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Leders beretning

Sammen oppgraderer vi Oslo
Oslo skal bli en by med friskere luft, bedre helse
og et yrende byliv. Oppgraderingen er i full gang.
I fjor høst besøkte jeg Brynseng skole. Elevene
vet godt at de går på det som kanskje er landets
mest miljøvennlige skole. Fasaden er et 1000
kvadratmeter stort solcelleanlegg, T-banen
stopper rett utenfor, og når skolen produserer mer
strøm enn den selv bruker, leveres solstrømmen
ut på strømnettet. Jeg ble imponert. Det er ikke
bare elevene på Brynseng som lever midt i
oppgraderingen av byen. Studenter på Kringsjå
har flyttet inn i den første av to studentblokker
som skal bygges av massivt tre, og som i tillegg
har solcelleanlegg og geovarme. Massivt tre er et
mye mer klimavennlig byggemateriale enn stål og
betong. Studentblokka er tilnærmet selvforsynt
med energi, og studentene nyter et renere
innemiljø med mindre støy og støv. På Tåsen
bygges det første sykehjemmet i Norge – kanskje
i verden – som produserer mer energi enn det
forbruker. Og på Jordal skal Vålerenga hockey få
landets mest moderne og energieffektive ishall,
bygd på en fossilfri byggeplass.
Alt dette er eksempler på hvordan folk merker
klimaarbeidet i sin hverdag. Det investeres mye
engasjement og store penger i å oppgradere byen.
På nettstedet klimaoslo.no som vi etablerte i
2017 kan du lese mer om hvordan klimaarbeidet i
Oslo bidrar til at hovedstaden blir en ny og bedre
utgave av seg selv.
I Oslo reiser nå for første gang i moderne tid flere
kollektivt enn med personbil, og i 2017 rullet
de første elektriske bussene ut på gatene. I 2017
ble det også satt rekord i bygging av sykkelveier i
Oslo, og på Oslo S åpnet byens første sykkelhotell.
I desember 2017 var rekordhøye 27,5 prosent av
nye biler solgt i Norge elektriske. Tallet for Oslo
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var over 40 prosent! Det fører til en stadig større
etterspørsel etter elbilladere og de aller fleste
vil lade hjemme. Derfor opprettet Klimaetaten i
juni 2017 en støtteordning for ladeinfrastruktur
i borettslag. Vi trodde den skulle bli populær,
men søkertallene har overgått våre forventninger.
Allerede har 172 borettslag fått positivt svar fra
kommunen. Det tilsvarer lademuligheter for 8000
parkeringsplasser. Klimavennlig mobilitet vil stå i
sentrum for klimaarbeidet i Oslo også i årene som
kommer.
Klimabudsjettet er vårt viktigste verktøy for
å sikre at Oslo når sine klimamål. I 2017 la
kommunen fram sitt andre klimabudsjett, og
for første gang presenterte Klimaetaten også
et eget faggrunnlag for budsjettet. Dette er
nybrottsarbeid som har blitt lagt merke til både
nasjonalt og internasjonalt. I juni 2017 sto
jubelen i taket da Oslo ble tildelt oppgaven med å
være Europeisk miljøhovedstad i 2019.
Uten flinke folk på laget er et effektivt og målrettet
klimaarbeid ikke mulig. I 2017 har Klimaetaten
vært i en oppbyggingsfase og har rekruttert en
rekke dyktige medarbeidere. Det viser at mange
har lyst til å delta i det spennende klimaarbeidet
som skjer i Oslo. Oppgraderingen av byen vår vil
kreve noe av oss alle. Men er først og fremst en
fantastisk mulighet til å skape en bedre by med
lave utslipp.

