Klimatiltak i Valdres
Prosjektsøknad 2019

Situasjon
Klimaendringene vil påvirke samfunnet vårt i Valdres. Forskerne er overbevist om at været
blir mer ekstremt enn tidligere, underforstått med at det i vår region vil bli mer snø vinterstid,
mer intense varmeperioder sommerstid, kraftigere vind og intense regnbyger med påfølgende
overflatevann. Vinteren 2017/2018 og sommeren 2018 kan være en indikasjon på hva vi har i
vente. Enkelte mener at det som tidligere er spådd å skje om 50 år, allerede er i ferd med å
skje nå.
Klimasats er en ordning fra departementet som gir tilskudd til ulike tiltak får å motvirke dette.
Her er utdrag fra nettsiden:
“Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av
klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Summene som kan søkes er
justert opp.
Mer enn 200 millioner kroner skal deles ut gjennom ordningen i 2019. Midlene skal utløse
klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til
nettverk og deling av erfaring”
Valdres har derfor muligheten til å søke midler til tiltak som kan hjelpe i å redusere den
negative effekten av klimaendringene lokalt.
Følgende forutsetninger må være på plass for å søke:
•
•

•

Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte klimagassutslipp, omstilling til
lavutslippssamfunnet eller begge deler.
Søknaden skal være politisk forankret. Nivået for politisk forankring er opp til
kommunen. Mange tiltak vil allerede være forankret i kommunens klima- og
energiplan.
Midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte
tiltak kan ikke få støtte. Tiltak uten ambisjoner utover det som kreves i lov og forskrift
får heller ikke støtte, for eksempel utfasing av oljefyring.

•

Kommunen må ha en egeninnsats. Tildelt støtte kan kun dekke deler av
finansieringen. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til
investering og drift planlegges dekket.

Vi ser det som hensiktsmessig å søke om nettverksmidler. I så tilfelle gjelder følgende
tilleggskrav:
•
•
•
•
•

ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
omfatte minst fire kommuner
samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune

Oppdrag
Det er vedtatt å søke prosjektmidler gjennom klimasats. Vedtaket i Regionstyret er som
følger:
“Arbeidet det skal søkes midler til er kompetanseheving, planlegging og utgreiing av
klimatiltak i Valdres”

Utførelse
Hensikt
Valdres natur- og kulturpark søker på vegne av alle 6 kommunene, klimasatsmidler type 5;
Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling i den hensikt å
identifisere klimatiltak som vil ha størst effekt i Valdres.
Varighet for prosjektet vil være august 2019 - januar 2020 (søknadsfrist nytt prosjekt er
15.februar hvert år).

Metode
Prosjektleder vil i tett samarbeid med planforum (Vgis), gjennomføre workshops og
arbeidsmøter slik at flest mulig elementer blir drøftet og kun de viktigste blir med videre.
Tiltakene skal være målbare og kunne gjennomføres innenfor en rimelig tidsramme.
Videre skal de identifiserte tiltakene formes til en enkel handlingsplan som legges frem for
godkjenning i regionstyret innen utgangen av 2019 (ref forutsetninger for å søke).
Denne handlingsplanen blir så grunnlaget for videre søknad til klimasats for å gjennomføre
tiltakene. Eksempler på tiltak som er gjennomført andre steder finnes her:
https://bit.ly/2CpOiIj

Sluttilstand
Sluttilstanden er nådd da regionstyret har godkjent handlingsplanen og det foreligger et godt
grunnlag for videre søknad til klimasats.

Administrasjon
Organisering
Det er Valdres natur- og kulturpark som er prosjekteier på vegne av de 6 kommunene. Det er
satt ned en arbeidsgruppe for å følge opp søknaden og forberede neste søknad i tillegg til at
det etableres en prosjektgruppe som jobber konkret i prosjektet med å finne klimatiltak.

Menneskelige ressurser
Arbeidsgruppa
Eivind Brenna, leder
Fredrik Holte Breien, prosjektleder
Christian Rieber-Mohn, administrasjon
Guri Grønolen, Fylkesmannen
Terezia Hole, Oppland fylkeskommune

Prosjektgruppe
Fredrik Holte Breien, prosjektleder
Planforum, VGIS – enn representant fra hver av kommunene

Økonomiske ressurser
Prosjektet vil ha et totalbudsjett på 300 000kr. Dette fordeles på følgende måte:
Kostnader
Workshops
Arbeidsmøter
Arbeidsgruppa
Søknad
Sum

80 000
160 000
20 000
40 000
300 000

Finans
Egeninnsats
Tilskudd
Sum

150 000
150 000
300 000

Dette vil gi 2 workshops og 4 arbeidsdager i prosjektgruppa. I tillegg kommer arbeidet med å
rapportere, konkludere og forberede neste års søknad i samarbeid med arbeidsgruppa.

Ledelse og kommunikasjon
Ledelse
Regionstyret fungerer som styringsgruppe i prosjektet og delegerer arbeidet til arbeidsgruppa ved
leder Brenna.

Kommunikasjon
Prosjektleder benytter interne ressurser hos VNK i å formidle fremgang underveis i prosjektet og
legger frem orienteringssaker for regionstyret etter ønske.

Rapportering
Prosjektleder rapporterer prosjektet i form av prosjektplan for søknad klimasats 2020. Dette gjøres i
samarbeid med arbeidsgruppa og leveres til godkjenning i regionstyret desember 2019.

---------------------------

----------------------------------

Fredrik Holte Breien

Eivind Brenna

Prosjektleder

Leder av arbeidsgruppa

