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Kursopplegg og plan 
for dagen 
Velkommen tilbake! 
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Oversikt over kursets ulike deler 

10. mai:

Hvordan komme i gang 
med klimabudsjett? 
 

11. mai

Tiltakene er kjernen i 
klimabudsjettet 
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Kl. 12.05 Velkommen tilbake
Opplegg for dagen, deltakere, repetisjon fra gårsdagen 

12.15 Steg 4: Referansebane 
Hvorfor og hvordan framskrive utslippene? 

12.25 Steg 5: Tiltak og virkemidler 
Hvordan utvikle gode tiltak, hvordan få med resten av kommuneorganisasjonen 
Hvor finne tiltak, effektberegning av tiltak, tiltak som ikke kan kvantifiseres  

12.50 Pause

13.00 Lokalt eksempel: Molde kommune (inkl. spørsmål og kommentarer) 
Klimabudsjettarbeid i Molde kommune

13.15 Gruppearbeid: Tiltak

13.35 Steg 5: Atferdsbarrierer og -løsninger

13.55 Pause

14.05 Gruppearbeid: Atferdsbarrierer og-løsninger 

14.20 Steg 6: Oppfølging 
Rapportering, integrering, indikatorer 

14.30 Fem prinsipper for god klimakommunikasjon 

14.50 Oppsummering og noen tips på tampen 

Agenda 
onsdag 
11. mai 



Presentasjon
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Deltakere: 

Aure 
Vestnes
Ålesund
Tingvoll
Sula 
Smøla
Sunndal
Kristiansund 
Volda 
Molde 
Averøy 
Rauma 
Surnadal
Hustadvika 
Aukra
Stranda
Sykkylven 
Sunndal
Hareid
Fjord 
Herøy
R8Me
Streken AS, Rauma
ÅRIM AS
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune



Repetisjon 

Hva snakket vi om i går? 
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Hva er et klimabudsjett?
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Klimabudsjett er et 

styringsverktøy for å oppnå 

klimagassreduksjoner og andre 

vedtatte klimamål.

Klimabudsjettet presenterer 

klimamål,  tiltak for å redusere 

utslipp, anslått effekt av 

tiltakene og fordeler ansvaret 

for gjennomføringen.

Definisjon og illustrasjon: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Repetisjon 

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/


Klimabudsjett - steg for steg 

8

Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Tiltak og 
virkemidler 

Hva må vi gjøre for 
å nå målene? 
Kan vi tallfeste 

forventet effekt?

Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 

Repetisjon 



1) Forarbeid 
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Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 

● Forankring 
● Etablere team 
● Lag en plan 
● Kompetansebygging

Repetisjon 



2) Avgrensning
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Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 

● Kommunen som virksomhet eller geografisk område? 
● Direkte og/eller indirekte utslipp? 
● Hvorfor har få inkludert indirekte utslipp til nå? Avgrensning

Hva omfatter 
klimabudsjettet? 

Hvilke utslipp skal 
kuttes? 

Repetisjon 
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Indirekte + direkte 
utslipp = 
klimafotavtrykk!

Illustrasjon: Veileder for 
klimabudsjett som 
styringsverktøy

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/


Inkludere utslipp og opptak 
fra skog og arealbruk? 

● Skog og arealbruk spiller en viktig rolle for klima, og 
kan gi både utslipp og opptak av klimagasser.

● Miljødirektoratet har et eget regnskap for 
kommuner utslipp og opptak fra skog og arealbruk  
○ Og en oversikt over tiltak som kan redusere 

utslipp eller øke opptak 
● Kan inkludere mål og tiltak for denne sektoren i 

klimabudsjettet, men da bør det holdes adskilt som 
en egen analyse og med egen tabell - og ikke telle 
opptak mot klimareduksjonsmålet 

● Også på nasjonalt og internasjonalt nivå anbefaler 
forskere at man setter to separate mål: ett for 
utslippskutt og ett for opptak 
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“Oslos natur skal 
forvaltes slik at naturlige 
karbonlagre i vegetasjon 
og jordsmonn blir 
ivaretatt og opptaket av 
klimagasser i skog og 
annen vegetasjon øker 
mot 2030”

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/?area=459&sector=-3
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimatiltak/skog-og-arealbruk/tiltak-skog-og-annen-arealbruk/
https://cicero.oslo.no/no/posts/nyheter/skal-vi-inkludere-skog-i-klimaregnskapet


3) Mål og utslippsrammer
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Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 

● Et politisk vedtatt mål for klimagassreduksjon (hvilke utslipp, 
hvor mye, referanseår, målår) 

● Årlige utslippsrammer gjør klimabudsjettering enklere 
● Mål, motivasjon og kommunikasjon

Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Repetisjon 



4) Referanse
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Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 

● Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap
● Kommunikasjon rundt historiske utslipp 
● I DAG: Framskriving Avgrensning

Hva omfatter 
klimabudsjettet? 

Hvilke utslipp skal 
kuttes? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Repetisjon 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?
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Noen spørsmål eller kommentarer? 