Oslo, 25.01.2018
Heidi Sørensen,
direktør Klimaetaten

I Oslo reiser nå for første gang 
i moderne tid flere kollektivt
enn med personbil, og i 2017
rullet de første elektriske
bussene ut på gatene.
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1. Ansvarsområde
Klimaetaten er en pådriver i kommunen for å nå klimamålene for 2020 og 2030, fremme etablering av
karbonfangst på Klemetsrudanlegget, og bidra til at Oslo er tilpasset de forventede endringene i klimaog værforhold.
Etaten er et sentralt fagmiljø for klimaarbeidet i kommunen og har ansvar for oppfølging av
Klima- og energistrategi for Oslo, Klimatilpasningsstrategi for Oslo 2014-2030, og forvaltning av
Klima- og energifondet. Klimaetaten har ansvar for det faglige grunnlaget for Oslo kommunes årlige
klimabudsjetter, og er en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av tiltakene i Klimabudsjettet.
Etaten samarbeider med etater, bydeler, kommunale foretak, ansvarlige byrådsavdelinger og
virksomheter å bidra til gjennomføring av klimatiltak. Etaten kommuniserer også med befolkningen,
næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og offentlige myndigheter for å utvikle gode
klimaløsninger i Oslo.
Klima- og energifondet skal stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra
bygg og anlegg i Oslo, gi redusert og/eller mer effektiv energibruk, samt øke andelen av fornybar energi.
ORGANISASJONSKART FOR KLIMAETATEN
I organiseringen- og oppbemanningen av Klimaetaten er det lagt vekt på en enkel og oversiktlig
organisering med tydelige ansvarslinjer der alle medarbeidere rapporterer til en leder som har linjeog personalansvar. Alle arbeidsoppgaver fordeles i linja, og alle beslutninger, bestillinger, svar og
strategiske valg skal være forankret i linjeledelsen.
Etaten hadde pr 01.01.17 tre fast ansatte, en prosjektstilling og fem stillinger beordret fra andre etater.
Tabellen viser antall ansatte, årsverk og bemanningsmessige endringer i 2017. Endringene skyldes
at Klimaetaten har vedtatt organiserings- og bemanningsplan rekruttert medarbeidere i samsvar med
denne.
01.01.2017

01.01.2018

Endring

Ansatte

9

25

16

Årsverk

9

25

16
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Organisasjonskart

Direktør

Klimafaglig
avdeling

Administrasjons
avdelingen

Kommunikasjons- og
samfunnavdelingen
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2. Måloppnåelse, resultater
og risikovurdering
2.1. SITUASJONSBESKRIVELSE
Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Samtidig er Byrådets mål å redusere de direkte
klimagassutslippene fra Oslo med 36 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020 og med 95 prosent
innen 2030. Byrådets opprinnelige mål om 50 prosent reduksjon i 2020 har måttet forskyves i tid
som følge av at Stortinget først vil behandle spørsmålet om CO2-rensing på Klemetsrudanlegget i
2019. Et anlegg med CO2-rensing kan dermed tidligst stå klart i 2022. Ambisjonsnivået fra Klimaog energistrategien ligger likevel fast. Det justerte målet er dermed 36 prosent reduksjon i Oslos
klimagassutslipp i 2020, og 50 prosent snarest mulig etter 2022.
I dag utgjør de totale klimagassutslippene i Oslo kommune 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Kommunens klimaarbeid kan deles i tre hovedoppgaver, der Klimaetaten har en sentral rolle:
1. Strategisk arbeid
2. Operativt arbeid
3. Kommunikasjon og nettverksarbeid
Det er etablert fem mål for miljø- og samferdselssektoren:
1. Klimagassutslipp skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå
2. Klima- og miljøvennlige transportløsninger skal være det naturlige førstevalget
3. Oslo skal være en grønn og levende by
4. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering
5. Oslo skal være en trygg by med god beredskap
Klimaetaten skal bidra til sektormål 1 gjennom sin rolle som pådriver, fagetat, og ansvarlig for
oppfølging av klima- og energistrategien og for forvaltning av klima- og energifondet. De fleste tiltakene
som er en oppfølging av klima- og energistrategien bidrar også betydelig til sektormål 2. Klimaetatens
rolle som pådriver i klimaarbeid og ansvarlig for klima- og energistrategien bidrar også til måloppnåelse
for sektormål 3 og 4. Gjennom klimatilpasningsstrategien bidrar Klimaetaten til måloppnåelse for
sektormål 5.
I 2017 ble det utarbeidet en strategi for klimakommunikasjon, og et utkast til en hydrogenstrategi og en
handlingsplan for vridning fra fossile til fornybare drivstoff og nullutslippsteknologier .
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2.2. MÅLOPPNÅELSE
Kapittel 771 – Klimaetaten:
Mål 1: Klimagassutslipp skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå.
Tiltak 1: Følge opp klimabudsjettene og klima og energistrategien

