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Ambisiøse mål vedtatt i klimaplanen

Trondheim kommune skal være en internasjonal 
foregangskommune for utvikling av gode klima og 
miljøløsninger. (visjon)

I 2020 er Trondheim et forbilde og en samarbeidsarena 
for grønn verdiskaping og utvikling av klimavennlig 
teknologi og levemåter. (hovedmål)

Klimaplanen = mulighetsplan?



Bærekraftig verdiskaping



EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet

Seks miljømål:

1. Begrensning av klimaendringer

2. Klimatilpasning

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

4. Omstilling til en sirkulærøkonomi

5. Forebygging og bekjempelse av forurensing

6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer



Som den første offentlige aktøren i Norge stilte 
Trondheim kommune i 2020 tydelige krav på klima, 
miljø og bærekraft til sin hovedbankforbindelse.

– Det har vært viktig for oss at banken vi velger 
faktisk leverer på alle punktene av bærekraft, men 
spesielt prisingen av ESG-produkter og andel 
grønne lån har veid tungt i denne vurderingen. 
Magnus Inderberg Vestrum
Miljørådgiver i Innkjøpstjenesten

Hovedbankavtale med Sparebank 1 SMN



Grønn offentlig finans

Klimasats 2021 - “Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse”
01.09.2021 - 31.08.2021 (1 år)

Prosjekteier: Trondheim kommune

Prosjektpartnere: Trøndelag fylkeskommune

Trondheim kommune skal sammen med Trøndelag fylkeskommune 
lage en kunnskapspakke om grønn finans for kommuner.



SINTEF leverte i våren 2020 hovedrapport og kortversjon 
om "Kartlegging av grønn konkurransekraft i 
Trondheimsregionen" på oppdrag fra Miljøenheten i 
Trondheim kommune og Trondheimsregionen.

https://www.sintef.no/prosjekter/2020/gronn-konkurransekraft/
https://www.sintef.no/prosjekter/2020/gronn-konkurransekraft/


Veikart for grønn konkurransekraft
i norske kommuner og regioner

Forskningsrådet - “Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor”
01.04.2021 - 30.09.2023 (2,5 år)

Prosjekteier: Trondheim kommune

FoU-partnere: SINTEF AS, SINTEF Energi AS

Prosjektpartnere: 
Stjørdal kommune, Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune, 
Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune



Begrepet “grønn konkurransekraft” kobler klimaarbeid og næringsutvikling sammen. 
Utfordringen nå er at det mangler gode, målbare og relevante indikatorer for dette 
arbeidet. 

Hovedmålet i prosjektet er å definere et fremtidsrettet indikatorsett som kan gi økt 
forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål.

Delmål 1: Definere hvilke indikatorer som er relevante å bruke for norske kommuner og 
fylkeskommuner
Delmål 2: Teste ut operasjonell måling og validering av indikatorene i prosjektets 
partnerkommuner og -fylkeskommuner
Delmål 3: Utvikle metodikk og modellapparat for å prognostisere utvikling av indikatorene 
mot 2030
Delmål 4: Estimere effekten av virkemidler på indikatorer og ringvirkninger

Hva skal vi gjøre sammen?



Hovedaktivitet / År & kvartal                    2021 2022 2023 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

H0 Prosjektledelse M1         M7 

H1 Kvalitetssikring indikatorer   M2        

H2 Uttesting av indikatorer     M3    M4  

H3 Modellutvikling         M5  

H4 Effekter av virkemidler          M6 

Milepæl Leveranse/innhold 

M1 Oppstartsworkshop 

M2 Rapport om indikatorer, oppnåelse av DM1 

M3 Første runde testmåling av indikatorer 

M4 Andre runde testmåling av indikatorer, oppnåelse av DM2 

M5 Modell for prognostisering av indikatorer mot 2030, oppnåelse av DM3 

M6 Evaluert modell for effekt av virkemidler, oppnåelse av DM4 og DM5 

M7 Avslutningskonferanse med formidling av resultater 

Hovedaktiviteter og milepæler



Styringsgruppe

Kristian Dahlberg Hauge nærings-, miljø- og samferdselsdirektør, Trondheim kommune

Berit Laanke forskningssjef, SINTEF Community

Elin Sjødin Drange næringssjef, Bergen kommune 

Sølve Dag Sondbø seksjonssjef - grøn vekst, klima og energi, Vestland fylkeskommune



Noen aktiviteter i 2021

▪ Kick-off workshop 28.4

▪ Kommuner og fk-er utarbeider oversikt over vedtak, planer, strategie, analyser 

og relevante rapporteringer på lokalt og regionalt nivå (31.5)

▪ Møte med statistikere og SINTEF

▪ Individuelt partnermøte med SINTEF

▪ Gjennomgang av indikatorer som ble foreslått fra forprosjektet (SINTEF)

▪ Regionale møter Trøndelag (7.9) og Vestland (8.9)

▪ Felles H1 midtveis møte (22.10)



NHOs  Kommune NM 2021



▪ En rekke sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til 
regjeringen. Det er på tide å utarbeide et veikart fra kommunesektoren.

▪ Realisering av innovasjonene vil føre til ny metodikk og nye arbeidsformer 
for prosjektpartnerne. Prosjektet er tenkt til å være en nasjonal pilot. 

▪ Kunnskap og erfaring skal aktivt formidles gjennom nasjonale og regionale 
nettverk.

Hva ønsker vi å få ut av prosjektet?



Pressemelding fra SINTEF:
Hvordan kan kommunene bidra til grønn næringsutvikling?

Flere har vist interesse for prosjektet, bl.a:

▪ Oslo kommune (Næring og klima)
▪ Bodø, Narvik og Lofotrådet i Nordland
▪ Kristiansand kommune

Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Chin-Yu Lee, Trondheim kommune, chin-yu.lee@trondheim.kommune.no
Forskningsleder: Kristin Tolstad Uggen, SINTEF, kristin.uggen@sintef.no  

Flere har vist interesse...

https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/hvordan-kan-kommunene-bidra-til-gronn-naringsutvikling/
mailto:chin-yu.lee@trondheim.kommune.no
mailto:kristin.uggen@sintef.no


Næringsrådet inviteres til å diskutere
mulig samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.


