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Kort om Amund

- leder KP Innlandet

•Opprinnelig fra Løten

• Involvert litt i KP første 

gang i Tromsø fra 2016

•Klimapartnere er forankret 

i Fylkeskommunen 

Innlandet – etablering over 

2 år (ut 2021) på 

prosjektoppdrag.



Klimapartnere Innlandet
•Klimapartnere 
Innlandet ble 
stiftet 
30.september 
2020.

•10 partnere

•Ambisjoner om 
det dobbelte

•En kommune 
per i dag.



Hva er Klimapartnere

•Klimapartnerne jobber for å redusere egne 

klimagassutslipp og jobber sammen for grønn 

samfunns- og næringsutvikling.

•Klimapartnere.no

•Vårt mål er å være Norges viktigste partnerskap 

for grønn næringsutvikling



Klimapartnere metoden

Viktige forpliktelser for partnere:

•Forankre klimaarbeidet i toppledelsen

•Systematisk miljøstyring gjennom 

miljøsertifisering, som Miljøfyrtårn, EMAS eller 

ISO

•Gjennomføre årlig klimaregnskap

•Betale årlig kontingent



Prisstruktur partnerskap

•Over 300 ansatte: 50 000,-

•50-300 ansatte: 30 000,-

•20-50 ansatte: 20 000,-

•Under 20 ansatte: 10 000,-

•Første betaling gjelder fra 2021, med første 
klimaregnskap fra 2020.



Klimapartnere vil bidra til å:

•Skape effektive møteplasser for dialog, 

samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av 

bransjer, sektorer og fag.

• Innhente og sammenstille data til klimaregnskap

•Øke kunnskap og formidling om grønne 

prosjekter i Innlandet

•Være en koblingsboks for problemløsing og 

bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og 

mellom virksomheter



Klimapartnere metoden

I tillegg utfordrer vi bedrifter til å:

•Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)

•Forankre forståelse av klimarisiko og grønne 

muligheter i virksomhetens ledelse

•Være en pådriver for grønne løsninger



Innlandet har blitt «doblet»

- hvilke muligheter gir det?

•Oppland + Hedmark = Innlandet

•Store skog- og landbruksressurser

•Mange «småbyer» og bygder

•Hvilke muligheter gir dette?



Klimapartnere Innlandet

•«der det er utslipp er det muligheter»

•Flere viktige og store sektorer

•Med store utslipp, men også framtidens 

løsninger

•Skog, landbruk og transport



Skogbruket og bioøkonomi

•Muligheter for å:

•Skape sterkere koblinger mellom ulike fagfelt i 

byggenæringen

•Eksempel Ydalir

•Tydeligere retningslinjer i offentlige anskaffelser?

•Mer foredling av trevirke i Innlandet?



Jordbruket

•Stor og viktig næring

•Økt selvforsyning i 

kombinasjon med mindre 

utslipp?

•Beite som løsning for 

andre aktører i samfunnet

•Eksempel: Nofence

•Gård på Fåberg



Transport = utslipp = muligheter

•Lillehammer bysykkel

•50 bysykler til utleie via 

mobilapp for studenter 

og ansatte på 

høgskolen

•Utnytte korona -

anbefalinger om å 

unngå kollektivtransport



Framdrift for 

Klimapartnere Innlandet

•Ønsker flere partnere med fremover – gjerne 

noen flere kommuner!

•Skape fellesmål for miljø- og klimatiltak.

•Viktig koblingsboks mellom offentlige og private 

virksomheter

•Felles plattform for klimaregnskap, 

sammenligning og inspirasjon på tvers av 

sektorer



Klimaregnskap



Takk for oppmerksomheten

Klimapartnere.no
amund.hagen.kristiansen@innlandetfylke.no

mobil: 41651370