Steg 4: Referanse

Hva er de historiske utslippene og hva er 
forventet utvikling framover?
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Klimabudsjett - steg for steg 
17

Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Tiltak og 
virkemidler 

Hva må vi gjøre for 
å nå målene? 
Kan vi tallfeste 

forventet effekt?

Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 



Hva er en referansebane? 

● Er historiske utslipp + en framskriving satt sammen 
● Viser “business as usual”
● Hvordan vil utslippene utvikle seg hvis vi ikke gjør noe mer? 
● Hva ville “skjedd av seg selv”? 
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Illustrasjon: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/


Hvorfor er det nyttig med en referansebane i 
klimabudsjettet?

● Det gir dere et bedre bilde på hva som vil være utfordringene i framtiden: 
○ Er det noen utslipp som vil “løse seg selv”? 
○ Hvordan vil underliggende faktorer som økonomisk vekst og 

befolkningsvekst påvirke utslippene? 

● Brukes for å mer realistisk anslå effekt av tiltak 
○ Lettere å unngå over- eller underestimering av effekt 

● Kommuniserer behov for tiltak - “Dette går ikke av seg selv!”
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Men husk! 

● Referansebaner er et 
anslag for utvikling i en 
hypotetisk situasjon, og 
ikke en prognose 

● En referansebane 
inneholder mange 
forenklinger og store 
usikkerheter 



Må klimabudsjettet inkludere en referansebane? 

● Nei, absolutt ikke. 
● Og den trenger i hvert fall ikke å være veldig detaljert. 
● Noen kommuner har referansebaner laget av eksterne miljøer. 
● Andre har ikke referansebaner i det hele tatt. 
● Per i dag er det ikke etablert nasjonale standarder for å lage referansebaner på lokalt nivå (bare en nasjonal 

forventning) 
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Tips! Kommuner i 
oppstartsfasen som ikke har 
ressurser til å utvikle en 
referansebane kan bruke de 
historiske utslippsnivåene eller 
dagens utslipp som referanse 



Noen tips og triks til alle som likevel ønsker å inkludere en 
(enkel) referansebane 

● Historiske utslipp: bruk tallene fra Miljødirektoratets utslippsregnskap 
● Start framskrivingen det siste året Miljødirektoratet har statistikk fra 
● Hold dere til de samme sektorene som i utslippsregnskapet for framskrivingen
● Essensen i enhver framskriving er å identifisere hvilke faktorer, hvilke drivere, det er som styrer utviklingen i de 

ulike sektorene.
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Fokus på de viktigste 
utslippssektorene

Vær åpen og transparent 
om antagelser og 

usikkerhet

Bruk eksisterende 
datakilder hvis mulig

Ta kontakt med andre 
fylkeskommuner og 
klimasamarbeid som 
har utviklet verktøy 
for referansebaner! 
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Steg 5: Tiltak og 
virkemidler

Hva må vi gjøre for å nå målene? 
Kan vi tallfeste forventet effekt?



Klimabudsjett - steg for steg 
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Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Tiltak og 
virkemidler 

Hva må vi gjøre for 
å nå målene? 
Kan vi tallfeste 

forventet effekt?

Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 



Hva er forskjellen på tiltak og virkemidler? 

Råd fra Miljødirektoratet til kommunene: 

● Det er ikke alltid et tydelig skille mellom tiltak og virkemidler, dette gjelder særlig beslutninger, prosesser og 
aktiviteter i en kommune som bidrar til å redusere klimagassutslipp på lengre sikt 

● Det kan være hensiktsmessig å behandle alle aktiviteter kommunen gjennomfører for å bidra til reduserte 
klimagassutslipp som tiltak (selv om en del av tiltakene egentlig er virkemidler) 
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Mål: 
Ønsket sluttresultat 

Tiltak: 
En konkret aktivitet som 
kan iverksettes for å nå 
målet 

Virkemiddel: 
Brukes som et verktøy til 
å få utløst ønskede tiltak

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/hvordan-fastsette-mal/#:~:text=P%C3%A5bud%2C%20forbud%2C%20avgifter%2C%20subsidier,brukes%20for%20%C3%A5%20utl%C3%B8se%20tiltak.


Hvordan utvikle klimatiltak? 

❏ Å utvikle klimatiltak er et kontinuerlig arbeid 
❏ Å utrede, effektberegne, foranke og implementere 

klimatiltak kan være ressurskrevende 
❏ Det må settes av nok tid og ressurser til å lage gode 

klimatiltak 
❏ De som faktisk skal implementere tiltaket bør også 

være med på å utforme det! 
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1.
IDENTIFISERE 

TILTAK

2. 
UTVIKLE, VURDERE 
OG VELGE TILTAK

3. 
IMPLEMENTERE 

TILTAK

idé

idé
idé

idé

tiltak
tiltak

tiltak

idé

idé

1. Tiltak A
2. Tiltak B
3. Tiltak C



Hvordan få alle enhetene i kommunen til å utvikle og melde 
inn tiltak? 

