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Klima- og miljøfondet - status 2020 og disponering for 2021

Formannskapet-19.02.2021- 062/21
Vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.
Formannskapet-17.02.2021- 053/21
Vedtak:
Saken utsettes til behandling 19.02.2021 på grunn av mange saker på dagens møtekart.
Signe Bakke Sølbergs forslag følger saken uten votering.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021- 015/21
Innstilling:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021-015/21
Innstilling:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.

SAKEN I KORTE TREKK
Saken redegjør for bruken av klima- og miljøfondet i 2020, og forslag til disponering i 2021.
Kommunedirektøren foreslår at en stor andel av fondets midler er udisponert frem til neste
behandling av klima- og miljøfondet i løpet av høsten 2021. Kommunedirektøren vil da legge frem
forslag til fordeling av udisponerte midler for andre halvdel av 2021 som inkluderer nye tiltak fra
revidert klimastrategi. Det henvises til sakene «Høring – revidert Klimastrategi 2030 (J.post ID
21/10770) og «Klimastrategi 2030 - handlingsplan for 2021» (J.post ID 21/12082 ) som også er til
behandling.
Tidligere behandling
Kommunestyret vedtok følgende som del av Handlingsprogrammet 2020-23: «Klimafondet gis
navnet Klima- og miljøfondet. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til klarere retningslinjer
for disponering av Klima - og miljøfondet».
Formannskapet vedtok retningslinjer for bruk av klima- og miljøfondets midler 13.01.2021 (J.post
ID: 22/22270). Videre ble det vedtatt at 10% av fondet avsettes til ulike formål som kan disponeres
for å gi handlingsrom og økt forutsigbarhet i klima- og miljøarbeidet. Forslag til disponering skal
fremmes som sak i MIK.
Klima- og miljøfondet 2020
Forslag til disponering av klima- og miljøfondet 2020 ble behandlet i Hovedutvalg MIK 23.01.20 og
Formannskapet 29.01.20 (J.post ID 19/280064). Fordeling av udisponerte midler ble behandlet i
Hovedutvalg MIK 04.06.20 (J.post ID 20/103101).
Totalt var det 17 750 000 kr til fordeling fra klima- og miljøfondet i 2020. Tabellen under viser en
overordnet statusoversikt for bruken av fondsmidlene i 2020:

Økonomisk ramme for Klima- og miljøfond 2020 (HP20202023)
Overførte midler fra 2019
Totalramme for Klima- og miljøfond 2020

17 000 000

Disponerte midler for 2020
Sluttregnskap for disponerte midler i 2020
Budsjettbalanse for 2020

17 575 000
12 781 965
4 981 035

Forslag til overførte disponeringer fra 2019/2020 til 2021
Frigjorte midler til disponering i 2021

750 000
17 750 000

3 587 674
1 393 361

Det er flere av tiltakene med disponering fra klima- og miljøfondet i 2020 som er forsinket eller
utsatt som følge av Covid-19 pandemien. Kommunedirektøren foreslår å overføre de fleste av disse
disponeringene på om lag 3,58 mill til 2021 for at tiltakene kan gjennomføres. Kommunedirektøren
foreslår at de frigjorte midlene fra 2020, totalt om lag 1,4 mill, blir overført til 2021 og inngår i
fordelingen av fondet for 2021. Det tas forbehold om justering av budsjettbalansen i forbindelse
med avslutningen av regnskapet for 2020.
Status for bruken av hver enkelt disponering fra fondet i 2020 er gjengitt i en tabell i del 2 i saken.
Det vil redegjøres nærmere for status på tiltak og bruken av midler fra fondet i kommunens

årsrapport for 2020.
Retningslinjer for Klima- og miljøfondet 2021
Formannskapet vedtok retningslinjer for bruk av klima- og miljøfondets midler 13.01.2021 (J.post
ID: 22/22270). Det innebærer at forslag til disponeringer av klima- og miljøfondet i 2021 skal være i
tråd med følgende vurderingskriterier:
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.
Klima- og miljøfondet 2021
Tabellen under viser en oversikt over de økonomiske rammene for klima- og miljøfondet i 2021.
Totalt er det 22 718 035 kr til fordeling fra fondet i 2021. Kommunedirektørens forslag til nye
disponeringer for første halvdel av 2021 utgjør totalt 11 440 000 kr. Det er i tillegg 3 587 674 kr fra
tidligere disponeringer i 2019 og 2020 som foreslås overført til 2021. Dette er tiltak som er forsinket
eller utsatt grunnet Covid-19 pandemien.
Økonomisk ramme for Klima- og miljøfond 2021 (HP20212024)
Tiltak med bevilgning som er overført til driftsbudsjett for
miljøtekniske tjenester
Frigjorte og overførte midler fra 2020
Totalramme for Klima- og miljøfond 2021

