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Program 9-15

1. 1. Forventninger i fra kommunene
2. 2. Hva er et klimabudsjett og hvorfor skal vi 

ha det?
3. 3. Kommuneeksempler

4. Lunsj

5. 4. Erfaringer i fra arbeid med klimabudsjett i 
Trøndelag fylkeskommune 

6. 5. Arbeidsøkt
7. 6. Nasjonalt initiativ for hjelp i arbeidet
8. 7. Forankring av klimabudsjett



Hvem er du og 
hva engasjerer deg?



Forventninger til dagen – sum med naboen

Hva håper du at vi har vært igjennom når dagen er over?
Hva kan du gjøre for å nå forventningene?



Hva er et klimabudsjett og hvorfor skal vi ha det?
Klimabudsjettet synliggjør hvordan kommunen planlegger å 
gjennomføre klimatiltak, og hvordan det kan forankres i 
kommunens budsjett. Behov for internt samarbeid.



Kommuneeksempler

Råde og Nesodden kommune



Lunsj



Erfaringer i fra arbeid med 
klimabudsjett i Trøndelag 

fylkeskommune



Veien videre for 
kommunen?

Kommunevis, ev flere 
kommuner sammen.



Nasjonal veileder for klimabudsjett 
og -styring

Astrid Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune



Forankring av klimabudsjett
sånn går det gjøre det

https://www.halden.kommune.no/nyheter/Documents/Økonomi
plan%202020-2023.pdf

Se s. 17:

https://www.halden.kommune.no/nyheter/Documents/Økonomiplan%202020-2023.pdf


Økonomiplan xxx kommune (kopiert med utgangspunkt i Halden kommune)

Klima 

Målene som er satt for perioden 2030 – 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov som trådte i kraft i 2018. Det overordnede målet er at Norge 

skal redusere klimagassutslippene med minst 40 % i 2030 sammenlignet med 1990, og 85 % til 90 % i 2050. 

Norge har også ratifisert Parisavtalen som blant annet binder medlemslandene til å forsøke å nå halvgradersmålet. Både klimaloven og 

ratifiseringen av Parisavtalen medfører store krav om handling dersom målene skal nås. 

EUs klimaregelverk består av tre pilarer som er:  

- Kvotesystemet som dekker utslipp fra industri og petroleum. 

- Forordningen om innsatsfordelingen som dekker utslipp fra transport, oppvarming av bygg, jordbruk og avfall hvor Norge skal kutte 

utslippene med 40 %. 

- Regelverket for bokføring av skog- og arealbruk hvor de samlede utslippene av klimagasser fra skog- og arealbruk ikke skal overstige opptaket 

av klimagasser. 

Ulike dimensjoner av klimarisiko har betydning for norsk økonomi (NoU 2018:17), både gjennom sårbarhet for fysisk risiko (havnivåstigning, økt 

fare for flom og skred, ekstremnedbør og tørke) men også knyttet til overgangsrisiko (sysselsetting og verdiskaping i sektorer som er sårbare for 

økt internasjonal CO2 pris eller knyttet til petroleumsnæring der etterspørsel vil kunne synke dersom klimapolitikken internasjonalt lykkes. 

Trøndelag Fylkesting vedtok i sak 39/19 at vi lever i en klima- og miljøkrise. Trøndelag har satt som ambisjon at vi innen 2030 nøytraliserer våre 

klimautslipp gjennom utslippskutt, satsing på sirkulærøkonomi og nye tiltak for økning av det biologiske opptaket av CO2. xxx kommune må på lik 

linje med alle andre kommuner bidra slik at klimamålene kan nås. 

For å møte fremtidige forventninger til kommunen har rådmannen lagt vekt på at …     

Klimabudsjett (definisjon)

Et klimabudsjett kan fungere som handlingsdel til klima- og energiplanen. Det vil kunne være både økonomiske og ressursmessige konsekvenser 

knyttet til gjennomføringen av klimatiltakene. De fleste tiltakene vil ha flere positive konsekvenser i tillegg til kutt i klimagasser, for eksempel 



Videre framdrift

Samarbeid, sparringsgruppe
og assistanse  
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