Resultatindikatorer:
Maksimalt utslipp i tonn
CO2-ekvivalenter*

Resultat
2014

Resultat
2015
1 225 900

Resultat
2016

Måltall
2017
1 195 000

Status

Resultat

Merknad

Utslipps
statistikk
for 2017
publiseres
tidligst i
2019

Se
kommentar
under

*CO2-ekvivalent er en
omregning av flere typer
drivhusgasser til CO2.

Klimaetaten er ansvarlig for å følge opp klimabudsjettene og klima- og energistrategien, med
mål om å redusere utslippene til 1,195 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Siste tilgjengelige
utslippsstatistikk på kommunenivå ble publisert av Statistisk sentralbyrå våren 2017, med utslippstall
for 2015. I 2015 var de direkte klimagassutslippene i Oslo på om lag 1,225 millioner tonn CO2ekvivalenter. Utslippsstatistikk for 2017 vil tidligst være tilgjengelig i 2019. For å følge utviklingen i
klimagassutslippene er det etablert en rekke indikatorer, omtalt i kapittel 4.10.3, som viser trender
innenfor relevante utslippskilder.
2.2.1. Arbeid med klimabudsjett og oppfølging av klimastrategi
I 2017 var det andre gang Oslo kommune la frem et eget klimabudsjett (Byrådets forslag til budsjett
2018 og økonomiplan 2018-2021, Sak 1). Klimaetaten har ansvaret for å utarbeide det faglige
grunnlaget for klimabudsjettet, og 2018-budsjettet har klare metodiske forbedringer på flere områder
sammenliknet med 2017-budsjettet.
Den viktigste forbedringen var rapporten «Faggrunnlag og vurdering av potensiale for reduksjon av
klimagassutslipp». Faggrunnlaget gjør klimabudsjettet mer transparent ved å synliggjøre forutsetninger,
beregningsgrunnlag og usikkerhet ved den totale tiltakseffekten og muligheten for måloppnåelse. Første
versjon av klimabudsjettet mottok kritikk fra Finansdepartementet i revidert nasjonalbudsjett 2017.
Som et svar på dette er årets versjon betydelig forbedret med egen referansebane i faggrunnlaget, mer
solide tiltaksberegninger og framskrivning av tiltakseffekter.
Oslo kommune følger opp klimabudsjettene gjennom kommunens virksomhetsstyringssystem.
Klimaetaten har i 2017 bistått kommunens virksomheter i gjennomføringen av og rapportering på tiltak
Klimaetaten— 9
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i klimabudsjettet. Styringssystemet er forbedret med en veiledning i tildelingsbrev, rapporteringsmal,
måltall og resultatindikatorer.
For å måle og rapportere på fremdriften i kommunens klimaarbeid har det blitt utarbeidet 1.kvartals- og
2.tertialsrapporter. Disse rapportene oppsummerer status for tiltakene og gir en vurdering av hvorvidt
fremdrift er i henhold til plan. Rapporteringen for 2017 viser et todelt bilde. Tiltak for å redusere utslipp
fra stasjonær sektor går hovedsakelig som planlagt, med unntak av forsinkelsen på Klemetsrudanlegget,
mens tiltak i mobil sektor er mer utfordrende.
Klimabudsjett 2018 identifiserer en rekke klimatiltak innen stasjonær og mobil sektor. For å sikre
måloppnåelse om en utslippsreduksjon på 36 prosent i 2020 sammenlignet med1990-nivå, vil Byrådet
utrede fire nye tiltakspakker innen transport som kan iverksettes i 2018 og 2019. Klimaetaten har fått i
oppdrag å lede disse utredningene i tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen. Dette arbeidet
startet i 2017. Målet er å redusere klimagassutslippene med 100 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020
gjennom tiltak innen følgende områder:
1)
2)
3)
4)