19 800 000

Forslag til nye disponeringer for 1.halvdel av 2021
Forslag til overføring av tidligere disponeringer fra 2019 og
2020
Totalsum forslag til disponering 1.halvår 2021

11 440 000
3 587 674

Udisponerte midler til fordeling 2.halvdel av 2021

2 000 000
4 918 035
22 718 035

15 027 674
7 690 361

Klimastrategi 2030 er under revisjon og skal sluttbehandles av kommunestyret i juni 2021.
Kommunedirektøren foreslår at en stor del av klima- og miljøfondet ikke disponeres før revidert
klimastrategi er vedtatt. Udisponerte midler skal legges frem for behandling i Hovedutvalg for
miljø,idrett og kultur i løpet av høsten 2021. Kommunedirektøren vil da presentere forslag til
fordeling av udisponerte midler som inkluderer nye tiltak fra tiltaksliste til revidert klimastrategi.
Mer om forslagene til disponeringer av klima- og miljøfondet 2021 finnes i del 2 av saken.
Som vedlegg i saken ligger en tabell som gir en oversikt over status på tidligere bevilgninger fra
2019-2020 og forslag til ny fordeling av midlene fra Bærum klima- og miljøfond i 2021.
Forvaltning av fondet
Bærum klima og miljøfond forvaltes av klimakloksekretariatet i samarbeid med relevante enheter i

kommunen, fortrinnsvis enheter som har ansvar for gjennomføring av tiltak i klimastrategiens
handlingsplan. Forslag til disponeringer skal være i tråd med vurderingskriteriene i vedtatte
retningslinjer for klima- og miljøfondet.
Forslag til disponering av midler etter budsjettvedtak og status for bruken av midlene fra fondet
foregående år vil hvert år legges frem som en egen sak.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Tjenesteområder med ansvar innenfor Klimastrategien og eiere av tiltak i handlingsplanen for 2021
ble i desember informert om at det var mulighet til å komme med forslag til disponeringer av klimaog miljøfondet i 2021. De forslagene som er kommet fra tjenesteområdene er alle inkludert i forslag
til disponering som ligger i saken.
Konsekvenser av beslutningene
Forslaget til fordeling gjør det mulig å gjennomføre tiltak i klimastrategiens handlingsplan for 2021.
Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Vedlegg - Tabell Klima- og miljøfondet – status 2020 og disponeringer for
2021

5259918
5259932

Behandlingen i møtet 19.02.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
- Det opprettes et "Bike to work"-prosjekt, etter inspirasjon fra blant annet Dublin, der ulike
arbeidsgivere i kommunen kan få hjelp til å sponse (el)sykler for sine ansatte i bytte mot at de
faktisk sykler til jobb
- Kommunen annonserer en konkurranse der det kan søkes om et antall 2-soners helårskort hos
Ruter (til en verdi av 13 000 kroner), der målet er at vinnerne går over fra mindre klimakloke
alternativer til kollektivtransport permanent. Erfaringene kan deles gjennom Bærumsfolk-prosjektet
- Det opprettes en egen klimapott for merking av sykkelvei i trafikkfarlige kryss, for å øke tryggheten
for syklister og imøtekomme den økte sykkeletterspørselen under covid-19
Dette berammes innenfor midlene til disposisjon i 2021.

Votering:
Signe Bakke Sølbergs forslag 1 fikk 2 stemmer (MDG, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag 2 og 3 fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-19.02.2021- 062/21:
Vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.

Behandlingen i møtet 17.02.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
- Det opprettes et "Bike to work"-prosjekt, etter inspirasjon fra blant annet Dublin, der ulike
arbeidsgivere i kommunen kan få hjelp til å sponse (el)sykler for sine ansatte i bytte mot at de
faktisk sykler til jobb
- Kommunen annonserer en konkurranse der det kan søkes om et antall 2-soners helårskort hos
Ruter (til en verdi av 13 000 kroner), der målet er at vinnerne går over fra mindre klimakloke
alternativer til kollektivtransport permanent. Erfaringene kan deles gjennom Bærumsfolk-prosjektet
- Det opprettes en egen klimapott for merking av sykkelvei i trafikkfarlige kryss, for å øke tryggheten
for syklister og imøtekomme den økte sykkeletterspørselen under covid-19

Dette berammes innenfor midlene til disposisjon i 2021
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes til behandling 19.02.2021 på grunn av mange saker på dagens møtekart.
Signe Bakke Sølbergs forslag følger saken uten votering.

Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-17.02.2021- 053/21:
Vedtak:
Saken utsettes til behandling 19.02.2021 på grunn av mange saker på dagens møtekart.
Signe Bakke Sølbergs forslag følger saken uten votering.
Behandlingen i møtet 11.02.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021- 015/21:
Innstilling:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten 2021.

