ÅRSMELDING 2018
Troms Fylkeskommune besluttet i begynnelsen av året å få ekstern hjelp til å drifte Klimapartnere Troms i
påvente av ansettelse av en ny person, SALT administrerte prosjektet frem til slutten av september da det
ble tilsatt prosjektleder. Line Bjørkli tiltrådte 1. oktober og skal jobbe 50% med Klimapartnere Troms og
50% med miljøsertifisering.
Klimapartnere Troms har deltatt på Arendalsuka i slutten av august og Zerokonferansen 6.-8. november,
parallelt har det vært avviklet nettverksmøte med de andre Klimapartner-regionene. Klimapartnernettverket i Norge utvider seg og flere regioner, Trøndelag, Østfold og Nordland, er under etablering. Det
jobbes derfor med å utvikle en tydeligere grafisk profil og kommunikasjonsplattform for hele nettverket.
Samtidig er det enighet om å ivareta de lokale geografiske forskjellene og utvikle egne regioner på
regionenes egne premisser.
AKTIVITETER:
I henhold til handlingsplan for 2018 er de fleste aktiviteter gjennomført, med unntak av ett partnermøte.
Styremøter:
Det har vært avviklet tre styremøter. Saker som har vært behandlet er regnskap 2017 og budsjett 2018,
handlingsplan for 2018, hvordan utvidelse av nettverket kan foregå geografisk samt rekruttering av nye
partnere, klimaregnskap 2017 og tilsetting av ny prosjektleder.
Temamøter:
1. «Plastfri Troms» - temamøte i samarbeid med Tromsø kommune. Flere av partnerne, blant annet
Remiks, UIT og Tromsø kommune bidro med innlegg for å belyse problemstillingen. Det ble også
gjennomført gruppearbeid der deltakerne ble presentert problemstillinger som de skulle løse.
2. Energieffektivisering av bygg – partnerne COWI, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune,
Framtiden i våre hender bidro med innlegg, i tillegg stilte NHO for å snakke om innovative
anskaffelser og mulighetene i det. Grupper sammensatt på tvers av sektorer og fag drøftet
hvordan samarbeid på tvers kan foregå og hvilke muligheter det åpner for bedre anskaffelser.
3. Klimaregnskap – Asplan viak utarbeider klimaregnskap på bestilling fra Klimapartnere Troms og
på siste temamøte ga de en presentasjon av klimaregnskapet 2017 for nettverket samlet og
enkeltvis.
Partnermøte:
1. ASKO Nord var vertskap for Partnermøte 16. april, Troms fylkeskommune satt opp buss og
transporterte deltakerne til lokalene til ASKO Nord i Ramfjord. Etter en flott presentasjon av ASKO
Nords arbeid med å redusere sine klimagassutslipp, samt omvisning på anlegget, ble deltakerne
delt inn i grupper for å jobbe med følgende problemstillinger:
Reduksjon av avfall med fokus på mat
Energieffektivisering av bygg
Transport og reise – teknologiske løsninger og barrierer
Miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester

STYRET:
-

Styret består av 6 representanter fra partnerne og ledes av fylkesråd for samferdsel, Ivar B.
Prestbakmo (SP).

NAVN:

VIRKSOMHET:

Erland Loso

UIT Norges arktiske universitet

Britt Mathisen Limo

Remiks

Nina M. Hjort

JM Hansen

Kontakt:
Prosjektleder Line Bjørkli, line.bjorkli@tromsfylke.no, Mobil: 48216178

Trond Roger Wallan

COWI

Grete Ovanger

ASKO Nord

Ivar Bühring Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel (SP), Troms
fylkeskommune

ØKONOMI:
Budsjett 2018

Regnskap 31.12.2018
INNTEKTER:
Klimasats tilskudd

250000

250000

Medlemskontingent

260000

250000

Midler Troms fylkeskommune

416822

428875

SUM INNTEKTER:

926822

928875

Prosjektledelse innleid

486150

421875

Lønns- og personalkostnader

112297

0

Klimaregnskap

278800

225000

18423

30000

Partnermøte (1 stk)

5717

30000

Styremøte (3 stk)

1290

2000

Honorar konsulent

0

100000

Reisekostnader konsulent

0

50000

17500

25000

6645

25000

0

20000

926822

928875

KOSTNADER:
Drift

Reisekostnader
Nettverksbygging og møter
Temamøte (3 stk)

Ekstern nettverksbygging
Informasjonsmateriale
Deltakelse i arrangementer/kurs
Reisekostnader
SUM KOSTNADER TOTALT
Kommentarer:
-

-

Innleid prosjektledelse (SALT) og ansettelse av prosjektleder 1.oktober, har økt kostnadene til
drift.
Aktiviteten er i henhold til Handlingsplan 2018. Reelle kostnader knyttet til nettverksaktiviteter
er lavere enn budsjettert, det samme gjelder deltakelse på konferanse/kurs og
reisekostnader. Det kan forklares med at behov for kompetanseheving ikke har vært tilstede,
før ny prosjektleder ble ansatt. Partnermøte, temamøter og styremøter har vært arrangert hos
partnere som har medført lavere kostnader.
Medlemskontingenten utgjør medlemsavgift fra 18 partnere.
Prosjektledelse er i all hovedsak innleid eksternt til å drifte Klimapartnere. Ny prosjektleder
tilsatt fra 1. oktober og lønns- og personalkostnader er spesifisert i egen post.

Kontakt:
Prosjektleder Line Bjørkli, line.bjorkli@tromsfylke.no, Mobil: 48216178

MEDLEMMER:
Klimapartnere Troms har mistet Statsbygg som partner og har fått to nye, Harstad kommune og Jekta
Storsenter. Partnerskapet består av til sammen 19 virksomheter, hvorav 6 er fra offentlig sektor og 13 fra
privat sektor..

Partnere i Klimapartnere Troms:

Kontakt:
Prosjektleder Line Bjørkli, line.bjorkli@tromsfylke.no, Mobil: 48216178