❏ Alle enheter bør ha ansvar for å foreslå og gjennomføre tiltak - og dette må slås fast i de riktige 
dokumentene! 

❏ For å mobilisere de ulike enhetene til å foreslå tiltak på egne områder kan man inkludere klima i de styrende 
dokumentene som allerede brukes i utarbeidelsen av økonomibudsjettet 

❏ Enhetene kan både fremme tiltak som kan finansieres innenfor eksisterende budsjettrammer, og tiltak som 
krever nye drifts- eller investeringsmidler 
❏ NB! Husk støtteordninger fra f.eks. Enova og Klimasats 
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Husk! Tydelige instrukser og 
bestillinger i de rette 
dokumentene fra klimateamet til 
resten av organisasjonen 



5 konkrete tips til klimarådgiver eller -team som skal være 
pådriver for klimahandling internt i kommunen 
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Arranger verksteder 
på tvers av enheter 

Arranger verksteder 
pr sektor/enhet - 
eventuelt sammen 
tilsvarende sektor fra 
andre kommuner 

Driv med 
informasjonsarbeid 
internt - mye mer enn 
du tror! 

Dra på besøk til 
eksisterende arenaer 
- fortell og lytt 

Tilby råd og 
veiledning - vær en 
sparringspartner (selv 
om du ikke har alle 
svarene)

Men hvordan skal dette gå hvis klimarådgiveren jobber 23.5% med klima?
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Informasjon og 
kunnskap

Handling



Viktige prinsipper for å få kollegaer med på 
klimaarbeidet 
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ADKAR:
Awareness
Desire
Knowledge
Ability
Reinforcement

BEVISSTHET

Å være klar over 
hvorfor 

kommunen skal 
kutte 

klimagassutslipp.

ØNSKE

Å ønske å bidra i 
klimaarbeidet og 
spille inn tiltak.

KUNNSKAP

Å vite sin egen 
klimapåvirkning 
og hvilke tiltak 

som er aktuelle.

EVNE

Å ha tid og 
mulighet til å delta 

i klimaarbeidet.

FORSTERKNING

Å få tilbakemeldinger og 
anerkjennelse på jobben 

man gjør.

STEG

Kommuniser om 
hva kommunens 
klimamål er og 

om klimabudsjett 
som 

styringsverktøy.

Formidle hvorfor 
det er viktig å 

spille inn tiltak, og 
hvordan det 

gagner enhetene.

Tilby opplæring 
og ressurser om 

kommunens 
klimaarbeid, 

effekter av tiltak 
etc.

Hjelp til å få på 
plass formelle 

mandater, tid og 
ressurser. 

Anerkjennelse, 
belønning, 

oppmerksomhet og 
synlighet.

HVORDAN?

Les mer: PROSCI, Habberstad.no

https://www.prosci.com/methodology/adkar
https://www.habberstad.no/fagblogg/adkar-som-rammeverk-for-endringsledelse


Tiltak: Stjel med stolthet!
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“Klimakur 2030” har et eget 
kapittel om kommunenes rolle i 
klimaarbeidet, med veldig 
mange gode ideer til tiltak og 
virkemidler 

Det er mye 
inspirasjon å 
hente i 
klimabudsjettene 
til andre 
kommuner 

Se gjennom Klimasats-søknadene, 
der er det veldig mange gode 
klimatiltak! 

Miljødirektoratet har 
en oversikt over 
aktuelle klimatiltak i 
kommunene 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=351
https://www.miljodirektoratet.no/klimasats
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/
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Se her for eksempler fra Framsikt 

https://framsikt.no/framsiktlosningen/klimabudsjett/klimabudsjett-produsert-i-framsikt/


Miljødirektoratets oversikt over tiltak 
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https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/
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https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2021/05/hva-kan-en-kommune-gjore-A3-plakat_4.pdf
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Eksempler på tiltak som går igjen i kommunale 
klimabudsjetter 

36

● Areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk
● Utbygging av ladeinfrastruktur for næringstransporten  
● Bruk av fornybar energi i kollektivtransporten 
● Utslippsfri byggeplass 
● Fyllestasjoner for fornybare drivstoff 
● Tilby kurs om klimatiltak for jordbruket (f.eks. opplæring i 

energieffektiv bruk av jordbruksmaskiner, klimatilpasset foring 
av husdyr, bedre utnyttelse av husdyrgjødsel og bruk av nye 
redskaper)

● Økt bruk av bio- og fornybar energi i landbruksbygg og 
-oppvarming

● Klimakrav i kommunens anskaffelser 
● Overgang til utslippsfri kommunal kjøretøypark 
● Overordnede tiltak som utredninger, endring i arbeidsform, 

planarbeid, klimakommunikasjon.

NB! Tilknyttet direkte utslipp i 
kommunen som geografisk 
område!



1
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Klimabudsjettet skal helst vise den kvantifiserte effekten av 
de valgte tiltakene 

Utslipp 
Før tiltak

Utslipp
Etter tiltak

Tiltakseffekt

2 3

● Et klimabudsjett bør vise forventet 
utslippsreduksjon fra hvert enkelt tiltak eller flere 
tiltak samlet.

