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Disponering av fondsmidler til klimatiltak
Fylkesrådets forslag til innstilling
1.

Fylkestinget vedtar en ramme for tilskudd til ladeinfrastruktur til sameier og
borettslag i 2020 på 9,5 mill kr. Midlene belastes Klima- og miljøfondet slik:
3 mill kr fra avsetning i fondet for 2020 for å dekke inn midlertidig omdisponering fra
driftsbudsjettet på klima.

2.

6,5 mill kr ved omdisponering av ubrukte midler til formål hydrogenbasert transport
fra 2019 under forutsetning av at regnskapsresultatet for Akershus fylkeskommune
godkjennes i fylkestinget i juni 2020.
Fylkestinget tar til orientering at fylkesrådet vil legge fram en ny sak om etablering av
klimafond for Viken og om forslag til klimatiltak for vikensamfunnet

03.04.2020
Anne Beathe Tvinnereim
fylkesråd for klima og miljø

Bakgrunn for saken
Fylkesrådet har vedtatt at støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier skal lyses
ut som en del av tiltakspakke en for å møte korona-krisen. Det er lyst ut 3 mill kr. gjennom en
midlertidig omdisponering av driftsbudsjettet. Den midlertidige omdisponeringen skal dekkes
inn gjennom 3 mill kr. avsatt til dette tiltaket i Klima og miljøfond for Akershus. Ordningen
gjelder i hele Viken. Fylkesrådet har også sagt at ordningen skal søkes utvidet.

Fakta
Midler til klimatiltak i Viken finnes som avsetning av fondsmidler. I Klima og miljøfond for
Akershus er det planlagt bruk av 15.8 mill kr. i 2020 til klimatiltak som oppfølging av Regional
plan for klima og energi i Akershus. I dette inngår udisponerte midler og 10 mill kr. tilført årlig.
I tillegg gjør endringer i tidligere års bevilgninger og prosjekter at ytterligere 6,5 mill kr. kan
omdisponeres fra ubrukte midler til hydrogenbasert transport. Bruk av Klima og miljøfond for
Akershus er ikke vedtatt brukt i gjeldende økonomiplan, og må vedtas av Fylkestinget.
For budsjettåret 2020 er det også tilgjengelig 4 mill kr. fra regionalfond fra Østfold
fylkeskommunes for å følge opp regional plan for klima og energi i Østfold. Totalt utgjør dette
26,3 mill kr. som Fylkesrådet kan prioritere til å gjennomføre klimatiltak i Viken
fylkeskommune.

Vurdering
I Regjeringens forskrift for etablering av Viken fylkeskommune er det lagt til grunn at de
regionale planene til de enkelte tidligere fylkeskommunene gjelder inntil Viken har vedtatt ny
plan for det aktuelle området. I dag finnes det et handlingsprogram for Akershus
fylkeskommune for å følge opp Regional plan for klima og Energi i Akershus. Det er ønskelig at
man i størst mulig grad søker å gjennomføre tiltak og prosjekter for hele Viken.
Fordi budsjettet for 2020 er basert på 2019-budsjettene til de tre tidligere fylkeskommunene
må det gjøres endringer i prioritering av fondsmidler til klimatiltak som skal gjelde hele Viken.
Vedtak om bruk av penger fra Klima- og miljøfondet i Akershus må gjøres av Fylkestinget.
Dersom man velger å utvide virkeområdet for tiltak og tilskuddsordninger vedtatt i
handlingsprogrammet til Akershus, bør det tilføres ekstra midler for å dekke økningen i
nedslagsområdet. Alternativt blir virkningen av tiltaket langt lavere enn det som er beregnet i
planen til Akershus.
Støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag er en svært populær ordning, og det er
allerede få dager etter at ordningen ble lansert, kommet inn søknader for et langt større
beløp enn de 3,0 mill kr. som allerede er avsatt til formålet. Det ble i 2019 gitt tilsagn til 255
prosjekter og delt ut 24,5 mill kr.. For å møte behovet i 2020 foreslås det å styrke
finansieringen av denne ordningen med 6,5 mill kr., som vil komme i tillegg til de 3,0 mill kr.,
som er bevilget til dette formålet i Vikens første krisepakke. 6,5 mill kr. kan av Fylkestinget
omdisponeres fra ubrukte midler i 2019, avsatt til hydrogenbasert transport.
Med en trang økonomi, men store ambisjoner på klimaområdet, blir det viktig å bruke
tilgjengelige midler smart og målrettet. I den sammenhengen må det gjøres omprioriteringer
for å få et helhetlig klimaarbeid i Viken. I løpet av året bør det legges fram et felles
handlingsprogram og en sak om Klimafond for Viken.

Vedtakskompetanse
Fylkestinget har vedtaksmyndighet om bruk av Klima- og miljøfond jmf. vedtatt Årsbudsjett
2020 og økonomiplan 2020-20203
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