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Invitasjon til klimasamling for kommunene i Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane 
 

Alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er invitert til samling i Haugesund, 5. og 

6. desember 2018. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

 

Alle kommunene har fått brev om samlingen, sendt 21. juni år fra Miljødirektoratet. Der varslet vi 

mer informasjon, foreløpig program og åpning av påmelding i løpet av august. Dette er nå publisert 

på http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Klimasamling-for-kommunene-i-

Rogaland-Hordaland-og-Sogn-og-Fjordane/  

 

Kommunene vil få presentert eksempler på effektive lokale klimatiltak, informasjon om 

innkjøpsregler og støtteordninger, og gode muligheter til å konkretisere tiltak og samarbeid med 

andre kommuner.   

 

Miljødirektoratet, fylkesmennene og fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 

og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer samlingen, som avholdes på Scandic Maritim i 

Haugesund. Arrangørene vil dekke opphold, mens kommunene må selv dekke reise. 

 

Vi oppfordrer kommunen til å utpeke en som kan koordinere kommunens deltakelse på konferansen, 

slik at arrangørene får en hovedkontakt. Vi håper også at kommunen kan være representert med 

leder(e) på dag 1. Mer informasjon om dette, programmet og samlingen for øvrig og påmelding 

finner dere på nettsiden over. 

 

Påmeldingsfrist er 10. oktober. Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet v/ Håvard Kleppa 

(havard.kleppa@miljodir.no). 

 

Vi håper å se dere! 

 

Til: Alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

 

V/ rådmann, ledere og ansvarlige for klima/miljø, anskaffelser og 

næringsutvikling 

 

 

 

Oslo, 31.08.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
Espen Larsen 

Saksbehandler: 
Espen Larsen 
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På vegne av alle arrangørene  

 

 

Herdis Laupsa        Espen Larsen 

Seksjonsleder, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak  rådgiver 

 

Miljødirektoratet 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 

Kopi: 

 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Rogaland fylkeskommune 

Hordaland fylkeskommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
 