● Finnes ingen fasit, du må være tydelig om 
antakelser og usikkerhet 

Tips! Miljødirektoratet har laget en 
veiledning om beregning av tiltakseffekt og 
egne maler for ulike effektberegning av ulike 
tiltak.



Klima-matte i sin enkleste form 
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Antall km

x
kg CO

2
e/km

=
tonn CO

2
e

Aktivitet Utslippsfaktor Klimafotavtrykk



Beregninger av forventet klimaeffekt 

Endring i utslipp per år = ∑endring i utslipp 
(aktivitetsdata* utslippsfaktor)

→ Krever gode data på hvilken endring i aktivitet eller 
utslippsfaktor tiltaket vil føre til 

Mer generelle, ved at man tar utgangspunkt i totale 
utslipp og vurderer hvor stor andel av utslippet som kan 
reduseres som følge av tiltaket 
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Bottom-up Top-down
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Illustrasjon: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Hvis effektene av alle tiltakene legges sammen får du en 
tiltaksbane som viser hvor langt dere kommer dersom 
tiltakene gjennomføres 

Når tiltakseffekter skal 
aggregeres, er det viktig å 
ta høyde for faren for 
dobbelttelling 

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/
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Men hva med tiltak som ikke kan kvantifiseres? 

Dem er det mange av! 

Og de kan være minst like viktige. Så de fortjener også en plass i 

klimabudsjettet, og mange av dem trenger finansiering. 

Sett opp i en egen tabell! 



Det er viktig å beskrive virkningene dere tror tiltakene vil ha 

Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy og et beslutningsgrunnlag for politikerne. Derfor er det viktig å: 

● Beskrive klimaeffektene
○ Kvantitativt der det er mulig, ellers bør det gjøres en skjønnsmessig, kvalitativ vurdering 
○ Få gjerne med tidsperspektivet 

● Synliggjøre andre virkninger, f.eks. på luftkvalitet, folkehelse og tettstedsutvikling 
● Eventuelle negative virkninger må også synliggjøres 
● Kostnadene ved tiltakene må komme tydelig fram 

○ Merkostnader ved å gjøre et tiltak/prosjekt mer klimavennlig 
○ “Rene” klimainvesteringer
○ Kostnadseffektivitet - hva er forholdet mellom kostnad og effekt pr tiltak?  

● Beskrive usikkerhet og antakelser 
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Presentasjon av finansiering: 
I selve klimabudsjettet er en god løsning å henvise til de ulike 
budsjettpostene for hvert klimatiltak, sånn at man enkelt finner 
igjen tiltaket i drifts- og investeringsbudsjettene til ansvarlige 
enheter 
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Noen spørsmål eller kommentarer? 



44

PAUSE



Foto: Serpil O. / Unsplash

Lokalt eksempel

Molde kommune 

Rita Nerland
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Photo by Dong Zhang on Unsplash

https://unsplash.com/@srplo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/voss?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@perfumekiller?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/molde?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Klimabudsjettarbeid i Molde kommune

Rita Nerland, Offentlig sektor PhD kandidat og rådgiver



FINNE TILTAK EFFEKTBEREGNING LÆRINGSPUNKTER



Prosess 2021
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Forankring



(Tiltakseffekt)

Ansvarsfordeling

Finansiering

Tiltak



Delt inn i fire tabeller:

• Direkte klimagassutslipp, kvantifisert

• Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

• Indirekte klimagassutslipp

• Tilretteleggende aktiviteter



Kvantifisering, hva betyr det?

• Potensiell effekt av tiltaket – «klimagevinst»

• Tonn CO2-ekvivalenter



Direkte klimagassutslipp, kvantifisert



Beregning av effekt 
«Overgang til utslippsfri bilpark i 
kommuneorganisasjonen innen 2030»
1. Oversikt over eksisterende bilpark

1. Leasingavtaler
2. Forsikringsoversikt
✔ Antall fossilbiler og antall elbiler startår

3. Fastslå utskiftingstakt: Antok 50 % årlig vekst i antall elektriske kjøretøy for hvert kjøretøysegment 
✔ Antall fossilbiler og antall elbiler i fremtidige år (til alle er utskiftet)

4. Estimere kjørelengder (Statens Vegvesen sin database)
✔ Antall km kjørt per år per kjøretøysegment [km/år]

5. Estimere «sparte» fossilkm per år

6. Beregne spart utslipp vha utslippsfaktor for fossile kjøretøy (MDIR)
✔ Tiltakseffekt per år [km/år * gCO2e/km = gCO2e/år]



Utslippsfaktor veitrafikk
Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=451&sector=4
 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=451&sector=4


Generell formel

Aktivitet x Utslippsfaktor = Effekt

• Gammelt nivå vs nytt nivå.

• Det er de sparte utslippene vi er ute etter.

• Direkte vs indirekte utslipp.



