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DEL TO – MER OM SAKEN
KLIMA- OG MILJØFONDET – STATUS 2020 OG DISPONERINGER FOR 2021
Oversikten under viser forslag til disponeringen av midlene fra klima- og miljøfondet i 2021.
Henviser til saken om klimastrategiens handlingsplan for 2021 for mer detaljert beskrivelse av
tiltakene.
I matrisen under er det inkludert en kolonne for å markere status for tiltaket i fondet. Tiltak som
tidligere har fått bevilgning fra fondet og som videreføres i 2021, er markert som «aktiv». Tiltak
for 2021 som ikke har fått bevilgning fra fondet tidligere, er markert som «ny».
Alle nye tiltak som foreslås med bevilgning fra klima- og miljøfondet 2021 er i tråd mål og
innsatsområder i gjeldende Klimastrategi 2030, forslag til handlingsplan for 2021 og
høringsutkastet til revidert Klimastrategi 2030.
Tiltak/Prosjekter

Grønne busser for transport av barn og eldre til fritidsaktiviteter
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Aktiviteter i tiltaket går som planlagt, men fakturering av utgifter fra
Ruter forventes først i 2021. Midler fra 2020 overføres derfor til
2021.
Samkjøring til fritidsaktiviteter – skibuss
Utsatt til vinter 2020/2021 grunnet snømangel i forrige
vintersesong. Midler foreslås overført til 2021.
Tiltaket er inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Kjørestopp – nye løsninger for å redusere foreldrekjøring til
fritidsaktiviteter
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Kartlegging av CO2-lagringspotensiale i Bærum
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Smart Bike elsykkel låneordning
Videreføring av eksisterende tilbud og utvikling av felles drift av
låneordning for elsykkel til bedrifter, innbyggere og ansatte.
Helelektrisk og klimavennlig mobilitet Fornebu – piloter
Midler tiltenkt Oksenøya, men gjennomføring av tiltak er utsatt
grunnet manglende ressurser til å følge opp grunnet Covid-19.
Case-studie: Mobilitet i etablerte boligområder
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Utsatt til 2021 grunnet Covid-19.
Gratis energirådgivning og tilskudd til energieffektivisering til
innbyggere
For å dekke den økte pågangen om tilskudd til energieffektivisering,
er det behov for økte midler i 2021. Tilskudd til energieffektivisering
i boliger kan utløses etter gratis energirådgivning (hjemmebesøk
eller digital rådgivning).
Matsvinn og matvinn i skolen
Forsinket aktivitet grunnet Covid-19. Midler foreslås overført til
2021.
Klimaklokprisen
Pilotering og insentiver - midler rettet mot bedrifter og næringer i
Bærum
Planlegging og iverksetting av piloter og insentiver som bidrar til å
realisere mål og tiltak i klimastrategien, samt bidrar til å utvikle
Bærum som arena for innovasjon, pilotering og forbildeprosjekter.
Verktøykasse for klimaklokt næringsliv
Forsinket oppstart grunnet Covid-19.
ZEN på Fornebu
Klimaklok dashboard
Det har vært behov for å definere rammer, innhold og organisering
av dette tiltaket. Foreløpig har tiltaket ikke hatt aktiviteter med
økonomisk konsekvens, men det forventes i 2021. Disponeringen
foreslås derfor overført til 2021.
Klimaklok kommunikasjon og medvirkning
Støtte opp om kommunikasjon og medvirkning i klimaarbeidet,
spesielt knyttet til revisjonsarbeidet. Utvikling av nettside for
kommunikasjon om Bærums klimaarbeid for innbyggere, politikere,
næringsliv og administrasjon.
Klimakloke og miljøvennlige arrangementer
Forsinket aktivitet grunnet Covid-19. Midler foreslås overført til
2021.
Bærumsfolk
Kampanje med støtte fra Akershus miljøfond.
Utsatt til 2021 grunnet Covid-19.
Midler til klimaregnskap, klima budsjett og rapportering
Det er behov for ekstern bistand til utslippsberegninger av tiltak til
klimabudsjett 2022.
Smarte Bygg – SD styring
Til utvikling av smart styring av kommunale bygg. «Program for bygg
og brukeradferd» som fikk bevilget midler fra fondet i 2019 inngår i
dette tiltaket.
Utviklingsprosjekter for sirkulærøkonomi og avfallsreduksjon innen
bygg
Til gjennomføring av prosjektet «Sirkulær emballasje på
byggeplass», samt prosjektet «Nye anskaffelser for dokumentert
avfallsreduksjon (NADA)» i samarbeid med Sintef, Omsorgsbygg og
Asker kommune.
