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FK som regional klimaaktør fra 2010. 

 Klimaspesifikt: Statlig planretningslinje av 2009-09-04 

 Styrket som planmyndighet 

– Reg. planstrategi skal legges til grunn for KP 

– Regional planbestemmelse nytt FK-virkemiddel 

 Styrket som vegmyndighet 

– Ansvar for veg- og kollektivutviklingen  

– Har som vegeier ansvar for hoveddel av trafikkarbeidet: trafikksikkerhet 

 Vannregionmyndighet / fylkes-prosessmyndighet 

 Vilt- / fiskeforvaltning / myndighet for kraftutbygging > 1MW 

 Næring: Innovasjon Norge +primærnæringene 

– Landbruket: Kompetanse 

– Fiskeri: Havbruk 



Staten om regional klimapolitikk: 

Statlig planretningslinje (SPR) er svært generell og gir bare innspill til FKs 

utvikler-rolle i areal- og transportpolitikk og som innkjøper: 

SPR skal legges til grunn for FK planlegging 

FK skal stimulere og bidra til god klima- og energipolitikk 

Aktuelt at kommuner samarbeider, også med FK.. 

FK bør bidra til god, off. innkjøpspolitikk på omr. klima +energi 

Om transport spesielt: 

FK bør bruke arealplanlegging i transportpolitikken 

– FK bør samarbeide med by- og omlandskommuner +staten 

FK bør medvirke til lavere utslipp fra kollektivtransport 



Evaluering av KE-planer i Akershus… 

..gjennomført av Civitas for AFK og FMOA i nov 2010, viser at: 

KE-planene er ulike mht. ambisjon, forankring og kvalitet 

– Mange KE-planer har dårlig, kommunal / allmenn forankring 

– Regional KE-plan/strategi i liten grad hensyntatt 

Det er behov for regional samordning 

– Planene fremmer ikke samarbeid 

– De trekker i ulik retning 

Tiltak er ofte uprioritert 

Underliggende grunnlagsmateriale/statistikk forskjellig 

– Til tross for at AFK tilbød felles statistikk-grunnlag 

Klimatilpasning er stort sett gitt beskjeden plass eller utelatt 



AFK ivaretar det regionale perspektivet 

 Regional areal- og infrastrukturplanlegging er forskjellig fra 

kommunenes (samlede) ønsker og prioriteringer 

– Nær alle 22 Akershus-kommuner planlegger for vekst i sine sentra 

– AFK arbeider for få, større sentere rundt Oslo 

 Regional næringsutvikling viktig for lokal utvikling 

– stimulerer til klimarettet FoU i regionen (forskning, industri, landbruk) 

– viktig for klimatilpasning (både ”negativ” og ”positiv”) 

 Viktige virkemidler er: 

– Regional klima- og energiplan 

– Regional planstrategi og planbestemmelse 

– Regionale programmer for samferdsel og infrastruktur (Oslopakke 3 m.m.) 

– Regionalt innovasjonsprogram (RIP), i samarbeid med Oslo 

– Næringspolitisk handlingsprogram for Akershus  



AFK: kunnskapsbank / tilrettelegger 
Man kan ikke forvente god klimakompetanse i mindre kommuner; derfor bør FK  

som regional utvikler være kunnskapsbank, bygge kompetanse og avlaste.  

 AFK utvikler relevante grunnlagsdokumentasjon 

– Klimatilpasning: Konsekvensutredning med CIENS, CIENS-rapp 1/2007 

– Klima- og energistatistikk 

– Transportstatistikk 

– Kjøretøyveileder/markedsoversikt 

– Markedskonsekvenser av kommunale energikrav til bygg 

– Regional statistikk utvikles for AFK-nettstedet akershus.no 

 AFK stimulere til samordnet planlegging/gjennomføring/rapportering 

– Bidra til god planstruktur og felles prioriteringer av virkemidler/tiltak 

 AFK igangsetter interkommunalt samarbeid (regionråd) 

– 2011 vår: 3 klimanettverk i gang i Akershus 

 AFK tilbyr klimarelevant opplæring (Enova, NUSB, KS) 

 AFK tilbyr kommunene individuell rådgivning (gratis i planfasen) 



FK bør være pådriver og formidler 
 FK bør være et mønster for kommunene i tiltaksgjennomføring 

– AFK regionalt knutepunkt for miljøinnkjøp (jf klima-SPR -09) 

 FK bør bruke reg. klima-/energiplan som instrument for samordning 

 FK bør sikre god dialog mellom lokalt, regionalt og statlig nivå 

– FK bør fungere som kommunikasjonskanal for kommunene 

– KLOKT-ordningen for ”kvotekompensasjon” gir FK-rolle 

 FK bør formidle ”beste praksis” fra kommuner 

 FK bør formidle gode verktøy for kommunene 

 FK bør etablere regionalt regnskapssystem (i samarbeid med FM) 

 FK bør stimulere konkurranse-elementet blant kommunene 

– Konkurranse mer tiltaksdrivende enn innsikt (dessverre) 

 FK bør utvikle insentivordninger rettet mot priv. sektor og allmennhet 



AFK i Framtidens byer 

 AFK har avstemt klimamål og tiltaksperiode med Oslo kommune 

 AFK mangler pådriverfunksjon 

– venter på initiativ fra Oslo og Bærum 

 Oslo kommune har (adm.) signalisert ønske om AFK-koordinering  

– men ikke tatt initiativ 

 Bærum kommune har formidlet FB-invitasjoner 

– men forøvrig ikke tatt initiativ 

 AFK har igangsatt 3-årig prosjekt for by-/tettstedutvikling i Akershus 

– for å styrke en flerkjernet utvikling i Osloregionen 

 MD har startet regionalt plansamarbeid med Oslo og Akershus 

– relativt liten progresjon, lukket prosess 



Innspill mottas med takk! 
stig.hvoslef@akershus-fk.no 
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