Læringspunkter effektberegning

• Effektberegning kan ha stor usikkerhet (og tar tid)

• Bottom up vs top down

• Ikke alle tiltak er mulig å effektberegne
• Men det kan fortsatt være gode klimatiltak!





Noen spørsmål eller kommentarer til Rita? 
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Spørsmål



Instruksjoner: 

● Ta bilde/skjermdump av denne siden!

● Husk introduksjonsrunde 

● La alle i gruppa slippe til 

● Den med fornavn først i alfabetet er gruppeleder

● Noter gjerne ned punkter dersom dere vil dele noe i 
plenum 

● Dere blir fordelt tilfeldig i grupper
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Gruppeoppgave: Samarbeid om klimatiltak 

Oppgaver: 

● Velg en sektor i gruppa.

○ Er det tiltak innenfor denne sektoren det kan 
være aktuelt å samarbeide om på tvers av 
kommuner? Hvordan ville dere gått fram?

● Har dere allerede noen erfaringer med å 
samarbeide om utredning eller implementering av 
tiltak? 

Tid: 15 
minutter



Gjennomgang i plenum
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Tid: 5 
minutter

Oppgaver: 

● Velg en sektor i gruppa.

○ Er det tiltak innenfor denne sektoren det kan 
være aktuelt å samarbeide om på tvers av 
kommuner? Hvordan ville dere gått fram?

● Har dere allerede noen erfaringer med å 
samarbeide om utredning eller implementering av 
tiltak? 
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Barrierer mot tiltak - og 
løsninger

Barrierer som hindrer at tiltak gjennomføres

Et dypdykk i atferdsbarrierer 

Løsninger



Barrierer som hindrer at tiltak utløses

Klimakur vurderer ulike barrierer som hindrer at en aktør 

gjennomfører et tiltak:

● Høyere kostnader

● Mangel på tilgjengelig teknologi

● Teknologirisiko

● Mangel på kunnskap/informasjon

● Infrastrukturbarrierer

● Regulatoriske barrierer

● Behov for koordinering

● Atferdsbarrierer
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Kilde: Klimakur 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf


HOMO SAPIENS
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HOMO ECONOMICUS
$



Atferdsbarriere 1: STATUS QUO-BIAS
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Hva:
Vi foretrekker at ting er som de 
er nå, og har motvilje mot 
endring.

Illustrasjon: The Decision Lab

Eksempel:
Folk er skeptiske til ny 
teknologi eller ukjente 
løsninger, for eksempel elbil 
eller vegetarmat.

https://thedecisionlab.com/biases/status-quo-bias/


Atferdsbarriere 2: SOSIALE NORMER OG HOLDNINGER
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Hva:
Normer og holdninger former 
hvilken atferd og hvilke beslutninger 
man tar. 
Hva gjør de rundt oss?

Eksempler:
● “Vi trenger ikke klimabudsjett 

når ikke nabokommunene våre 
har det”

● “De andre foreldrene i 
barnehagen kjører også bil”

● “Alle jeg kjenner spiser kjøtt”
Foto: Flickr



Atferdsbarriere 3: TAPSAVERSJON
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Hva:
Det smerter oss mer å miste noe, enn 
det gir oss å vinne den samme tingen.

Vi vektlegger i større grad forventet 
nedside enn forventet gevinst. 

Illustrasjon: The Decision Lab

Eksempel:
Hvis vi vurderer å skaffe oss elbil, vil vi 
legge mer vekt på nedsiden (at vi må 
endre vaner, at det tar lenger tid), enn 
forventet gevinst (at det blir billigere og 
bråker mindre).

https://thedecisionlab.com/biases/status-quo-bias/


Atferdsbarriere 4: NÅTIDSSKJEVHET
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Hva:
Nåtid veier (uforholdsmessig mye) tyngre enn 
framtid.
Umiddelbar kostnad eller nyttetap vektes tyngre i 
beslutningen enn framtidige besparelser/
nyttegevinst.

Eksempler:
● Hvis vi vurderer å kjøpe et energieffektivt 

produkt, vil vi legge mer vekt på at det koster 
mye her og nå, enn at det vil gi oss billigere 
strømregninger på sikt.

● Vi vektlegger mer at vi har lyst på kjøtt her og 
nå, enn framtidig helsegevinst ved mindre kjøtt.



Løsning: GOD INFORMASJON

Atferdsbarrierer kan bygges ned av:

● God informasjon som kommer til rett tid.

● Informasjon som adresserer relevante kunnskapshull 

og gjør det lettere å komme i gang.

● Informasjon som adresserer myter.
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Skjermdump: KlimaOslo

Skjermdump: Molde kommune

Skjermdump: Klimamyter.no

https://www.klimaoslo.no/2019/02/07/dekk-for-vintersykling/
https://www.molde.kommune.no/klima-og-miljo/
https://klimamyter.no/


Løsning: FORHÅNDSVALG
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Kilde: Aftenposten 19.01.22

● Hva velges for deg om du ikke tar et aktivt valg? 

● Eksempler er forhåndsvalgte alternativer i 

skjemaer, eller når man bestiller noe.

