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Hva  innebærer det?
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Utfordringen – behov for omstilling

Oslo – Gran Canaria  
1,2 tonn CO2-eq.  

Photo by Jason O'Halloran on Foter.com / CC BY-SA

1)
Klima

2)
Natur

Goals for conserving 
and sustainably using 
nature and achieving 
sustainability cannot 
be met by current 
trajectories, and goals 
for 2030 and beyond 
may only be achieved 
through transformative 
changes across 
economic, social, 
political and 
technological factors.



Lavutslippssamfunnet krever omstilling:  

”En prosess som endrer de 
fundamentale egenskapene til et 
system, inkludert strukturer og 
institusjoner, infrastruktur, 
regelverk, finansielle regimer, 
samt holdninger og praksiser, 
livsstil, politikk og maktforhold”.
(FNs klimapanel)



Det innebærer…

● Nivå I: Effektivisering innenfor dagens strukturer og 
system

● Nivå II: Konseptendring: Utvikling i måten å utføre 
aktivitetene og løse oppgavene, moderat 
systemendring

● Nivå III: Omstilling/reduksjon, forebygging og 
systemendring



Eksempler på tiltak tre nivåer
BYGG TRANSPORT MAT

N
IV

Å
 I • EPC kontrakter • Ladestasjoner • Mindre matsvinn 

husholdninger, 
næring, kommuner

N
IV

Å
 II

• Fornybare energikilder (eks 
solceller) med lokale innsatsfaktorer

• Delemobilitet og 
bestillingstransport

• Mer effektiv bruk av 
eksisterende 
logistikkaktører

• Lokal dyrking 
• Alternativ omsetning 

(REKO for eksempel)
• Innkjøp lokale 

leverandører/sesong

N
IV

Å
 II

I

• Sambruk og delingsløsninger bygg 
og uterom

• Lokal byggeskikk, lokale råvarer og 
videreforedling

• Styrkede stedskvaliteter
• Nye produksjonsmetoder i 

landbruket

• Redusert 
transportbehov 

• Besøkende med korte 
reiseavstander/lengre 
besøk

• Opplevelsestilbud for 
innbyggere

• Økt andel mat lavere i 
næringskjeden. 



Betydning av klimafotavtrykk som utgangspunkt

Mdirs utslipps-
statistikk

Nersund Larsen m. fl. 2018

Direkte utslipp: ca 2 tonn per 
Innbygger
Klimafotavtrykk: ca 10 tonn per
Innbygger



Kommunenes rolle og virkemidler



Litt kommunal klimahistorie

50 kommuner vil
lage klimaplaner
50 kommuner vil
lage lokale
klimaplaner. Målet
er å bidra til å få
ned utslippene av
drivhusgasser. 
Publisert: 07.apr.2000 07:40 

Statlige planretningslinjer



Kommunenes rolle og virkemidler 

Egen drift

Juridiske virkemidler

Markedsbaserte virkemidler

Dialog og nettverk, medvirkning, 
holdningsskaping

Tjenesteleverandør

Samfunnsutvikler

Arbeidsgiver



Virkemidler - juridiske

● PBL og arealforvaltning

● Bygdesentra viktig, spredt bosetting barriere for 
levende sentra

● Hindre nedbygging av areal om benytter fraflyttede 
hus og eiendommer. 

Dagens politikk: 
- I Hurdalplattformen understrekes det at det skal 

legges til rette for boligbygging i områder med 

liten befolkningstetthet og kommunene skal gis 

økt handlefrihet når det gjelder hvor 

kommunens nye boliger skal kunne bygges. 

- I Distriktsmeldingen slås det fast at KMD under 

Solberg-regjeringen i om lag 80 prosent av 

sakene har avgjort innsigelser helt eller delvis i 

samsvar med kommunens vedtak. Det vektlegges 

at flere arealsaker løses gjennom dialog og 

mekling. 

- Samtidig Hurdalsplattformen – levende 

bygdesamfunn: satses på levende distrikter i 

form av mer desentraliserte jobbmuligheter, økt 

produksjon om omsetning av lokalmat og -

drikke og sikring av rammevilkår for fysiske 

butikker i lokalsamfunn. 



Virkemidler – økonomiske 

● Offentlige anskaffelser

● Kommunale subsidier og støtteordninger

● SMIL og RMP

● Renovasjonsavgifter.  

