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Vedtak:
Saken settes opp først til behandling i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Retningslinjer for Klima- og miljøfondet vedtas slik som beskrevet i saken.
2. Kommunedirektøren foreslår å avsette 10% av fondet til ulike formål som kommunedirektøren
kan disponere for å gi handlingsrom og økt forutsigbarhet i klima- og miljøarbeidet.

SAKEN I KORTE TREKK
Saken redegjør for retningslinjer for fremtidig forvaltning av Klima- og miljøfondet med beskrivelse
av vurderingskriterier og rutiner for tildeling av midler. En egen sak med forslag til disponering av
midler i Klima- og miljøfondet i 2021 til spesifikke tiltak legges frem etter vedtak av HP2021-2024.
Tidligere behandling
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-23.01.2020-005/20: Kommunedirektøren legger høsten 2020
frem forslag til retningslinjer for fremtidig disponering av Klima - og miljøfondet for 2021.
Bakgrunn og formål
Klimastrategi 2030 med tilhørende handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2018.
Handlingsplanen har om lag 70 tiltak som støtter opp om målene i klimastrategien innenfor
innsatsområdene mobilitet, bygg og ressursbruk.

Tiltak i klimastrategiens handlingsplan finansieres gjennom drift- og investeringsmidler knyttet til
budsjettbehandlingen i kommunestyret. Flere tiltak har også ekstern finansiering tildelt gjennom
støtteordninger som Miljødirektoratets Klimasats, Akershus Miljøfond og Regionale forskningsfond.
I HP 2017 vedtok kommunestyret å etablere Bærum klimafond for gjennomføring av prioriterte
tiltak i handlingsplanen som trenger egen finansiering og for å styrke innsatsområdene i
klimastrategien.
Kommunestyret vedtok i 2019 å utvide det etablerte klimafondet til et Klima- og miljøfond og økte
samtidig rammen der deler av midlene ble vedtatt disponert til tiltak som ikke støtter opp om
målsettingene i klimastrategien, men som styrker innsatsen innenfor «Forurensning og miljø».
Forvaltning
Klima- og miljøfondet forvaltes av Strategi- og utviklingsenheten og klimasekretariatet i samarbeid
med relevante enheter i kommunen, fortrinnsvis enheter som har ansvar for gjennomføring av
tiltak i handlingsplanen.
Midlene disponeres til ulike tiltak i handlingsplanen eller aktiviteter som støtter opp om målene
Klimastrategi 2030, samt til ulike tiltak knyttet til «Forurensning og miljø».
For å gi handlingsrom og økt forutsigbarhet i klima- og miljøarbeidet foreslås det å avsette 10% av
fondet til ulike formål som kommunedirektøren kan disponere på høsten, som for eksempel
samarbeidsprosjekter med næringslivet, kampanjer og aktiviteter knyttet til klima og miljø.
Forslag til disponering av midler etter budsjettvedtak og status for bruket midler foregående år vil
hvert å legges frem som en egen sak.
Vurderingskriterier for tildeling:
Tiltaket/prosjektet skal være relatert til ett eller flere mål i Klimastrategi 2030 innenfor definerte
innsatsområder ELLER være relatert til ett eller flere mål knyttet til Forurensning og miljø.
· Tiltaket eller prosjektet skal være forankret i linjen på kommunalsjef nivå
· Spredningsmulighet/skalerbarhet i eller utenfor kommunen vektlegges
· Gevinstpotensiale (effekt utover selve måloppnåelsen i Klimastrategi 2030)
· Midlene kan ikke brukes til vanlig drift
· Eksterne aktører kan ikke søke om midler, men midler kan brukes til samarbeidsprosjekter der
kommunen ønsker å bidra (piloter i handlingsplanen) eller egenfinansiering knyttet til f.eks.
klimasats-prosjekter.

For interne rutiner for tildeling, se del 2.
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Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken settes opp først til behandling i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-18.11.2020- 217/20:
Vedtak:
Saken settes opp først til behandling i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

