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Klimamålet for Innlandet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, sett
i forhold til 2018. For å nå målet, må vi kutte mer i klimagassutslippene enn vi gjør i dag, og vi
må kutte dem raskere. Derfor inviterer Innlandet fylkeskommune til gratis kurs i klimabudsjett.

Avgrensning
Hva omfatter
klimabudsjettet?
Hvilke utslipp skal
kuttes?

Mål og
utslippsrammer
Hvor skal vi, og
hvordan må veien
dit se ut?

Referanse
Hva er de historiske
utslippene og hva
er forventet
utvikling framover?

Kurser er digitalt og går over to dager. Du kan velge mellom
to identiske kurs:

Kurs 1:
tirsdag 25. januar kl. 9–12
og onsdag 26. januar kl. 9–12
Kurs 2:
onsdag 9. februar kl. 9–12
og torsdag 10. februar kl. 9–12
Alle som deltar på kurs får tilbud om 30-minutters veiledning i etterkant. Deltagere på kurs 1 kan booke tid 1. februar
mellom kl. 9–13. Deltagere på kurs 2 kan booke tid 16.
februar mellom kl. 9–13.

Hvorfor delta på kurs i klimabudsjett?
Et klimabudsjett er et styringsverktøy som gjør det mulig
for kommuner å jobbe systematisk med klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Målet med kurset er å
gjøre kommunene i stand til å starte og drive arbeidet med
egne klimabudsjetter.

Hvilke kommuner passer kurset for?
Dette er et kurs for kommuner som lurer på hva et klimabudsjett er, og som ønsker hjelp til å komme i gang.
Kurset er tenkt som et lavterskeltilbud, hvor vi trinnvis går
igjennom de ulike elementene i et klimabudsjett og løser
oppgaver sammen. Det er ingen krav til programvare for å
kunne delta på kurset.

Hvem er målgruppen?
Målgruppen for kurset er klima- og miljørådgivere, folk
som jobber med utvikling og oppfølging, seksjonsledere
og mellomledere med ansvar for klimabudsjett, folk med
ansvar for budsjett/økonomi og fagrådgivere innenfor
aktuelle områder (f.eks. eiendom og transport).

Tiltak og
virkemidler
Hva må vi gjøre for
å nå målene?

Oppfølging
Hvem har ansvar
for at tiltakene
gjennomføres, og
hvordan skal det
rapporteres?

Hvordan er kurset lagt opp?
Kursopplegget vil være en blanding av faglige foredrag fra
Endrava, gruppeoppgaver og erfaringsdeling mellom deltakerne.
Kursdeltakerne vil få tilsendt noen enkle oppgaver de skal
forberede seg på i forkant av kursets oppstart, og det vil
også være en enkel oppgave som skal løses mellom den
første og den andre dagen.
Kurset vil ta utgangspunkt i Endravas fem steg for å lage
et godt klimabudsjett.
I tillegg vil kurset handle om hvordan hele kommuneorganisasjonen kan få eierskap til klimabudsjettet, og hvordan de
som er ansvarlige for klimabudsjettet kan skape engasjement og endringsvilje hos andre mennesker og enheter i
kommunen.
Alle deltakere vil få tilsendt kursmateriell og oppgaver i
forkant av kurset.

Hvorfor bruker vi Endrava?
Endrava er et konsulentselskap som hjelper organisasjoner
med å kutte klimagassutslipp. Endrava har vært med på å
utvikle Oslo kommunes klimabudsjett, og har bistått flere
små og store kommuner i konkret klimabudsjettarbeid
og beregning av klimatiltak. Du kan lese mer om dem på
www.endrava.no.

Har du spørsmål?
Send en e-post til kristin.stavnem@innlandetfylke.no

Meld deg på her senest 18. januar 2022
www.innlandetfylke.no

