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Utbetaling av tilskudd - Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2019 med referansenummer 19S03392. Det er søkt
om et tilskudd på kr 1 200 000. Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og vil utbetale et tilskudd
til tiltaket. Tiltaket som gis tilskudd er "Nettverk for lavutslipp Trøndelag".

Beskrivelse av tiltaket:
"Fylkeskommunen ønsker å fortsette arbeidet med etablering av et Nettverk for lavutslipp i
kommunene i Trøndelag. Nettverket har som mål å gjøre arbeidet med utslippsreduksjon enklere
og tilgjengeligere for kommunene i Trøndelag gjennom å legge til rette for samarbeid, felles
innsats og kompetanseheving for å få til en utslippsreduksjon regionalt og i hver enkelt kommune.
Vi ønsker å jobbe for at kommunene i Trøndelag skal gå i en felles retning.

De to hovedmålene for nettverket er å øke kompetansen på klimaområdet og den andre er å finne
frem til konkrete klimatiltak i kommunene.

Gjennom deltakelsen i nettverket oppfordres kommunene til å etablere en intern klimagruppe og
delta på de initiativ og tilbud som blir initiert via nettverket. Hver kommune har en kontaktperson
som mottar informasjon og henvendelser i fra sekretariat og andre deltakere i nettverket. Det er
ønskelig å tilgjengeliggjøre klimaarbeidet sånn at det blir enklere for kommunene å implementere
og sette i gang eget arbeid. Som deltaker i nettverket vil kommunene kunne dele sine erfaringer av
tiltak, prosjekter, verktøy og rutiner for å få til en utslippsreduksjon innenfor flere områder, og
der kommunene selv ønsker å gjøre en prioritert innsats.
"

KLIMASATSSTØTTE TIL NETTVERK
Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling
og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.

Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må
* ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
* ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
* være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
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* omfatte minst fire (fylkes)kommuner
* samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune

Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til
nettverkssekretariatet.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet vurderer at Nettverk for lavutslipp Trøndelag
dekker alle krav til nettverk. Nettverkstilskuddet regnes ut fra at kommunene Agdenes, Bjugn,
Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen,
Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid,
Namsskogan, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Osen (fra og med mai-2019), Overhalla, Rennebu,
Rindal, Roan, Røros, Røyrvik / Raarvihke, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa / Snåase, Steinkjer,
Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna, Ørland og Åfjord deltar i nettverket. Trøndelag
fylkeskommune deltar også, men utløser støtte i et annet nettverk.

Nettverket har 48 deltakere som utløser støtte og får kr 25 000 per deltaker, til sammen kr 1 200
000 for arbeidet i 2019. Tilskuddet blir betalt ut til Trøndelag fylkeskommune i rollen som
sekretariat for nettverket.

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg inn med samme bruker som sendte søknaden.

Klimanettverk Nettverk for lavutslipp Trøndelag fikk støtte til nettverksarbeid i 2018.
Miljødirektoratet mottok sluttrapport for 2018 den 25.1.2019 og vurderer at nettverket har
rapportert tilfredsstillende om aktiviteter i 2018 og nytten av tilskuddet.

Lykke til med arbeidet!

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven 2
første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Tilskuddet vil utbetales til deres konto 8601 76 85300 med betalingsreferanse 2019/3388-14032019
som vist her:

Dato Beløp Beskrivelse

18.03.2019 1 200 000 Utbetaling av tilskudd

Følgende krav til rapportering og rapporteringsfrister gjelder for tilskuddet.

Leveres Beskrivelse Frist

Sluttrapport Rapport om gjennomførte aktiviteter og vurdering av
nytteeffekten av støtten

25.01.2020
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Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.

Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalt tilskudd
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for
tilskuddet bortfaller.

Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Lise Kristin Svenning Jensen
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no
Bjugn kommune postmottak@bjugn.kommune.no
Flatanger kommne postmottak@flatanger.kommune.no
Fosnes kommune postmottak@fosnes.kommune.no
Frosta kommune postmottak@frosta.kommune.no
Frøya kommune postmottak@froya.kommune.no
Grong kommune postmottak@grong.kommune.no
Hemne kommune postmottak@hemne.kommune.no
Hitra kommune postmottak@hitra.kommune.no
Holtålen kommune epost@holtalen.kommune.no
Høylandet kommune postmottak@hoylandet.kommune.no
Inderøy kommune postmottak@inderoy.kommune.no
Indre Fosen kommune postmottak@indrefosen.kommune.no
Klæbu kommune postmottak@klabu.kommune.no
Leka kommune post@leka.kommune.no
Levanger kommune postmottak@levanger.kommune.no

http://www.norge.no/
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Lierne kommune postmottak@lierne.kommune.no
Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no
Meldal kommune postmottak@meldal.kommune.no
Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no
Meråker kommune postmottak@meraker.kommune.no
Midtre Gauldal kommune postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Namdalseid kommune postmottak@namdalseid.kommune.no
Namsskogan kommune postmottak@namsskogan.kommune.no
Namsos kommune postmottak@namsos.kommune.no
Nærøy kommune postmottak@naroy.kommune.no
Oppdal kommune post@oppdal.kommune.no
Orkdal kommune postmottak@orkdal.kommune.no
Osen kommune postmottak@osen.kommune.no
Overhalla kommune postmottak@overhalla.kommune.no
Rennebu kommune postmottak@rennebu.kommune.no
Rindal kommune post@rindal.kommune.no
Roan kommune post@roan.kommune.no
Røros kommune postmottak@roros.kommune.no
Røyrvik kommune postmottak@royrvik.kommune.no
Selbu kommune postmottak@selbu.kommune.no
Skaun kommune postmottak@skaun.kommune.no
Snillfjord kommune postmottak@snillfjord.kommune.no
Snåsa kommune postmottak@snasa.kommune.no
Steinkjer kommune postmottak@steinkjer.kommune.no
Stjørdal kommune postmottak@stjordal.kommune.no
Trondheim kommune Miljoenheten.Postmottak@trondheim.kommune.no
Verdal kommune postmottak@verdal.kommune.no
Verran kommune postkasse@verran.kommune.no
Vikna kommune vikna@vikna.kommune.no
Ørland kommune postmottak@orland.kommune.no
Åfjord kommune postmottak@afjord.kommune.no
Tydal kommune postmottak@tydal.kommune.no
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