
Konkurranse som et av 
virkemidlene 
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- for å øke andelen av 
miljøsertifiserte bedrifter 



Noen forutsetninger for at  
konkurranse skal virke 

motiverende?

• Oppleves som rettferdig (ulike forutsetninger må jevnes ut)

• Faktabasert og enkle målekriterier
• Være involverende
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• Være involverende
• Kunne påvirke egen innsats underveis
• Følelse av fellesskap – flere som vil nå samme 

mål
• Litt lek – ikke for alvorlig



Eksempler der konkurranse er brukt 
som virkemiddel i miljøarbeidet

• Kåring av Oslo’s grønneste bydel
• Gå til skolen 
• Sykle til jobben
• Krafttaket – NRK, ny serie kommer fra januar
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• Krafttaket – NRK, ny serie kommer fra januar

Under utvikling:
• Sammen for klima – LO/NHO prosjekt i Østfold
• Klimakampen i Møre og Romsdal – 2010 / 2011



Klimakampen i Møre og Romsdal
Resultatmål i prosjektet:

• Miljøsertifisere flest nye virksomheter i fylket.
• Redusere energibruken i deltakende 

virksomheter med minst 10%.
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virksomheter med minst 10%.
• Flest nye deltakere i Grønn Hverdag i Fylket via 

”klimasteget” og gjennom Klimaklubben.
• Økologisk landbruk – flest overganger til 

økologisk



Klimakampen i Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere:

• Fylkeskommunen
• Kommunene
• Renovasjon
• Kraftselskap 
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• Kraftselskap 
• Næringslag
• Sparebank 1
• Ordførere
• M.fl

• Prosjektledelse: Grønn Hverdag



Hva måler vi i konkurransen?
• Strøm/ energi 
• Miljøsertifiseringer
• Antall deltakere i Klimaklubben.no og som har 

tatt Klimastegettatt Klimasteget
• Besparelse av CO2 og Grønne poeng i 

Klimaklubben.no
• Avfallsreduksjon – mindre restavfall
• Påmeldte omlegginger til økologisk drift



Flere mulige konkurranse- elementer 
for Framtidens byer 

• Utfordre en annen bedrift via Klimaklubben 
– stafettpinne effekten.

• Verve konkurranse – være den bedriften 
som klarer å verve flest andre 
bedrifter til å sertifisere seg. 



Mulige flere konkurranse elementer for 
Framtidens byer 

• Mobilisering av innbyggere til å etterspørre 
og bruke sertifiserte virksomheter – et 
”gullkort” der du samler opp stempler.
De som har mest stempler er med i trekningen av en De som har mest stempler er med i trekningen av en 

flott opplevelsesbasert, miljøsertifisert - opplevelse

• Den bedriften som har flest leverandører 
som er sertifisert



La det gå sport i miljøarbeidet

- må den beste byen vinne!



Mer om Klimakampen i Møre 
og Romsdal:og Romsdal:

Øystein kan formidle kontakt



Tiltakspakke for virksomhetene
• Foredrag/seminar/nettverksmøter
• Konsulenthjelp 

• Miljøsertifisering
• Energioppfølgingssystem• Energioppfølgingssystem

• Hjelp til å skrive søknad til ENOVA 
• Markedsføring

– NRK TV og Radio, Aviser (lokale og regionale), Film på 
tv skjermene på MRF fergen, Klistremerke på 
Timesekspressen ev. plakater, Næringslag, KS



Andre innsatser
• Startskudd

– Informasjon om konkurransen går ut til 
kommuner og bedrifter.

– Lansering av Klimakampen: NRK Møre, aviser og radio.        – Lansering av Klimakampen: NRK Møre, aviser og radio.        
E-post går ut til alle kommunene og nettverk. Bussene får klistremerker, fergene 
får film og SPOR sender ut Klimasteg i avisa. 

– Ordførerne i Molde, Kristiansund og Ålesund 
kommune får besøk, tar klimasteget og 
sender stafettpinnen videre til de andre 
ordførerne i regionen.



Andre innsatser forts.
• Konferanse: Miljø som satsingsområde for 

næringslivet  
• Earth hour. Hvilken kommune sparte mest 

strømstrøm
• Jazz gass konferansen. Klimakampen status… 

bedrifter forteller om sine erfaringer.
• Ukesoppdrag lanseres via Klimaklubben
• Klimakampen en del av Matfestivalen i Ålesund.
• Premiering av den beste kommune og bedrift. 



KLIMAKAMPENS HUSKELAPP