Klimavennlige jobbreiser
Gradvis fossilfritt sentrum innenfor Ring 3 innen 2024 gjennom lavutslippssoner
Mer effektiv og klimavennlig varetransport
Økt andel lav- og nullutslippskjøretøy og -maskiner i anleggsvirksomhet

2.2.2. Tilskuddsforvaltning – Klima og energifondet
Måltall for tjenesteproduksjon for kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Resultat
2015

Resultat
2016

Måltall
2017

Resultat
2017

Avvik
2017

128
101

68
107

200
300

94
160

-53 %
-47 %

Antall tonn redusert CO2 ved utfasing av oljefyr med
støtte fra Klima- og energifondet (basert på tilsagn)

6 300

7 900

12 000

11 483

-4 %

Antall tonn redusert CO2 ved utfasing av oljefyr med
støtte fra Klima- og energifondet (basert på utbetalinger)

7 000

4 300

4 500

6 465

+43 %

Antall GWh spart i bygg med støtte fra Klima- og
energifondet (basert på utbetalinger)

25

20

25

27

+0,8 %

Antall GWh spart i bygg med støtte fra Klima- og
 nergifondet (basert på tilsagn)
e

26

35

40

47,7

+19 %

Resultatindikator
Antall oljefyrer initiert utfaset via Oljefri 2020-prosjekt:
Med støtte fra Klima- og energifondet (tilsagn1)
Med støtte fra Enova2
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Tilsagn om støtte gis med
forutsetning om gjennomføring normalt i løpet av ett
til to år. Støtte utbetales når
tiltak er gjennomført.

1

Enovatilskuddet er en
rettighetsbasert ordning, og
opererer ikke med tilsagn.

2

Klima- og energifondet har i 2017 gitt tilsagn på ca. 72 millioner kroner, dette er det høyeste
tilsagnsbeløpet i fondets historie.
Oslo kommune har trappet opp innsatsen for å stimulere til utfasing av oljefyring i bygg de siste
årene. Likevel har antall tilsagn til oljeutfasing gått ned. Det har sin naturlige forklaring fordi Klimaog energifondet fra 30. september 2015 ikke lenger gir tilsagn til konvertering til biofyringsolje, og at
søknader om tilskudd til fjerning av oljetank i små bygg (1-4 boenheter) siden juni 2014 har blitt henvist til
Enova for å unngå overlappende støtteordninger. Størrelsen på oljefyringsanleggene og byggene som har
fått tilsagn om støtte har imidlertid blitt større, slik at beregnet CO2-reduksjon har økt fra 2015 til 2017.
Klima- og energifondet 2017
I henhold til vedtektene skal fondsmidlene stimulere til tiltak som reduserer klimagassutslippene fra
bygg og anlegg i Oslo, gi redusert og/eller mer effektiv energibruk, samt øke andelen fornybar energi.
Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå
i tilskuddsgrunnlaget. Klima- og energifondet hadde i 2017 syv tilskuddsordninger. Tre ordninger ble
opprettet i løpet av året: to kampanjeordninger for elektrisk lastesykkel, samt en tilskuddsordning for
ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Sistnevnte erstattet tilskuddsordningen for ladestasjon for elbil.
Søknader, tilsagn og utbetalinger i 2017
I 2017 mottok Klima- og energifondet 2 489 søknader, hvorav 2 164 ble godkjent. Et tilsagn kan
inneholde flere enn ett tiltak: de 2 164 tilsagnene inneholdt til sammen 2 717 tiltak.
Tilsagn har ordinært en varighet på ett år for saker der tilsagnsbeløp er under 10 000 kroner, og to år på
beløp over 10 000 kroner. Kampanjeordningene for elektrisk lastesykkel hadde en varighet på 8 måneder.
Tilsagn om tilskudd ble fordelt slik mellom tilskuddsordningene:

