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Utfordringen

Oslo – Gran Canaria  

1,2 tonn CO2-eq.  

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

https://foter.co/a2/7a9395
https://foter.com/re3/7bdc89
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


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: 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

• Mindre energitap

i bygg.

• Mer drivstoffgjerrige

motorer.

• Redusert svinn i 

verdikjeden 

(dyrking, 

distribusjon, 

forbruk).

N
IV

Å
 I

I • Bruk av 

fornybare 

energikilder.

• Infrastruktur og 

kjøretøy med mindre 

økologisk fotavtrykk. 

• Lokal dyrking som 

gir  redusert energi-

og ressursbehov.

N
IV

Å
 I

II • Sambruk- og 

delingsløsninger 

av bygg og 

uterom med økt  

intensitet.

• Utdanning, 

rekreasjon, arbeid 

mv uten 

transportbehov.

• Økt andel mat

basert på 

vegetabilske kilder 

(lavere i 

næringskjeden).



7

Distribusjon, 
produksjon

Forbruk

Distribusjon, 
ressurser

Produksjon

Input: 

Ressurser

(kunnskap, 

bærekraftig 

bruk fornybare 

ressurser)

Økonomi
Output: 

Velferd

Omarbeidet fra Jacobsen(2015)

Kretsløpsøkonomien



3) Mer samarbeid 
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Og det innebærer……

Ressu
rser

Produ
ksjon

Konsu
m

Avfall
Økonom

i
Natur

1) Tenke helhet, ikke i deler 2) Sirkulært, ikke lineært

En viktig pådriver for 

den suksesshistorien 

som har vært 

her oppe på Skogmo 

Industripark, er «vi 

følelsen» 



Hva kan vi gjøre – noen eksempler fra kommuner 
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http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=GHV_WbLlLXb5vM&tbnid=nW2Kxb4PAPqoXM:&ved=0CAgQjRwwADimAg&url=http://www.flickr.com/services/feeds/geo/?format=kml&tags=waterballs&lang=en-us&page=1&ei=3AE_Ude6DpHWsgbV-IHIDQ&psig=AFQjCNE2w_OHdSeGcx9U6yvetWbvFkwFOg&ust=1363170140304112


Tjenesteleverandør

Samfunnsaktør
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Kommunenes rolle og virkemidler

Juridiske virkemidler

Markedsbaserte virkemidler

Dialog og nettverk

Holdningsskapende arbeid, 
informasjon og medvirkning

Virkemiddelpakker



1. Institusjonalisering – fra ad hoc til 
helhetlig
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Eksempler

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=GHV_WbLlLXb5vM&tbnid=nW2Kxb4PAPqoXM:&ved=0CAgQjRwwADimAg&url=http://www.flickr.com/services/feeds/geo/?format=kml&tags=waterballs&lang=en-us&page=1&ei=3AE_Ude6DpHWsgbV-IHIDQ&psig=AFQjCNE2w_OHdSeGcx9U6yvetWbvFkwFOg&ust=1363170140304112
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpYXD3tjfAhXnkYsKHQyaCREQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gj%C3%B8vik_komm.svg%26psig%3DAOvVaw2Yrc_XMkcFfFzRKe2nrDIs%26ust%3D1546849749603226&psig=AOvVaw2Yrc_XMkcFfFzRKe2nrDIs&ust=1546849749603226


● Økokommunen Tingvoll

● Bærekraftsdalen

● Europeisk Miljøhovedstad 2019

● Klimanøytrale Arendal

● Teknologibyen Kongsberg
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2. Identitet – tilpasse til lokal kontekst



Styring og ledelse:

Tiltaksnivå:

Tradisjonell Reflektert Transformativ

I Effektivisering Tradisjonell 

mål- og 

resultatstyring i 

kommunen

II Utvikling

III Omstilling Samarbeids-

drevet 

innovasjon/

katalysatorledel

se

3. Styring og ledelse – fra resultat til 
prosess



4. Samarbeid og kommunikasjon

Nasjonal 

LokalRegional 

Fleksibel

Samforvaltning



● Kretsløpssamfunn

● Lokalsamfunnsutvikling

● Involverer mange sektorer og aktører

● Identitet og lokal kontekst

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

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil3Z-Qz-jfAhVF1iwKHWBJBPoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/klimakutt/ks-lavutslippssamfunn-rapport-med-vedlegg.pdf%26psig%3DAOvVaw1ZShcRwjALOMNyr2-NcT5Y%26ust%3D1547395372344896&psig=AOvVaw1ZShcRwjALOMNyr2-NcT5Y&ust=1547395372344896


Forskningssenter for sosialt 

inkluderende energiomstilling

Takk for oppmerksomheten!
www.uio.no/include