● Småskala og lokalt  - få muligheter. 

Signaler fra sittende Regjering: 

I Hurdalplattformen: alle skal ha muligheter uansett hvor man 

bor til å ta klimavennlige valg. En utbygging av 

ladeinfrastruktur + tilpasset gang- og sykkelveinett i distriktene 

ved at normer for gang og sykkel tilpasses lokal trafikk vil 

kunne støtte klimaomstillingsprosesser i distriktene. 

Anskaffelser poengteres i Hurdalplattformen som et viktig 

virkemiddel i klima- og miljøarbeid samt for utvikling av gode 

lokalsamfunn.



Virkemidler dialog

● Dialog/medvirkning og sosial rettferdighet

● Nettverksarbeid/fasilitatorrolle: 

• Tingvoll økopark

• DGO

• Overhalla-industripark

Signaler fra sittende Regjering: 

Hurdalserklæringen: mer selvbestemmelse gjennom 

lokaldemokratiet og at folk skal få mer innflytelse over og kunne 

være stolte av sin egen hjemplass. Staten skal engasjere seg mer 

i næringsutvikling gjennom partnerskap som forener 

utslippskutt og næringsutvikling og kommunene og fylkene skal 

få en mer sentral rolle i dette. 



Hvordan?



Suksesskriterier
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Barrierer med fokus på mindre kommuner

● Ressurser

• fagmiljø

• finansielle ressurser 

• store versus små kommuner

● Færre muligheter på noen områder - transport

• Bompenger

• Sterke kollektivtilbud

• Ikke ulemper bruk av bil

• Ingen store statlige insentivordninger



Tingvoll

- 1970- tallet og lærere
- Økokommune 1990 – både befolkning og 

kommune
- Alle saker til kommunestyret vurderes 

miljøkonsekvenser
- Politikerskole
- Bioforsk økologisk
- Ressurser forklarer mindre trykk
- Satse på et prosjekt 

Økokommuneerklæringen vedtatt 2019
1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen
2. I den kommunale saksbehandlingen skal 
eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
3. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale 
kunnskaper og naturressurser for å skape en 
bærekraftig utvikling.
4. Vern og bruk av det lokale natur- og 
kulturgrunnlaget.
5. Gi lokale bidrag til løsninger av globale 
miljøproblemer.
6. Løse lokale miljøvernutfordringer.
7. Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Økokommuneerklæringen har vært styrende 
for Tingvoll kommunes virksomheter over 
30 år, og har vært framlagt og vedtatt for alle 
kommunestyrer siden 1990, sist vedtatt 24. 
oktober 2019.



Hurdal

● Økolandsby – tidlig 2000-tall

● Bærekraftsvedtak 2014

● Bærekraftsdalen

● Treindustri

● Sentrumsplan

● Ressurser

● Kontrast til større kommuner

Bærekraftsvedtaket 2014: 
Hurdal kommune skal legge til grunn 
FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, 
spesielt innenfor areal og 
samfunnsplanlegging, 
næringsutvikling og 
tjenesteproduksjon/- utvikling



Nye muligheter – mindre kommuner

● Distrikter forutsetning for omstilling:

- Naturressurser (sentrale for matforsyning, skog og kortreiste 
kretsløp) 

- Fordeler: handlekraft, samhold, dugnadsånd, korte 
beslutningsveier. 

- Bolyst 



Grep for å overkomme barrierer
K

om
m

un
e

Hva: 
Kretsløpssamfunn

Institusjonalisere

Fortrinn og som 
samfunnsomstilling

Fasilitator

Nes kommune: Hjertet i Hallingdal
Hemsedal: Saman til tøpps
Flå: Først i Hallingdal
Ål: Eit levande Ål for alle
Hol: Hol kommune skal være en trygg og 
god kommune å vokse opp og bo i, med 
vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er 
variert og hele kommunen er i bruk 
Gol: Me sjåast på Gol



Grep for å overkomme barrierer

S
ta

t/ 
re

gi
on

al
t

Politikkområder i 
sammenheng

Omstillingskoordinator

Bygdevekstavtaler

Omstillingskompetanse



● Lokalsamfunnsutvikling

● Kretsløpssamfunn

● Involverer mange sektorer og aktører

● Identitet og lokal kontekst

● Kortreist som strategi
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Lokalt klimaarbeid – et spørsmål om noe større?