Tilskuddsordning
Elektrisk lastesykkel (både FoU og til privatpersoner)
Energiforbedring i boliger
Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg
Enøkanalyse i borettslag, sameier og yrkesbygg
FoU og Pilot
Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
Ladestasjon for elbil
Sum

Antall tilsagn

Tilsagnsbeløp

468

Kr 4 906 599

1 248

Kr 10 821 697

138

Kr 36 611 134

82

Kr 2 017 418

4

Kr 2 142 975

172

Kr 13 188 987

52

Kr 2 417 500

2164

Kr 72 106 310
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Totaltbeløp tilsagn innvilget – Klima og energifondet 2017

Energibruken er graddagskorrigert, som betyr at energibruken fremstilles uavhengig av utetemperaturen.

Tilsagnsbeløp, 1 000 kr

Antall tilsagn, stk

40 000

1 400

35 000

1 200
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1 000
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Støtten utbetales først når tiltaket er ferdigstilt. Det må skje ett til to år etter at man har fått tilsagn.
Statistikk for utbetalt tilskudd viser resultatet av tiltak som ble søkt om for inntil to år siden. I 2017 ble
det utført totalt 1 187 utbetalinger, på til sammen 30 868 316 kroner:
Utbetalinger fordelt på tilskuddsordning

Tilskuddsordning

Antall saker

Utbetalt beløp

Elektrisk lastesykkel (både FoU og til privatpersoner)

151

Kr 1 529 640

Energiforbedring i boliger

830

Kr 6 879 859

Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg

82

Kr 17 542 360

Enøkanalyse i borettslag, sameier og yrkesbygg

86

Kr 1 824 896

FoU og Pilot

2

Kr 1 096 000

Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

4

Kr 144 338

32

Kr 1 851 223

1 187

Kr 30 868 316

Ladestasjon for elbil
Sum

Tilskudd til elektrisk lastesykkel
Dra 1. januar 2017 ble det innført en prøveordning for støtte til kjøp av elektriske lastesykler. Det ble
avsatt totalt 5 millioner kroner til ordningen, hvorav 3 millioner kroner var satt av til privatpersoner og 2
millioner kroner til en forskning- og utviklingsordning (FoU) for bedrifter, borettslag og sameier.
Til privatpersoner ble det gitt maksimalt 10 000 kroner per sak, oppad begrenset til 25 prosent av
kostnadene. Pilotprosjektene ble vurdert på individuelt grunnlag, og det kunne søkes om tilskudd til
flere sykler med en støttesats på 10 000 kroner per sykkel.
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Hovedhensikten bak ordningen var å få flere til å velge sykkel fremfor bil og dermed bidra til å nå målet
om økt sykkelandel i Oslo og reduksjon i biltrafikken. Totalt ble det gitt 298 tilsagn på tilskudd til kjøp
av elektrisk lastesykkel til privatpersoner, og 170 til borettslag/sameier/bedrifter (FoU).