● Forhåndsvalg har stor effekt på hva folk gjør, 

særlig ved tidspress og når man mangler erfaring.

● Kan man gjøre det mest klimavennlige til 

forhåndsvalg?

https://www.aftenposten.no/oslo/i/eE0GaQ/naa-blir-vegetarmat-standard-paa-oslo-kommunes-arrangementer-vil-du-ha


Løsning: SOSIAL PÅVIRKNING
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● Vi påvirkes av informasjon om hva andre gjør, 

eller hvordan vi ligger an i forhold til andre (f.eks. 

naboens vs. ditt strømforbruk).

● Smitteeffekter i nabolag. F.eks. solcellepaneler.

● Klimaambassadører

● Pilotordninger Ni av ti betaler 

restskatten i 

tide

Foto: Wikimedia

Kilde: Bollinger & Gillingham (2012), Curtius et al (2018), Goldstein, Cialdini & Griskevicius (2008), Bloomberg Quint

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mksc.1120.0727
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421518302209
https://academic.oup.com/jcr/article/35/3/472/1856257
https://www.bloombergquint.com/politics/uk-the-nudge-unit-uses-behavioural-science-to-influence-policy-outcomes-such-as-improved-tax-collections-and-pension-enrolment


Foto: Buskerudbyen

Løsning: TEST- OG TILSKUDDSORDNINGER
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● Tilskuddsordninger reduserer 

investeringskostnaden.

● Har man først testet ny atferd, er det lettere 

å fortsette.

● Får man testet ny teknologi, kan det også 

redusere frykten for at det ikke fungerer som 

det skal.

● Elsykkelbibliotek - mange kjøpte seg elsykkel 

etterpå.

Kilde: Bergen kommune

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/natur-klima-miljo/miljo-/klima/tilskot-til-solceller-2022


Implikasjoner for klimabudsjettarbeidet

● Når man utformer tiltak: Husk på at det er folk som 
skal endre seg.

● Tenk over hvilke atferdsbarrierer og andre barrierer 
som kan hindre folk eller næringsliv i å 
gjennomføre tiltaket. Hvilke virkemidler kan møte 
disse?
○ Kan man gjøre det enklere eller mer attraktivt 

å velge det klimavennlige?
○ Kan man informere mer eller mer målrettet?
○ Kan man gjøre det klimavennlige til 

standardalternativ?
○ Kan man bruke sosial påvirkning?
○ Kan man gi aktører mulighet til å teste det nye 

alternativet? 
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Foto: Wikimedia
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PAUSE



Instruksjoner: 

● Ta bilde/skjermdump av denne siden!

● Husk introduksjonsrunde 

● La alle i gruppa slippe til 

● Den med fornavn først i alfabetet er gruppeleder

● Noter gjerne ned punkter dersom dere vil dele noe i 
plenum 

● Dere blir fordelt tilfeldig i grupper
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Gruppeoppgave: Atferdsbarrierer

Oppgaver: 

● Velg en sektor i gruppa.

○ Hvilke atferdsbarrierer står i veien for viktige 
tiltak i denne sektoren?

○ Hvordan kan man klare å endre denne 
atferden?

● Har dere allerede gjort dere noen gode eller 
dårligere erfaringer med å prøve å endre folks 
atferd? Hva fungerte, og hva fungerte ikke?

Tid: 15 
minutter



Gjennomgang i plenum
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Tid: 5 
minutter

Oppgaver: 

● Velg en sektor i gruppa.

○ Hvilke atferdsbarrierer står i veien for viktige 
tiltak i denne sektoren?

○ Hvordan kan man klare å endre denne 
atferden?

● Har dere allerede gjort dere noen gode eller 
dårligere erfaringer med å prøve å endre folks 
atferd? Hva fungerte, og hva fungerte ikke?
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Steg 6: Oppfølging
Hva må vi gjøre for å nå målene? 
Kan vi tallfeste forventet effekt?



Klimabudsjett - steg for steg 
77

Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Tiltak og 
virkemidler 

Hva må vi gjøre for 
å nå målene? 
Kan vi tallfeste 

forventet effekt?

Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 



En sentral del av klimabudsjettet er ansvar og 
rapportering 

• Ansvaret for gjennomføring av klimatiltak blir tydelig definert

• Dersom klimabudsjettet er integrert i budsjettprosessen, gir det 
også en mulighet til å følge opp tiltakene i forbindelse med den 
ordinære rapporteringssyklusen, og benytte eksisterende 
rapporteringsverktøy – som for eksempel Framsikt. 

• Når klimabudsjettet vedtas bør det foreligge en plan for hvordan 
tiltakene skal følges opp og tydelige resultatindikatorer. Det vil 
bidra til mer forutsigbarhet og enklere rapportering når den tid 
kommer.
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Tips! Rapporteringen på 
klimabudsjettet bør inngå i den 
ordinære budsjettrapporteringen 
og ikke komme i tillegg til denne. 
Da unngå vi rapporteringstrøtthet!  

