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Klima Østfold 

– et samarbeid mellom kommunene, 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen



Klima Østfold-samarbeidets formål

styrke arbeidet for å oppnå kommunenes og 

fylkeskommunens klimamål



6 Klimabudsjett-piloter i Østfold

• Råde ca. 7 500 innbyggere

• Halden ca. 31 000 innbyggere

• Indre Østfold ca. 45 000 innbyggere

• Moss ca. 49 000 innbyggere 

• Sarpsborg ca. 58 000 innbyggere

• Fredrikstad ca. 82 000 innbyggere

Formannskapsmodell 

Første klimabudsjetter: 2020 

Rambøll er konsulent



Inspirasjon:

Miljødirektoratets kommunesider

ZEROs sjekklister for kommuner

Klima Østfold-workshopper
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Fredrikstad: Innen 2030 skal klimagassutslippene 
være redusert med minst 60 prosent, 
sammenliknet med 2016.

Bakgrunn



Rådes klimabudsjett 2020

Rådes «innholdsfortegnelse»

• Innledning

• Status for klimagassutslipp i Råde

• Hovedprinsipper for klimabudsjett 2020

• Kriterier for prioritering i Klimabudsjett 2020

• Tabell: Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet for 2020

• Beskrivelse av tiltakene i klimabudsjettet

• Felles tiltak på tvers av kommunene i Østfold



Rådes klimabudsjett 2020



Eksempel fra Haldens klimabudsjett 2020

Hensikten vår er å fortsette med beregninger av reduksjon av indirekte 

klimagassreduksjoner for enkelttiltak og –virkemidler. 

Holdes alltid adskilt fra direkte utslipp.



Fredrikstads klimabudsjett

El-ferga Go’vakker Elen



Forslag Fredrikstads klimabudsjett 2021



Fredrikstads klimamål: 

• 60 % innen 2030 sammenliknet med 2016

• 30 % i 2023 sammenliknet med 2016

Forslag Fredrikstads klimabudsjett 2021



Framskrivinger av utslippsreduksjon i Fredrikstad. Utslippskutt måles mot referanseåret 2016

Forslag Fredrikstads klimabudsjett 2021



Fra Fredrikstads klimabudsjett 2020

Næringsliv/Industri :

Det er  relevant å synliggjøre tiltak i industrien og energiforsyningen i 

klimabudsjettet. Fredrikstad kommune har derfor startet en dialog med 

noen av bedriftene med størst utslipp/størst energiforbruk. Noen av disse 

har allerede gjennomført tiltak etter referanseåret (2016) og andre har 

startet tiltak som vil gi framtidige utslippskutt. 

Fredrikstad kommune har ingen uttømmende liste over klimatiltak i 

næringslivet, men trekker likevel fram to eksempler: 

• Bedrift A planlegger tiltakene X, Y og Z 

• Bedrift A planlegger tiltakene Y og Æ, etter 2022 estimeres 

utslippsbesparelsen til rundt 900 tonn årlig 



Oppfølging/rapportering

• Miljødirektoratets utslippsstatistikk – 1, ¼ år etterpå

• Indikatorer

• Tertialrapportering underveis

• Enklest mulig 



Oppfølging/rapportering

• Miljødirektoratets utslippsstatistikk – 1, ¼ år etterpå

• Indikatorer

• Tertialrapportering underveis

• Enklest mulig 



Prosessen og årshjulet - det viktigste? 

• Kommunedirektøren og ledergruppen 

• Hvem eier klimabudsjettet og prosessen? (Økonomidirektør?)  

• Forankring i organisasjonen, tydelighet om hvem som eier tiltakene og 

virkemidlene

• I hvilke dokumenter skal hva stå? 

• Rundskriv/instruksjoner med veiledning

• Prosess som del av ordinær budsjettprosess – nødvendig med annen 

tidslinje? 

• Utvikling av tiltak og virkemidler i virksomhetene, supplert med 

klimaråd

• Beregne utslippskutt, sammenstilling til klimabudsjett

• Hvem skal beregne utslippskutt? Internt og/eller eksterne?

• Inkludere tiltak og virkemidler som man ikke har midler til?

• Prosa som beskriver tiltak som gjennomføres av andre samfunnsaktører?

• Gjennomføring av tiltakene og virkemidlene

• Oppfølging/rapportering 



Lenker til forslagene til 2021-
budsjettene og -klimabudsjettene

• Fredrikstad kommune

• Moss kommune 

• Halden kommune

• Indre Østfold kommune

• Sarpsborg kommune

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk-demokrati/budsjett-og-handlingsplaner/2021-2024/kommunedirektorens-forslag-til-okonomiplan-2021-2024-og-arsbudsjett-2021.pdf
https://pub.framsikt.net/2021/moss/bm-2021-%C3%B8konomiplan_2021-2024/#/generic/summary/climatesummary
https://pub.framsikt.net/2021/halden/bm-2021-budsjett_og_%C3%B8konomiplan_2021-2024/#/generic/summary/climatesummary
https://pub.framsikt.net/2021/io/bm-2021-test/#/generic/summary/climatesummary
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/budsjett/2021/handlingsplan-2021-2024-med-arsbudsjett-2021_forslag.pdf


Følg gjerne Klima Østfold!

www.klimaostfold.no
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