Tilskudd til elektrisk lastesykkel

Elektrisk lastesykkel FOU
Elektrisk lastesykkel
0
Utbetalt

Ikke gjennomført

50

100

150

200

250

300

350

Gjenstående

Tilskudd til energiforbedring i boliger (1-4 boenheter)
Denne tilskuddsordningen har både fått inn flest søknader og hatt flest utbetalinger i 2017. Det ble gitt 1
248 tilsagn til 1397 tiltak. Det ble foretatt 830 utbetalinger til 876 tiltak.
Utskifting av ikke-rentbrennende vedovn er det enkelttiltaket som ga flest tilsagn i 2017.
Støtteordningen har eksistert siden 1998, men i 2015 ble støttesatsen doblet til kr 6 000 innenfor Ring
3, der luftforurensningen er størst.
Etterisolering i boliger er et annet tiltak i denne ordningen. Det inkluderer isolering med innblåsing eller
isolasjonsmatter, isolering av yttertak og tak mot kaldt loft, vegger, gulv og randsoneisolering.
Siden 2015 har Klima- og energifondet hatt en kampanje rettet mot installasjon av solceller i bygg
med 1-4 boenheter. Tilskuddet dekket 30-40 prosent av godkjente kostnader. Hensikten var å bidra
til næringsutvikling og etablering av nye løsninger og et bærekraftig marked. Kampanjen ble utvidet
for 2017 med en ramme på 4 millioner kroner. Rammen ble nådd i slutten av september, og dermed
avsluttet.

14 — Oslo kommune

Tiltakskategorien «annet» omfatter installasjon av kakkelovn/varmepipe, termografering og
trykktesting, installasjon av vannbåren varme, varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg og store
varmepumper i nybygg.
Tilskudd til energiforbedring i boliger (1-4 boenheter)

Tiltak

Tilsagnsbeløp

Antall tiltak

Utskifting av vedovn

Kr 4 959 000

1 061

Etterisolering

Kr 1 429 715

178

Solceller

Kr 4 048 341

95

Kr 384 641

63

Kr 10 821 697

1 397

Utbetalt beløp

Antall tiltak

Kr 3 589 685

729

Kr 630 607

66

Annet
Sum

Disse tilskuddene ble utbetalt i 2017

Tiltak
Utskifting av vedovn
Etterisolering
Solceller
Annet
Sum

Kr 2 482 065

54

Kr 177 502

27

Kr 6 879 859

876
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Tilskudd til energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg.
Det ble i 2017 gitt 138 tilsagn, med til sammen 537 tiltak under denne ordningen. Det ble utbetalt
tilskudd til 82 saker, med til sammen 259 tiltak.
Tiltakskategorien «overgang fra oljefyr til fornybar energi» inkluderer overgang fra fossil oljefyr til fornybare
energikilder som fjernvarme og varmepumper. Det gis også tilskudd til fjerning av eksisterende oljefyr og tank.
«Andre energibesparende tiltak» omfatter tiltak på bygningskroppen, teknisk anlegg,
ventilasjonsanlegget eller oppvarmingssystemet som faller utenfor de øvrige tiltakskategoriene.
Dette er typisk tiltak som innregulering av varmeanlegg, isolering av rør, installasjon av LED lys og
varmegjenvinning i ventilasjonsanlegget. Disse tiltakene utgjør en stor andel av tiltakene det gis tilsagn
til, men typisk tilskuddsbeløp per tiltak er lite.
Tilskudd til energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Tiltak

Tilsagnsbeløp

Antall tiltak

Overgang fra oljefyr til fornybar energi

Kr 14 554 501

94

Kr 2 662 003

89

Kr 11 540 230

38

Kr 7 854 400

316

Kr 36 611 134

537

Utbetalt beløp

Antall tiltak

Overgang fra oljefyr til fornybar energi

Kr 8 015 509

57

Fjerne oljefyr/-tank ved overgang til fornybar energi

Kr 1 290 607

49

Etterisolering

Kr 6 375 955

24

Energibesparende tiltak

Kr 1 860 289

129

Kr 17 542 360

259

Fjerne oljefyr/-tank ved overgang til fornybar energi
Etterisolering
Andre energibesparende tiltak
Sum

Disse tilskuddene ble utbetalt i 2017

Tiltak

Sum
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Tilskudd til enøkanalyse i borettslag, sameier og yrkesbygg
For å kunne søke om tilskudd til energiforbedring må det først utarbeides en enøkanalyse for bygget. Det
gis tilskudd til analysen dersom den skrives av en godkjent enøk-konsulent og møter fondets formelle
krav. Enøkkonsulentene godkjennes av Klima- og energifondet for en begrenset tidsperiode. Søknad om
tilskudd til analyse har en varighet på mellom 6 og 12 måneder, så det er ikke nødvendigvis de samme
sakene som har mottatt tilsagn i 2017 som blir utbetalt i 2017.
I 2017 ble det gitt tilsagn om tilskudd til 82 analyser, og utbetalt tilskudd til 86 analyser.
Tilskudd til enøkanalyse i borettslag, sameier og yrkesbygg

