Styremøte i Vestfold Klima- og
Energiforum 05.11.18.
Prosess for å etablere et felles Klimanettverk i Vestfold og Telemark
v/ Live Rud, Vestfold fylkeskommune

Bakgrunn
• Regionreformen - Vestfold og Telemark blir ett fylke fra 2020
• Vestfold Klima- og Energiforum
– Vestfold fylkeskommune er partner og viktig bidragsyter

• Aktører i Telemark ønsker seg også et nettverk som fokuserer
på klima (og energi)
– Rapport/analyse fra Bergfald etter oppdrag fra Telemark fylkeskommune
• Klimapartner-modellen?

– Fylkestinget i Telemark 05.05.18
• Positive til etablering av et felles nettverk – finne form og format som tar vare på
funksjonen til Vestfold Klima og Energiforum

• Fellesnemda for V og T fylker: Fylkeskommunene og de andre
sentrale aktørene bør i fellesskap legge premisser og
ambisjonsnivå for nettverket

Prosessen framover
•

Det er opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra fylkeskommunene
og Vestfold Klima- og Energiforum (VKEF), som legger fram et forslag
til «innretning» for det nye klimanettverket.

•

«Høre» partnerne i VKEF for innspill og behov

•

Involvere samfunnsaktører som har erfaring med VKEF – erfaringer og
preferanser
–

•

Januar 2019 – Orientere Fellesnemda i V og T om status for arbeidet
og videre framdrift
–

•

Kontakte mulige nye mulige partnere i både V og T for innspill og behov

Beslutning om støtte (finansiering av driften og «døråpner» mot nye partnere)

Søknad om nasjonale midler til finansiering av nettverket (skal være
utløsende)

•

August 2019 – Politisk sak om medvirkning fra V og T
–

•

Delfinansiering av driften og «døråpner»

Fra 2020 etablering av Klimanettverket for Vestfold og Telemark

Ja takk, - nesten begge deler
Klimapartnere
• Krever at partnere utarbeider klimaregnskap
•

•
•

Henvender seg til mer proaktive av næringslivet

Har alltid fylkeskommunen som partner, men få kommuner
Kunnskapsinstitusjoner o.l. er partnere

Vestfold Klima- og Energiforum
• Jobber med tre hovedtemaer (energibruk i bygg, fornybar transport-energi og kommuner)
• Ingen konkrete klima-krav til partnere bortsett fra økonomisk bidrag (som varierer sterkt)
•

•
•
•
•

Partnere; alle kommunene, 4 bedrifter ? Nettverkspartnere 14?, ikke kunnskapsinstitusjonene

Fylkesmannen, fylkeskommunen og 8 kommuner som partnere
Kunnskapsinstitusjoner er nettverkspartner
Kunnskapsformidling og erfaringsutveksling – møteplasser
Gjennomføring av tiltak/prosjekter i den regionale planen for klima og energi

Vi har mål om det beste fra begge ☺

Status for arbeidsgruppas foreløpige forslag til
«innretning» for det nye klimanettverket
Må bearbeides og langt flere må komme med innspill
Hovedmål:
Klimanettverket i Vestfold og Telemark skal bidra til at offentlige og private
virksomheter i regionen utvikler kompetanse og løsninger som setter fortgang i «det
grønne skiftet» og dermed også bidrar til å oppnå nasjonale og regionale klimamål.
Delmål:
•

Være en relevant partner for private og offentlige virksomheter som vil prioritere et godt
klima og miljøarbeid.

•

Skape åpne møteplasser for ny kunnskap og erfaringsdeling for disse virksomhetene.

•

Gjennom nettsider og ulike arrangementer og med prioritet på nettverkets partnere, vise
frem de beste virksomhetene/eksemplene i regionen

•

Inkluderer små virksomheter (kommuner eller private bedrifter) som kan vise til et relativt
stort skritt framover mot det grønne skiftet

•

Være en pådriver for at bedrifter og kommuner i regionen setter seg klima- og energimål og
utarbeider et klimaregnskap for driften.

•

Vise fram kunnskap og gode eksempler fra verden utenfor

Suksesskriterier – absolutt foreløpige
•

Nettverket har en langsiktig grunnlagsfinansiering fra fylkeskommunen i
etableringsperioden og noen år fram over, før flere (alle) partnerne yter et større bidrag,
med finansiering over tid.
– For mye tid i startfasen med få ansatte, kan ikke brukes på å finansiere den daglige
driften. Fokus må være på hva nettverket kan bidra med til partnerne.

•

Nettverket evner å etabler attraktive møteplasser og «showroom»

•

Mange partnere fra et bredt spekter private og offentlige virksomheter i regionen.
– Flest «proaktive» (det er de som får vise seg mest fram), men også små og store
(inkludert kommuner) som er åpne for å fokusere på grønne løsninger.

•

Gode partneravtaler som er topplederforankret (og åpne/transparente)
– Avtaler som gir partneren det virksomheten trenger/er ute etter.
• Det er viktig at ledelsen hos partnerne (private og offentlige virksomheter) viser at
de prioriterer klimaarbeidet i egen virksomhet og rollen som partner i
klimanettverket.

•

En «riktig» prioritering mellom de proaktive partnerne og de som trenger bistand for å
komme i gang med klima- og energi arbeidet.

•

Klimanettverket har et eget styre bestående av partnere.

