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GRØNNE SKIFTE I NORSKE 
KOMMUNER OG 

FYLKESKOMMUNER 
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•Ambisiøse klimamål 

•Innovasjon og næringsutvikling høyt prioritert 

•Grønn konkurransekraft kobler klimaarbeid - næringsutvikling 

•Mangler gode og målbare indikatorer 

•Regjeringen samlet “veikart for grønn konkurransekraft” for 

flere sektorer

•Kommuner og fylkeskommuner neste
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EUROPAS GRØNNE GIV
& 

FN'S BÆRKRAFTSMÅL
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•European Green Deal  - konkretiserer det grønne skiftet

•Norske kommuner må svare på hvor grønt næringslivet er innen 2030

•Setter politisk retning, lovreguleringer, styring av 

investeringsporteføljer og føringer for bruk av offentlige investeringer 

og sikring av en sosialt rettferdig endring 

•Norske kommuner og fylkeskommuner må være forberedt 

•Behov for å koble lokal grønn konkurransekraft med regionalt, 

nasjonalt og europeisk 

•Globalt: FNs bærekraftsmål, inklusive Smarte, bærekraftige byer
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INDIKATORER FOR GRØNN 
KONKURRANSEKRAFT

KARTLEGGINGSARBEID GJORT – 
NÅ GÅR VI VIDERE
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•SINTEF gjennomførte nylig en kartlegging av grønn 

konkurransekraft i regionen

•Nytt prosjekt: Definere fremtidsrettet indikatorsett for økt 

forståelse av sammenhengen næringsutvikling av 

klima-/bærekrafts-mål

•Kunnskapen er vesentlig for utforming av virkemidler

•Nye prosjekt en oppfølging og utvidelse av kartlegging 
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PRESENTASJON AV PROSJEKT

'GRØNN KONKURRANSEKRAFT I 
TRONDHEIMSREGIONEN' 
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• Bakgrunn

• Metode

• Funn
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https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2654833
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Bakgrunn

• Europa-Norge-Region

• European Green Deal

• Regjeringens strategi for Grønn konkurransekraft

• NHO/SINTEF-rapporter: Veikart for fremtidens næringsliv
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https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/pa-gang-i-eos/nytt-klimaram
meverk-i-eu-for-storstilt-europeisk-omstilling/

https://www.nho.no/tema/fremtidens-naringsliv/

https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/pa-gang-i-eos/nytt-klimarammeverk-i-eu-for-storstilt-europeisk-omstilling/
https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/pa-gang-i-eos/nytt-klimarammeverk-i-eu-for-storstilt-europeisk-omstilling/


Metode

• Kvalitative og kvantitative analyser

• Gjennomgang av mulige indikatorer

• ROS og SWOT analyse

• Foreslått indikatorer som kan brukes for å måle GKK over tid
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Funn fra intervjuer med sentrale aktører i regionen
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Hva finnes av Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen ?
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Hvordan måle Grønn konkurransekraft over tid 
?



PRESENTASJON AV 
NYE PROSJEKT

'VEIKART FOR GRØNN 
KONKURRANSEKRAFT I NORSKE 

KOMMUNER OG REGIONER' 
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•Være i forkant av nasjonale og internasjonale utvikling

•Partnere: Trondheim, Trøndelag, Stjørdal, Bergen, 

Bjørnafjorden, Vestland, SINTEF 

•Behov for å kjenne status og hvordan samspille med 

næringslivet for å nå mål om grønn konkurransekraft

•Prosjektets hovedidé: Etablere standardisert sett av indikatorer 

for grønn konkurransekraft i norske kommuner – i fortid, nåtid 

og framtid
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• Er lansert flere indikatorsett for bærekraft siste år 

• Delmål 1: Definere hvilke indikatorer er relevante

• Delmål 2: Måling og validering av disse i prosjektets partnerkommuner/FK

• For info om effekt av virkemidler: Utvikle modellverktøy som beregner 

effektene mot 2030

• Delmål 3 og 4:  Utvikle dette modellverktøyet og hvordan det kan hjelpe 

kommunene til å ta best mulig beslutninger. 

• To storbykommuner (Trondheim og Bergen), to mindre nabokommuner 

(Stjørdal og Bjørnafjorden) og to fylkeskommuner (Trøndelag og Vestland)

• Resultatene vil gi unik mulighet for sammenligning og benchmarking, 

kunnskaps- og kompetanseoverføring
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•Savnes operasjonaliserbar plattform for vurdering av grønn 

konkurransekraft - og veikart for å stimulere grønn 

utvikling

•Regioner: Både fylkeskommuner og regionråd

•Basert på internasjonale erfaringer - tilpasset norske 

forhold

•Utvikle og operasjonell testing av standardisert norsk 

indikatorsett for å måle grønn konkurransekraft lokalt og 

regionalt 
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•Videre spekter av grønne parametere i indikatorsett som 

kommuner bruker for å måle prestasjonen til lokalt næringsliv. 

•Eksisterende indikatorer ikke tilpasset lokale og regionale forhold

•Liknende indikatorsett, som OECD sitt mål på regioners avstand 

fra FN sine bærekraftsmål, måler prestasjonene til regioner på 

tvers av medlemsland, men tar ikke hensyn til forskjeller i lokale 

forhold på tvers av land og regioner

•Første steg mot å definere et indikatorsett ble gjort for 

Trondheimsregionen i 2019
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•Utvikle verktøy for prognostisere utviklingen av 

indikatorene fram mot 2030

•Kvantifisere utviklingen av indikatorene

•Teste effekter og ringvirkninger av offentlige virkemidler på 

kommune- og fylkesnivå

• Internasjonal innovasjon 

•Verktøyet vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet 

for å tilby bedre og mer målrettede tjenester
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Teknologi for et bedre samfunn