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=351


Det er resultatindikatorer de ansvarlige skal rapportere på 

● Hvilken informasjon trenger dere for å si noe om hva som faktisk er oppnådd på rapporteringstidspunktet? 

● Ideelt sett er det en kobling mellom resultatindikatoren og hvordan man har beregnet klimaeffekten av tiltaket, 
og de som skal gjennomføre tiltakene bør involveres i utformingen av resultatindikatoren

● Både kvantitative og kvalitative indikatorer er aktuelle
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Eksempel: 

Vik kommune har tiltaket: “Byte ut maskiner i 
kommunalteknisk avdeling som går på fossilt 
drivstoff til elektrisk, t.d. motorsag, ryddesag, 
m.m.”

Resultatindikator? 
F.eks. andel av maskinparken som er 
nullutslipp? 

Eksempel: 

Voss herad har tiltaket: “Innkjøp av elsykler 
til bruk for kommunalt ansatte i 
jobbsammenheng” 

Resultatindikator? 
Antall elsykler kjøpt inn? 

Eksempel: 

Tiltak som handler om å skape en møteplass 
for klimadiskusjoner på tvers av næringsliv 
og kommune 

Resultatindikator? 
Kvalitativ beskrivelse av hvordan kommunen 
har lagt til rette for dette? 
Antall møter arrangert? Antall deltakere? 



Kontinuerlig forbedring 
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Rapportering på fjorårets budsjett Oppfølging og rapportering på 
årets budsjett Planlegging for neste års budsjett 



Indikatorer for å vudere utslippsutviklingen
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I 2021 ble det registrert 32.292 varebiler i Norge, ifølge 
Opplysningsrådet for Veitrafikken. 17 prosent av disse 
var elektriske, mot kun 8,5 prosent året før.
(Yrkesbil.no)

https://www.yrkesbil.no/elektrisk/antall-elektriske-varebilmodeller-doblet-pa-to-ar-og-mange-flere-er-pa-gang/166925#:~:text=I%202021%20ble%20det%20registrert,8%2C5%20prosent%20%C3%A5ret%20f%C3%B8r.
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Hvorfor trenger vi indikatorer for utslippsutviklingen? 

● For å kunne følge utviklingen tett: Er vi på riktig vei? 

● Fordi Miljødirektoratets statistikk kommer forsinket er det nyttig med noen 
indikatorer som ikke er tiltaksspesifikke, men som utformes slik at de måler faktorer 
som påvirker utslippsutviklingen i kommunen 

● Øker muligheten for tidlig og presis inngripen hvis indikatorene viser at det ikke går 
som vi ønsker 

● Kan skape økt motivasjon, siden det blir enklere å følge med på effekter av nye 
tiltak 

● Kan gjøre det enklere å kommunisere fremdrift mot ledelse og andre interessenter 



Noen eksempler på indikatorer for å følge med på 
utslippsutviklingen  
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Veitrafikk

Annen mobil forbrenning

Kilde: Klimabarometeret til Oslo 

https://www.klimaoslo.no/klimabarometeret/


OPPSUMMERT: 
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Avgrensning
Hva omfatter 

klimabudsjettet? 
Hvilke utslipp skal 

kuttes? 

Referanse
Hva er de historiske 
utslippene og hva 

er forventet 
utvikling framover?

Oppfølging
Hvem har ansvar 

for at tiltakene 
gjennomføres, og 
hvordan skal det 

rapporteres? 

Mål og 
utslippsrammer
Hvor skal vi, og 

hvordan må veien 
dit se ut?  

Tiltak og 
virkemidler 

Hva må vi gjøre for 
å nå målene? 
Kan vi tallfeste 

forventet effekt?

Forarbeid
Hvordan skal 

arbeidet rigges? 
Hvem skal med, og 

hva er planen? 
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Db.no, 8. mai 2022 



Prinsipper for god 
klimakommunikasjon

86



Problem: Klimaløsninger beskrives ofte som tap
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Løsninger for å kutte utslipp 
beskrives ofte som at folk må 
slutte med noe de allerede gjør.

Van der Linden et al. (2015)



1. Der det er mulig, fokuser på hva som vinnes

88
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Skjermdump: Molde kommune Kilde. Vestland / Den grøne grøne leiartrøya 

https://www.molde.kommune.no/klima-og-miljo/hva-kan-jeg-gjore/gjenbruk-ombruk-reparasjon-og-deling.31925.aspx
https://www.vestlandfylke.no/den-grone-leiartroya/no-ma-vi-handle-raskt/
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Skjermdump: Sunnfjord kommune

“Smartere, 
tryggere og 
grønnere”

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/naring-landbruk-og-miljo/klima/klimaomstilling/
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Problem: Klima kommuniseres ofte av 
de “samme folka”

● Lett at det er “the usual suspects” som prater om 

klima.

● Tradisjonelt har klima vært kommunisert med 

typiske venstresideverdier, og primært appellert til 

visse målgrupper.

● Ikke alle identifiserer seg med disse budbringerne.

● Ulike budbringere treffer ulikt publikum.