Sykkelhotell
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Analyse av kommunens vareleveranser
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Det er behov for en analyse som kartlegger utslippene fra
kommunens vareleveranser i dag og potensialet for
utslippsreduksjoner ved innføring av nye tiltak i innkjøpsprosessen.
Tiltakene skal sikre større grad av samlasting og utslippsfrie kjøretøy
i vareleveringen.
Kartlegging av varetransporten i Sandvika
Prosjektet skal utarbeide en løsning for effektiv og utslippsfri
varetransport i Sandvika. Målet er å redusere kommunens
klimafotavtrykk og skape et hyggelig og attraktivt sentrumsområde
med færre vareleveranser/hentinger. Prosjektet skal også jobbe
med å implementere varetransport i kommunale planer for å sikre
gode løsninger for varetransport ved utbygginger.
Felles mottaksplasser for masser
Arbeide med utbyggingsprosjekter og entreprenører for å realisere
samarbeid, felles bruk av anleggsområder og korte
transportdistanser for masser.
Etablering av et fossilfritt ressursbankområde for mottak av
masser og byggavfall på Avtjerna
Renovasjonstjenester med økt fokus på ombruk og
materialgjenvinning
For å støtte morgendagens krav til ombruk og avfallsreduksjon, må
dagens renovasjonstjenester videreutvikles. Tiltaket er knyttet til
kommunen som tjenesteleverandør. Det er behov for å utarbeide en
plan for helhetlig arbeid med tiltak som kan bidra til økt
kildesortering, mer ombruk og materialgjenvinning.
Deltakelse i ZEROs forum for nyttetransport
Deltakelse vil bidra til nettverksbygging og spredning av erfaringer
og resultater fra arbeidet med varelogistikk i kommunen.
Klimakloke nabolag
Et etablert samarbeidsområde kommunen har med Bærum
velforbund. Vil gi handlingsrom for å sette i gang konkrete tiltak og
initiativer som utvikles gjennom samarbeidet.
Innføring av klimaledelse i kommunens virksomhetsstyring
Innføring av klimaledelse er et prioritert satsingsområde inne
Klimaklok kommune i 2021. Eksempler på aktiviteter: Videreutvikle
styringsverktøy og systemer for målstyring og rapportering.
Utarbeide veileder og e-læring for ledere og ansatte. Utvikle og
teste pilot for et Klimaklok «ambassadør»-program for ansatte.
Treårig koordinator for lokalt og regionalt klimasamarbeid
Nettverk for aktive og innovative klimakommuner ble etablert i 2016
og består nå av 25 kommuner, 2 fylkeskommuner og 2 fylkesmenn i
Viken og Innlandet. Nettverket møtes fast annenhver måned, og
samarbeider om gjennomføring av klimatiltak, prosjekter,
kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.
Bærum kommune overtar sekretariatsansvaret for nettverket fra
2021. Det skal søkes om midler til nettverket fra Klimasats for
finansiere en treårig nettverkskoordinator i 50 % stilling som kan
styrke og videreutvikle samarbeidet i nettverket.
Kommunedirektøren foreslår å
at Bærum kommune tilbyr nettverket å ha arbeidsgiveransvaret for
klimanettverkskoordinatoren, samt finansiere resterende 50 %
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stilling i 3 år som en ekstra ressurs til klimasekretariatet og Klimaklok
kommune satsningen. Det vil bidra til å løse kapasitetsutfordringene
i klimasekretariatet til følge opp klimastrategien og mandatet for
Klimaklok kommune. En treårig 50 % stilling til klimasekretariatet vil
bidra til at kommunen har styrket kapasitet til å følge opp nye
initiativ og samarbeid med næringsliv, akademia og innbyggere i
Bærum. Det er hovedstrategier i klimastrategien hvor
gjennomføringsevnen bør styrkes, og hvor kommunen i dag har for
lite kapasitet til å følge opp.
Tiltak innen forurensing og miljø som ikke er knyttet til Klimastrategi 2030:
Tiltak/prosjekt
Strandryddedag
Tiltak i klimastrategiens handlingsplan 2021.
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Tilskudd til dykkerklubber
Tiltak i klimastrategiens handlingsplan 2021.
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
Opprydding og restaurering av vassdrag
Tiltak i klimastrategiens handlingsplan 2021.
Inkludert i budsjettramme for Klimaklok i HP2021-2024.
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Tidligere disponering til tiltak som gjelder drift tas ut da dette er strid med retningslinjer for
fondet. Finansiering av disse tiltakene fra klimastrategiens handlingsplan 2021 foretas gjennom
tjenesteområdets driftsbudsjett. Bevilgning fra HP2021-2024 til tiltaket «Gratis parkering for
elbiler» flyttes fra fondet til driftsbudsjett teknisk fra 2021.

