Klimanettverk i Trøndelag
Nettverk

Aktuelle
medlemmer

Forpliktelse

Mål for arbeidet

Tilbud i nettverket

Kostnad

LavutslippsNettverket *

Kommuner i Trøndelag

Involvering av politisk
og administrativ
ledelse
Må etablere en
intern klima-ressurs

1. Økt fokus på klima
i kommunene
generelt
2. Bidra til økt fokus
på kommunens
egne
klimagassutslipp

Regionale samlinger for å bidra til å komme i gang
med klimaarbeid i kommunene, blant annet
gjennom:
– Kompetanseutvikling
– Kurs
– erfaringer fra konkrete tiltak
– lære av hverandre

Reiseutgifter
til kurs/
seminarer

Kommuner i Trøndelag

Involvering av politisk
og administrativ
ledelse
Anbefales en intern
tverretatlig
organisering

1. Økt fokus på
klimatilpasning i
kommunene
generelt
2. Bidra til praktisk
arbeid med
klimatilpasning
3. Økt kunnskap om
klimarisiko

Regionale kurs og samlinger med eksperter på:
– Havstigning og kommunal infrastruktur
– Klimarisikovurderinger (metode og
prosessveiledning for arbeid i egen kommune)
– Ras og flom problematikk i arealforvaltning
– Konsekvenser for vann og avløp, overvann
– Klimaomstillinger i Landbruket
– Flere tema etter ønsker fra kommuner er
meldt inn og kommer etterhvert

Reiseutgifter
til kurs/
seminarer

Bedrifter, kommuner,
organisasjoner i
Trøndelag som ønsker
tilgang til ekspertkompetanse på klimaog miljøutfordringer,
forsterket effekt av
egen miljøsatsing og å
bidra inn i et
fremtidsrettet
næringsliv i front på
overgangen til
lavutslippssamfunnet

–

1. Redusere
partnernes
klimagassutslipp
2. Stimulere til grønn
samfunns- og
næringsutvikling i
regionen

–

10 000,(0 - 20
ansatte)

(Klimasats og
fylkeskommunale
midler, foreløpig ut
2019)
Nettverk for
klimatilpasning *
(Finansiering
Miljødirektoratet
og skjønnsmidler,
foreløpig 2022)

Klimapartnere

Å utarbeide
klimaregnskap
for virksomheten
Målrettet arbeid,
miljøsertifisering
(Miljøfyrtårn, ISO
eller annet)
Betale årlig
medlemskontingent
Topplederinvolvering

Verktøy for klimaregnskap, underlag for
lønnsom klimagassreduksjon
(Oppstart
– Utvikling og fremming av partnernes grønne
finansiert gjennom
–
varer og tjenester
klimasats, midler
– Et omfattende nettverk, formidling av relevant
fra Trondheim
kunnskap og informasjon
kommune og
–
Produksjon av årlig, samlet klimaregnskap for
Trøndelag
–
alle partnerne
fylkeskommune.
– Miljøsertifisering og utarbeidelse av
Selvfinansierende
klimafotavtrykk
vha medlems–
kontingent.
– En plattform for å utøve samfunnsansvar
Ingen sluttdato)
– Arenaer for offentlig-privat nettverksbygging
og næringsutvikling
* Samordner samlinger med kommunene så langt det lar seg gjøre for å ikke belaste kommunene mer enn nødvendig

20 000,(20 - 50)
30 000,(50 - 300)
50 000,(over 300)

