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Vedtak klimabudsjett og klimastrategi

Økonomi- og handlingsplan 2020-2023

• Klimastrategi

Som et grunnlag for klimabudsjettet skal Drammen Kommune i løpet av 2020 utarbeide en egen klimastrategi. Det sees på 
muligheten for å opprette et klimafond.

Planstrategi, vedtatt 16.06.20

Klimastrategi oppstart 2020, tidspunkt for vedtak avklares i øk.pl/handlingsdel 2022-25.

Klimautvalget, 22.04.2020

• «Klimautvalget gir sin tilslutning til å begrense klimastrategien til å gjelde Drammen kommunes virksomhet og ikke hele 
geografiske område i 2020. En strategi må bygge på det kunnskapsgrunnlaget som er mulig å innhente innenfor dette 
tidsrommet. Resterende arbeid med klimastrategi fortsetter etter 2020. Det er et formål med klimastrategien at 
kommunestyret gis et veikart for nødvendige økonomiske og praktiske prioriteringer allerede i årsplan /budsjett 2021[…].»

• Formannskapet behandlet saken 5. mai.2020 og tok saken til orientering



Mål og føringer for klimaarbeidet

Mest sentrale føringer for klima- og miljøarbeidet i 
Drammen kommune:

• FNs bærekraftsmål

• Parisavtalen

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
fra 2019–2023 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

• Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 

• (Klimaprofil Buskerud)

• Buskerudbyen

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Drammen kommunes klimamål



Kommuneplanens samfunnsdel



Klimamål for Drammen kommune

• Redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55 % innenfor kommunens virksomhet innen 2030

• Redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55% innenfor kommunens grenser innen 2030

Forutsetninger:

• Referanseår: 2009  (Tilgjengelig klimastatistikk)

• Utslippstype: direkte klimagassutslipp

Kilde: KS



Kommunens handlingsrom i klimaarbeidet

1) Feie for egen dør
• Redusere utslipp som kommunen direkte kan påvirke

• Kjøretøy, innkjøp, energiforsyning, matsvinn, avfallshåndtering etc.

2) Benytte rolle som planmyndighet
• Sikre klimavennlig planlegging

• Utnytte virkemidler i lovverket   

3) Ta samfunnsansvar
• Påvirke/tilrettelegge for gjennomføring av klimatiltak hos andre 

• Gjøre det enklere å ta klima- og miljøvennlige valg 

• Eks: Infrastruktur for klimavennlig transport

Redusere egne 
utslipp

Tilrettelegge 
for utslippskutt 

hos andre

Klimastrategi for 
Drammenssamfunnet
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Klimabudsjett 

Hva er et klimabudsjett?

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå vedtatte mål for klimagassreduksjon

• Beskriver tiltak for å redusere utslipp (kvantitative og kvalitative)

• Beskriver effekten av tiltakene viser hvordan nå utslippsmål

• Angir ansvarlig for gjennomføring av tiltak

• Sikrer oppfølging og rapportering (via etablerte rapporteringsrutiner)

Egen KS-veileder:

• Veileder publisert jan 2021, konferanse og kurs i klimabudsjett mars 2021 

Klimabudsjettprosessen skal følge ordinær budsjettprosesser

 Klimabudsjettet etableres i handlings- og økonomiplanen for 2022-2025

 Fullverdig klimabudsjett i handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 



Virkemidler følges opp med konkrete tiltak i 
klimabudsjettet

Et klimabudsjett er:
• Et styringsverktøy for å nå målene
• Beskriver tiltak for å redusere 

utslipp (kvantitative og kvalitative)

Et klimabudsjett viser:
• historiske utslipp
• framskriving av utslipp
• utslippsmål
• Tiltaksbane

Tiltaksbane: 
• Differansen mellom 

klimabudsjettets referansebane og 
målbane viser behovet for tiltak

Kilde: KS



Suksesskriterier for klimabudsjett
• Integrering i ordinært budsjett

• Politisk ledelse 

• politisk initiativ og vilje til å sette klimaarbeidet høyt på dagsorden i 
kommunen

• Forankringen i kommuneorganisasjonen
• Tydelig ansvarsfordeling og tydelige mandat for relevante enheter i 

kommunen.

• Forankring i ledelsen

• Utarbeide et tydelig mandat til sine utførende enheter om hvordan de 
ventes å bidra i klimabudsjettarbeidet og ved å allokere nødvendige 
ressurser i form av tid, kompetanse og økonomi. 

• Forankring i utførende enheter

• Økonomienheten som eier og kvalitetssikrer

• Et fagmiljø som pådriver

• Midler til klimatiltak



Klimabudsjettet for 2022

• Innføre klimabudsjett for 2022 – et overordnet klimabudsjett
• Integrering i ordinært budsjett
• Effektberegne kvantifiserbare planlagte og igangsatte tiltak og prosjekter 

(finansierte tiltak)
• Liste over ikke-kvantifiserbare planlagte og igangsatte tiltak og prosjekter 

(finansierte tiltak)
• Utarbeide en liste over ufinansierte klimatiltak til handlings- og 

økonomiplanarbeidet
• Kommer til politisk behandling parallelt med klimastrategi for kommunens 

egen virksomhet

• For budsjettåret 2023 vil klimastrategien være strategisk 
overbygning som gir føringer for klimabudsjettet



For 2022 – et overordnet klimabudsjett

1. Overordnede tiltak må på plass før 
konkrete tiltak 
• Temaplan for ladeinfrastruktur
• Utrede klimafond
• Utarbeide klimakriterier 

(arealplan og byggesak)

2. Jobber med oversikt over tiltak på 
virksomhetsområdene

• Finansierte tiltak 
• Ikke finansierte tiltak 

Eksempel: Etablering av ny bybru
• Delvis utslippsfri byggeplass. Kostnad 108 000 kr, 

reduksjon CO2-utslipp 151 tonn CO2-
ekvivalenter.

• Bruk av lavkarbonbetong. Kostnad 185 000 kr, 
reduksjon CO2-utslipp 500 tonn CO2-
ekvivalenter.


