
Sparringsgruppe klimabudsjett

Videomøte 21. januar 2020

«Styrken ved et klimabudsjett er at det viser hvem som er ansvarlige for å 
levere på mål kommunen har om å kutte i sine utslipp» (Oslo kommune)



1. Avklare prosess og forutsetninger for gruppa i tillegg til å 
fastsette datoer for kommende møter. 

2. Hver kommune presenterer (5 min per); status, planer og 
ev vedtatte mål for klimabudsjett i kommunen. -innspill til 
prosessen

3. Status Nasjonal veileder klima -budsjett og -styring, 
tilbakemelding fra prosjektleder Astrid Landstad, v/ 
Klimaetaten i Oslo kommune; hvordan jobbe mens vi venter 
på nasjonal veileder? 

4. Oppgave til neste videomøte: Ta frem kommunens 
budsjetthjul og finn ut hva som må gjøres når, beslutninger 
og vedtak ihht kommunens økonomiplan.

Agenda for første møte den 21. 
januar 2020



• Oppfølging, sparringsgruppe, videomøter
• Legge til rette for et erfarings- og diskusjonsforum: 

avhenger av aktiv deltakelse og arbeid på hjemmebane
• Ment å motivere for å få en god forankring og et 

klimabudsjett som skal være på plass til høsten.
• God koordinering med prosjektet Nasjonal veileder for 

klima -budsjett, og -styring, ved Klimaetaten, Oslo 
• Mulighet for tettere samarbeid i gruppa hvis dere ønsker 

det

Velkommen!



• Første oppgave (februar): Ta frem kommunens budsjetthjul; 
finn ut hva som må gjøres når, beslutninger og vedtak ihht
kommunens økonomibudsjett. Har kommunen vedtak ihht
klimabudsjett? Poeng: at klimabudsjettet er/blir forankret og at 
man innarbeider det i kommunens ordinære budsjetthjul, med 
nødvendige vedtak. 

• Andre oppgave (mars/april): direkte utslipp, og aktuelle tiltak 
på direkte utslipp for neste års budsjett. Finn frem til Mdirs
klimaregnskap for din kommune. Utgå i fra utslipp i inndelte 
sektorer og sorter etter hvilke sektorer det er aktuelt å jobbe med. 

• Tredje oppgave (mai/juni): indirekte utslipp enten å sette de 
opp i et budsjett eller som et innkjøp. Hvordan håndtere indirekte 
utslipp? Problemstillinger, hente inn oppdatert info om håndtering i 
prosjektet til Nasjonal veileder, Klimaetaten,Oslo kommune.

Hjemmeoppgaver vår 2020



• Samling 2: om ganske kort tid. Budsjetthjul og neste 
oppgave om direkte utslipp. Forslag: Tirsdag 25/2, rett 
etter vinterferien. Sendes ut doodle.

• Samling 3: direkte utslipp, og neste oppgave om 
indirekte utslipp. Før eller etter påske. Sendes ut doodle

• Samling 4: indirekte utslipp, Mai?

Møtedatoer - forslag



• Håndtering av klimatiltak til nå
• Målsetninger, planer og vedtak for et klimabudsjett
• Aktuelle tiltak til klimabudsjettet, hvis man har det
• Ev innspill til prosessen  

Kommunepresentasjoner: status



• Status Nasjonal veileder klima -budsjett og -styring, 
tilbakemelding fra prosjektleder Astrid Landstad, v/ Klimaetaten i 
Oslo kommune; hvordan jobbe mens vi venter på nasjonal 
veileder? 

• Koordinering nasjonalt mot prosjekt med 4 kommuner og 2 
fylkeskommuner (3 kommuner som er prosjekteiere).
• Budsjetthjulet: for å få inn klimabudsjettet i styringssystemet til kommunen 
• Konsentrerer seg om direkte utslipp først
• Indirekte utslipp etter hvert. Viktig å skille mellom direkte og indirekte utslipp 

i budsjettet 
• Bruk Mdir sine tall og sitt regnskap for kommunen 
• Sett opp tiltakene enten som et innkjøp eller budsjett

Nasjonal veileder for klima -budsjett 
og -styring



• Hvilke andre beslutninger og frister som utarbeidelsen av et 
klimabudsjettet bør forholde seg til: 
• Rullering av for eksempel klima- og energiplan med tilhørende 

handlingsplan eller andre plandokument og prosesser som må sees 
i sammenheng. 

• Andre planer som er under utarbeidelse
• Økonomiplan i sin helhet
• Hvilke mål på klima jobber kommunene etter?

Forankringen i økonomibudsjettet 

Neste hjemmeoppgave: budsjetthjul



Klima og miljø i kommunens
årshjul

1.  Årlig klima- og miljø 

rapport og klimaregnskap

2. Forslag til 

klimabudsjett og 

handlingsplan for klima-

og miljøtiltak

Rullering av 

kommunedelplan for klima 

og biologisk mangfold hvert 

4. år

3. Endelig 

klimabudsjett

vedtas sammen med 

ordinært budsjett



«Det er de direkte utslippene det regnes på i 
Klimabudsjettet, fordi det er de vi kan påvirke 
direkte og styre. Klimabudsjettet dekker utslippene i 
hele Oslo, som geografisk område. Det betyr at det 
også regnes på utslipp som skjer ved 
gjennomgangstrafikk.»

Klimaetaten, Oslo kommune

Direkte og indirekte utslipp



Når bilene våre forbrenner bensin eller diesel, eller når søppelet 
vi kaster brennes i avfallsforbrenningsanlegg, er det eksempler 
på det vi kaller direkte utslipp som fysisk skjer innenfor 
kommunens grenser.

Indirekte utslipp, derimot, kan komme fra varer og tjenester 
som lages utenfor kommunen. Verken elmotorsykkelen til 
Morten Krog eller bilene rundt ham er laget i kommunen eller 
Norge, men et annet sted i verden. Fabrikkene som lager 
kjøretøyene slipper også ut klimagasser. Dette regnes som 
indirekte utslipp for oss i kommunen. Det er utslipp som skapes 
utenfor vår kommunen fordi vi kjøper det de lager.

Forts…



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