2. Budbringeren: Finn en folk identifiserer seg med
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● Hvem som kommuniserer er viktig for vellykket 

klimakommunikasjon. Viktige faktorer:

○ Tillit: En som oppfattes som ærlig og kunnskapsrik.
○ Identitet: Samme verdier og gruppetilknytning med 

publikum.
○ Interesser: Deler publikums bekymringer og 

interesser.

Tips! Tenk på målgruppa. Kan en som 
mange ser opp til kommunisere rundt klima? 
Kanskje den lokale idrettsstjerna fronter 
samkjøring til trening?

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=351
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Det er en avstand på flere nivåer:

● I tid
● I rom
● Sosialt

Problem: Klimaendringer er psykologisk fjerne



3. Hold det her og nå
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Screenshot: NRK.no: Jakten på klimaendringene 

● Å fokusere på lokale klimaendringer kan gi mer 

bekymring og villighet til å handle.

● Unngå for mye frykt.

● Kombiner med løsninger.

https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177
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Kilde. Vestland / Den grøne grøne leiartrøya 

https://www.vestlandfylke.no/den-grone-leiartroya/no-ma-vi-handle-raskt/
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Kilde: NRK.no: 
https://www.nrk.no/klima/kommune

https://www.nrk.no/klima/kommune/3446


Problem: “Apokalypseutmattelse”
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Positive historier er viktige for:

● Å redusere apati og benektelse

● Å øke folks opplevelse av at det 

man gjør nytter

● At folk skal klare å forestille seg 

et godt liv i et 

lavutslippssamfunn og ha lyst til 

å jobbe for det.

4. Fortell om løsningene og alt som gjøres 
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Skjermdump: Sunnfjord 
kommune

Skjermdump: Møre og Romsdal

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/naring-landbruk-og-miljo/klima/klimaomstilling/
https://sunnfjord.kommune.no/tenester/naring-landbruk-og-miljo/klima/klimaomstilling/
https://mrfylke.no/nyheiter/miljoeprisen-2021-gaar-til-gomalandet-sfo


Gode ressurser om klimakommunikasjon

● Miljødirektoratet: Klimakommunikasjon

● Klima Østfold: Hvordan lykkes med 

klimakommunikasjonen i kommunen?

● Cicero: Fem råd for effektiv klimakommunikasjon

● Miljøkom: Miljøkommunikasjon som forandringskraft

● Climate Outreach: Bildebibliotek og mange ressurser, 

rapporter og  tips om klimakommunikasjon fra britisk 

organisasjon

● Endrava og NORSUS: Håndbok i klimadulting
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https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/klimakommunikasjon/
https://klimaostfold.no/2019/01/14/hvordan-lykkes-med-klimakommunikasjon/
https://klimaostfold.no/2019/01/14/hvordan-lykkes-med-klimakommunikasjon/
https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/fem-raad-for-effektiv-klimakommunikasjon
https://www.miljokom.no/wp-content/uploads/2014/06/24s_InspirasjonshefteMilj%C3%B8kom_NETT_april16_.pdf
https://climateoutreach.org/
https://climateoutreach.org/
https://norsus.no/handbok-i-klimadulting-en-guide-for-a-fa-folk-med-pa-endring/


Tips om noen gode klima-ressurser: 

https://energiogklima.no/klimavakten/ 
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https://energiogklima.no/klimavakten/


https://www.nrk.no/klima/status/ 
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https://www.nrk.no/klima/status/


www.miljostatus.no 
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http://www.miljostatus.no
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https://www.tilnull.no/norge-rundt/

https://www.tilnull.no/norge-rundt/34


https://klimaservicesenter.no/
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https://klimaservicesenter.no/
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● Hva syns dere er den beste måten å kommunisere om klima på?
● Hva syns dere funker bra, og hva slags type kommunikasjon kan virke “mot sin 

hensikt”? 
● Har dere opplevd en klimakommunikativ aha-opplevelse dere vil dele? 

Refleksjon i plenum: Klimakommunikasjon 



Helt til slutt

Oppsummering og viktige kilder 
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Hva nå? 

● Kom i gang!
● Start forsiktig

○ Direkte utslippene innenfor kommunen som geografisk område
○ Fokuser på største utslippssektorene
○ Hopp over referansebane i første omgang 

● Knytt klimabudsjettet tett til budsjetthjulet for det økonomiske budsjettet 
● Gode klimatiltak = et godt klimabudsjett
● Forankre i hele organisasjonen, og sørg for en tydelig ansvarsfordeling 
● Stjel med stolthet 
● Kontinuerlig forbedring



Viktigste kilder vi har brukt - og gode verktøy for dere!
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https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/Klimabudsjettveileder-rapportformat-mars2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/Klimabudsjettveileder-rapportformat-mars2021.pdf
https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/handle/11250/2724905
https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/handle/11250/2724905
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/
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Noen avsluttende ord fra Anne 
i Møre og Romsdal



Takk for oss! 

Send gjerne tilbakemeldinger til 
anne@endrava.com eller 

sigrid@endrava.com 
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