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Tilskudd til - Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2019 med referansenummer 19SD61D6. Det er søkt
om et tilskudd på kr 4 300 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 4 300 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Nasjonal veileder for klimabudsjett
og -styring".
Beskrivelse av tiltaket:
"Oslo utviklet sitt første klimabudsjett for tre år siden. Trondheim og Hamar fulgte på året etter.
Mange kommuner vil innføre klimabudsjetter hos seg, men det finnes ikke noen nasjonal veiledning
hvordan dette bør gjøres. Oslo har bistått en rekke kommuner, men når antallet kommuner nå
øker, må det gjøres mer systematisk. Vi foreslår derfor at det utvikles en nasjonal veileder og
kursing for klimabudsjett og klimastyring. I fase 1 av prosjektet vil Klimaetaten i Oslo ta
hovedansvar, med bistand fra Hamar og Trondheim, og jobbe tett på 5-6
fylkeskommuner/kommuner som skal utvikle klimabudsjett, bl.a. Alta, Arendal og Østfold
fylkeskommune. Ytterligere tre kommuner, fortrinnsvis små, inviteres inn. Mens kommunene
hjelpes praktisk med løsningene, utvikles det skriftlige veiledningsmaterialet. Fase 1 starter og
avsluttes med åpne seminarer for alle norske kommuner.
I fase 2 av prosjektet er målet å nå ut til alle norske kommuner gjennom å tilby kurs og konkret
veiledning ute i alle fylker."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2019. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er
satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene.
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Klimaetaten i Oslo kommune, i samarbeid med Hamar og Trondheim kommuner, har søkt om støtte
til å utvikle en nasjonal veileder og kursing for klimabudsjett og klimastyring. Kommunene beskriver
klimabudsjettet og styringssystemet for klima som Oslo kommunes viktigste innovasjon på
klimaområdet. Koblingen mellom budsjettet og tilhørende oppfølgings- og rapporteringsrutiner gjør
klimabudsjettet til et effektivt styringsverktøy. De vurderer at hvis klimabudsjett og klimastyring
brukes mer aktivt i alle kommuner vil det ha godt synlige resultater. Tanken med prosjektet er at
de med relativt små midler kan spre denne kunnskapen til alle andre kommuner som ønsker det.
Miljødirektoratet støtter søknaden. Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for å kartlegge tiltak
for å nå klimamålene i kommunene, og er således et verktøy for å prioritere tiltak, og kan derfor
bidra til utslippskutt på sikt. En slik veileder, inkludert kursing, kan derfor bli nyttig for mange
kommuner, og ha stor spredningsverdi. Planen for gjennomføring og spredning fremstår som
omfattende, god og gjennomarbeidet. Det er særlig nyttig at de erfarne kommunene lager
veiledning til alle andre kommuner. Det trekker også opp at arbeidet planlegges på en slik måte at
leveransene skal kunne dekke behov til både store og små kommuner.

FORUTSETNINGER FOR STØTTEN
Forutsetninger for fase 1:
Kommunene søker støtte til å utvikle en 'nasjonal veileder'. Med bakgrunn i at dette ikke er en
statlig utarbeidet veileder, er det ønskelig at veilederen ikke kalles 'nasjonal veileder', men omtales
som f.eks. 'veileder' eller annet begrep.
Veilederen skal ikke være konkurransevridende på den måten at spesifikke leverandører anbefales
fremfor andre.
Beslutning om støtte fra Miljødirektoratet betyr ikke nødvendigvis at Miljødirektoratet vil faglig
godkjenne metodevalgene i veilederen.
Miljødirektoratet forutsetter at veilederen blir gjort tilgjengelig for alle kommunene på nett.
Forutsetninger for fase 2:
Støtte til fase 2 gis med forbehold om at leveranse av fase 1 (veilederen) oversendes til
Miljødirektoratet i forkant. Frist for sluttrapport av fase 1 er 15.01.2021.
Vi tar forbehold om at Miljødirektoratet kan trekke støtten til fase 2 av prosjektet, avhengig av en
faglig vurdering av oversendt sluttrapport fra fase 1. Dette skal i få fall kommuniseres til Oslo
kommune innen 10 virkedager etter at sluttrapport fra fase 1 er oversendt.
Formidlingen bør koordineres med Miljødirektoratet for å sikre tydelig ansvarsfordeling og unngå
eventuelle overlapp eller motstrid med annen veiledning, f.eks. i regi av Miljødirektoratet. Det vil
gjøres en vurdering i etterkant av leveranse av fase 1 av hvorvidt Miljødirektoratet eventuelt vil
formidle resultatene, ut over det kommunene selv formidler gjennom fase 2 av prosjektet.
Vi henviser for øvrig til spørsmålene 'Hvorfor er ikke indirekte utslipp med i statistikken?' og 'Hvorfor
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er ikke utslipp fra strøm/fjernvarme inkludert i statistikken?' på våre nettsider
(https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/sporsmal-og-svar/) for
informasjon om metodiske avveininger som er gjort i Miljødirektoratets arbeidet med å lage
kommunefordelt klimagasstatistikk.
Dersom dere har spørsmål til forutsetningene kan dere kontakte Anne Zimmer Jacobsen:
Anne.Zimmer.Jacobsen@miljodir.no

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet
er klart, selv om dette er før rapporteringsfristen.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. For tilskudd over 1 000 000 kr skal sluttregnskapet være bekreftet av revisor.
Dersom kommunens egne arbeidstimer inngår som en del av klimaprosjektet skal det for hver person
oppgis antall timer, timesats og navn på ansatt. Detaljerte timelister og fakturaer skal ikke sendes
inn til Miljødirektoratet, men kommunen må ha dette som underlagsdokumenter for regnskapet.
Tilskuddet forutsetter at de kommunene som får bistand selv har en arbeidsinnsats tilsvarende de
resterende 50%. Regnet i timer utgjør dette 8513 arbeidstimer når timesatsen på inntil kr 600 som
kan
godskrives i Klimasats-prosjekter ligger til grunn. Andre direkte utgifter kan også godskrives som
egeninnsats.
Kommunene må benytte tilskuddet i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og annet
relevant lovverk.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2019. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveranse

Beskrivelse

Frist

Delrapport

Første delrapport med bekreftet regnskap (fase 1)

01.07.2020

Sluttrapport

Sluttrapport med revisorbekreftet regnskap (fase 1 og 2)

01.11.2021
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Delrapport

Andre delrapport med revisorbekreftet regnskap
(sluttleveranse for fase 1)

15.01.2021

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Dato

Beskrivelse

Beløp

202009

Første delutbetaling av tilskudd (fase 1)

1 000 000

202112

Sluttutbetaling av tilskudd (fase 2)

1 900 000

202102

Andre delutbetaling av støtte (fase 1)

1 400 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2021. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Marit Hepsø
saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Trøndelag

fmovpost@fylkesmannen.no
fmtlpost@fylkesmannen.no
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Fylkesmannen i Innlandet
Hamar kommune
Trondheim kommune

fminpost@fylkesmannen.no
postmottak@hamar.kommune.no
tk.postmottak@trondheim.kommune.no
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