilpassede prosesser for innovasjon/konflikthåndtering i forholdet mellom omstilling til
lavutslippssamfunn, klimatilpasning og (innovativ) naturforvaltning).
Ringvirkninger av Kortreist kvalitet rammeverket
Kortreist kvalitet som rammeverk vurderere å ha hatt betydelige «ringvirkninger» i
kommunesektoren ved at mange andre kommuner (eksplisitt og implisitt) har brukt rammeverket.
Totalt sett vurderes det å være svært mange innovative omstillingprosesser og prosjekter på gang.
Det vurderes ut fra dette å være modent for både flere og tyngre omstillingsprosjekter i/med
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https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/samspeleffektar-i-lokal-klima-og-miljopolitikk/

kommunsektoren. Rapport til KDD om klimaomstiling og distriktspoltikkken (Include, 2021) kan f.eks.
være et grunnlag for flere/tyngre omstillingsprosjekter i distriktene.
Prosjekter Klimasats
Det er gjennomført mange relevante omstillingsprosjekter i nettverkskommuenne og kommunen
har også mange innovative projekter under planlagging til dels som Klimasatssøknader for 2022. Mdir
ønsker omstillingssøknader i 2022, dvs. prosjekter som:
-

Bidrar til systemendringer (nivå 3 og 2) gjennom både å forebygge utslippsintensive
aktiviteter og/eller utvikle mer innovative konsepter (vinn-vinn).

-

Styrker bredt integrert klimarbeid i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet
(klimaledelse, klimabudsjett, institusjonalisering av omstilling, bredere medvirkning og
samarbeid vertikalt og horisontalt.

-

Gir overførings- og spredningseffekt.

-

Bidrar til mer strategisk porteføljestyring av bærekraftige omstillingprosjekter (herunder
prosjekter med støtte fra Klimasats).

-

Bringer den enkelte kommune videre. Det forventes mer av kommuner som allerede har
gjort mye og/eller fått innvilget flere Klimasatsprosjekter allerede.

Samlet vurderes Klimasats som en viktig ordning for å flytte «innovajsonsfronten» mht. bærekraftig
klimaomstilling.
Prosjekter i nettverksommunene
Det er et stort mangfold og mange innovative omstillingsprosjekter i nettverkskommunene. Flere av
prosjektene innbærer at nettverksommunene «tar ledelsen» i å få til vinn-vinn grep og prosesser,
f.eks. gjennom:
-

Klimastrategi med utvidet fokus; også klimarettferdighet, klimarisiko, sirkulærøkonomi,
naturmangfold og folkehelse (Bergen, Moss).

-

Prosjekter i samarbeid med grunnskolen (Bergen)

-

Institusjonalisering av bærekraftig omstilling (Kristiansand) fra klimabudsjett til klimaledelse.

-

Klimaledelse (Bergen, Kristiansand, Asker, Trondheim m.fl.) Kan være utgangspunkt for en
prosess «Klimaledelse 2.0 – fra klimabudsjett til strategisk integrasjon». Fra Klimasats
prosjekt til strategisk porteføljestyring av kommunale investeringer, eiendommer og
omstillingsprosjekter. Interne klimanettverk.

-

Arealbruk og klimakonsekvenser (Asker)

-

Klimasatsprosjekter – samordning på tvers av kommuner (Klima Viken)

-

Bredere og mer tverrfaglige plangrep som gir økt mulighet for å klimaomstilling dvs.
areal/mobilitet, verdiskaping og livskvalitet (Viken)

-

Klimaregnskap 2.0. Utvikling av klimaregnskap for kommunesamfunn og/eller med indirekte
utslipp (f.eks. CICERO rapport for Kristiansand kommune om utslippskilder og tiltakspakker).
Bruk av verktøy som Framsikt i kommunens styringssystem.

-

Klima og sjøtransport/mobilitet. Ladeinfrastruktur/klimaomstilling for småbåtflåten
(Arendal, Vestfold/Telemark, Asker m.fl). Mulig regionale søknader. Potensial for
kommunesamarbeid også med andre kommuner f.eks. Nærøysund, Flakstad.

-

Kompetanseutvikling omstilling (oppfølging forprosjekt Asker i 2021 v/Include/SUM med
sikte på å tilby kompetansutviking inne bærekraftig omstilling rettet om
ledere/nøkkelpersoner i kommunene.

-

Grønn mobilitet (Stad – Nordfjordprosjektet, Bergen, Asker m.fl)

-

Sirkulærøkonomi og kommunen som katalysator for omstilling, og mulig kobling mot
kommunen som partner i næringsutvikling/nye forretningskonsepter samt i rollen som
anskaffer av varer og tjenester. Kan også kobles med å belyse regulatoriske barrierer. På
dette feltet samarbeider Asker, Bergen, Trøndelag og Kristiansand om en forskningssøknad i
regi av Include.

-

Næringsparker og industriell symbiose for klimanøytralitet gjennom etablering av nye
«plattformer» for samarbeid. Kortreiste Kretsløp. (Trøndelag, Overhalla).

-

Biokull/regenative/karbonlagring strategier som også er knyttet til karbonopptak i skog (95
% binding av karbon er i skogbunn iht NINA). (Moss, Asker).

-

Framtidens boformer (Moss).

-

Indikator for klimaomstilling/bærekraft (Asker)

-

Matsvinn (Bergen m.fl.)

Det vurderes å være et potensial for styrket samarbeid mellom kommuner om prosjekter (herunder
Klimasatssøknader). Oversikten over er et utgangspunkt for etablere slike prosjektsamabeid.
Arena for kortreiste kretsløp med kvalitet (Kristiansand 30-31.05.22)
Det vises til tidligere utsendte konseptskisse (jf. vedlegg). Styringsgruppen for Kortreist kvalitet
samarbeidet arbeider videre med arrangementet, og tar sikte på å bruke Kortreist kvalitet
komunnettverket som samarbeidspartner (ressursgruppe).
Aktuelle referanser (innspill på chat)
KS om samarbeid for omstilling:
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/omstilling-til-lavutslipp-krever-bredtsamarbeid/
Asker: Det kommende ombrukssenteret Omigjen - butikker, reparasjon og opplevelser.
https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/ombruk/omigjen---nytt-sted-med-butikkerreparasjon-og-opplevelser/
Klimabudsjett Agder
https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-energi/klimabudsjett/
Klimabudsjett KS
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/klimabudsjett/
Bærekraft i Lofoten
https://degronneoyene.no/
Veileder for klimahensyn i planlegging
Invitasjon til webinar: Klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling - Viken fylkeskommune

Vedlegg

