
 

Utlysning av tilskudd til klimatiltak i kommunene i  
Vestfold og Telemark 2021 

   
Fylkeskommunen utlyser med dette tilskuddsmidler som skal stimulere til godt klimaarbeid i 
kommunene. Midlene skal nyttes til gjennomføring av klimaarbeidet i tråd med nasjonale og regionale 
innsatsområder, med utgangspunkt i lokale behov og muligheter.    
   
Verdiskaping gjennom grønn omstilling    
Verdiskapning gjennom grønn omstilling er ledesnoren for det nye fylket. Det betyr konkret at vi 
framover vil ha et grønnere fokus i alle oppgaver.    
   
Vestfold og Telemark fylkeskommune har et mål om langsiktig økonomisk vekst parallelt med omstilling 
til lavutslippssamfunnet. På vei mot lavutslippssamfunnet har fylket et mål om å kutte de direkte 
klimagassutslippene i regionen med 60 % innen 2030 (sammenlignet med 2009). Dette målet kan vi bare 
nå i samarbeid med kommunene.    
   
Kommunen kan som tjenesteleverandør, drifter og utviklingsaktør sette i gang og bidra til godt 
klimaarbeid. Send oss søknader om lokale tiltak som kommunen kan gjennomføre selv eller i samarbeid 
med andre lokale aktører.    
  
Regionale satsingsområder for klimaarbeid framgår av de regionale planene:   
Regional klimaplan for Telemark og Regional plan for klima og energi i Vestfold fylkeskommune:  
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/klima/regional-plan-for-klima-og-energi/   
  
Regional planstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune: 
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-
klima/planer-og-strategier/rps/rps_a-utvikle-vestfold-og-telemark_vedtatt.pdf  
  
Tiltak som sorterer under andre relevante regionale planer eller strategier, vil kunne komme i 
betraktning dersom det er spesielt begrunnet.   
  
Rammer for søknader 2021   
Alle kommuner i Vestfold og Telemark kan søke. Tildelingene blir i størrelsesorden kr. 20 000 – 300 000 
per søknad, avhengig av søkermengde og typer prosjekter som kommer inn.   
  
Søknadsfrist er 28. mai 2021.   
   
Spørretime 
Vi inviterer med dette også til spørretime på Teams 5. mai kl. 09-11. Her kan interesserte kommuner 
stille spørsmål om tilskuddordningen og drøfte tiltak og prosjektideer. De som ønsker å delta, sender 
påmelding til Live Rud (live.rud@vtfk.no) innen 3. mai. Lenke til møtet blir sendt ut 4. mai. 
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Prioriteringskriterier (alle må ikke oppfylles)   
 Tiltaket gir reelle kutt i utslipp av klimagasser  
 Tiltaket gir tilpasning til klimaendringer  
 Tiltaket har en realistisk løsning – dokumentert tilgjengelig produkt/kunnskap  
 Tiltaket er forankret i kommunens ledelse og langsiktige planer  
 Tilskuddet fra fylkeskommunen er utløsende for gjennomføring av tiltaket  
 Tiltak som er sektorovergripende og/eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder  
 Tiltaket kan gi økonomisk verdiskapning  
 Tiltaket bidrar til samarbeid med og/eller har overføringsverdi til andre kommuner/aktører  
 Tiltaket bidrar til kompetanseheving i kommunen og hos deltakende aktører  

   
Søknaden må inneholde (se vedlagte søknadsmal):   

 Prosjektansvarleg og samarbeidspartnere  
 Mål og målgruppe(r) for tiltaket  
 Tidsramme  
 Kostnadsoverslag og finansieringsplan  
 Kort beskrivelse av tiltaket, vise til forankring i relevante regionale planer og hvordan det 

oppfyller prioriteringskriterier  
 Formidling av resultater (og videreføring av tiltaket?)  

 
Vilkår for tildeling   

 Tiltaket må ha forankring i regionale innsatsområdet   
 Kommunen må stå som søker og være prosjektansvarlig.   
 Kommunen må levere en rapport på aktiviteter og måloppnåelse etter ett år og være villig til å 

dele sine erfaringer i Klima- og energinettverket vårt.    
 Tilskuddet kan dekke inntil 50% av totalkostnaden, og kommunen må ha en egenfinansiering, 

men dette kan være i form av egne timer, sats 700 kr/time.   
 Flere kommuner, interkommunale selskap eller kommunale foretak kan gå sammen om en 

søknad   
   
Ved innsending av søknad ber vi om at dere bruker vedlagte søknadsmal (Word-fil). 
Søknaden sendes til post@vtfk.no med kopi til marianne.haukaas@vtfk.no innen 28. mai 2021.  
  
Spørsmål knyttet til søknaden kan rettes til:   
  
Marianne Haukås  
Mobil: 975 05 845  
E-post: marianne.haukaas@vtfk.no  
  
Live Rud  
Mobil: 957 42 292  
E-post: live.rud@vtfk.no  

  
  
 