Antall
tilsagn

Tilsagnsbeløp

Antall
utbetalinger

Utbetalt
honorar

Enøkanalyse i borettslag/sameie

53

1 080 942

52

989 505

Enøkanalyse i yrkesbygg

29

936 476

34

835 391

Totalt

82

Kr 2 017 418

86

Kr 1 824 896

Resultatindikator

Tilskudd til ladestasjoner og tilskudd til ladeinfrastruktur.
I 2008 ble tilskuddsordning til etablering av ladestasjoner opprettet. Den ga tilskudd til installasjon
av ladestasjoner på felles tilgjengelige plasser i borettslag, sameier og næringsbygg. Det har totalt blitt
utbetalt tilskudd til 908 ladestasjoner, hvorav 193 i 2017. Søkere ga tilbakemelding om at ordningen
ble oppfattet som restriktiv, ettersom ladestasjonene måtte være felles tilgjengelige for eiendommens
beboere. Mange borettslag og sameier ga uttrykk for store kostnader knyttet til oppgradering av den
elektriske infrastrukturen, noe som ikke ble dekket av denne ordningen. Basert på tilbakemeldingene og
en helhetlig gjennomgang, ble tilskuddsordningen sommeren 2017 erstattet med tilskuddsordning for
etablering av ladeinfrastruktur.
Den nye ordningen gir tilskudd til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag/sameier for å
legge til rette for etablering av ladestasjoner. Støtte utbetales på grunnlag av antall ladestasjoner som
muliggjøres av den oppgraderte ladeinfrastrukturen. Støtteordningen ble lansert 1. juni 2017, og det ble
i løpet av året gitt 172 tilsagn på til sammen ca. 13 millioner. Tilsagnene muliggjør installasjon av 7 951
ladestasjoner og har en gyldighetstid på 2 år. Det ble utbetalt tilskudd for 4 saker i 2017 (til sammen
144 338 kroner) som muliggjør installering av 227 ladestasjoner.

18 — Oslo kommune

Tilskudd til ladestasjoner og tilskudd til ladeinfrastruktur.

Tilskudd til
ladestasjoner
Tilskudd til
ladeinfrastruktur

Antall
utbetalinger

Utbetalt
honorar

254
ladeplasser

32

Kr 1 851 223

193
ladeplasser

7 951
muliggjorte
ladeplasser

4

Kr 144 338

227
muliggjorte
ladeplasser

Antall tilsagn

Tilsagnsbeløp

Mengde

52

Kr 2 417 500

172

Kr 13 188 987

Mengde

Foto: Fartein Rudjord
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FoU/Pilot-prosjekter
Klima- og energifondets støtte til FoU- og pilotprosjekter i Oslo har som intensjon å fange opp gode
prosjekter og initiativ som ikke omfattes av de ordinære tilskuddsordningene. Det ble i 2017 gitt 3
tilsagn til FoU/Pilot-prosjekter, til sammen 2 046 975 kroner. Det ble utbetalt tilskudd på 1 096 000
kroner, fordelt på to saker.

FoU/Pilot-prosjekter

Navn på prosjekt

Tilsagnsbeløp

Beskrivelse

Kr 1 000 000

Snøsmelting ifb. solceller

Åkerøveien 17 FoU-Pilot67757-1

Kr 126 975

Solceller og solvarme kombinert

Ph. Thorstensen i Fiskehallen FoU-Pilot68751-1

Kr 920 000

Ny produksjonslinje: gjenvinning av
varme i kjøle/fryseanlegg.

Utbetalt tilskudd

Beskrivelse

Kr 1 000 000

Snøsmelting ifb. solceller

Kr 96 000

Solceller til opplæringsformål

ASKO Weightwatcher snølast FoU-Pilot67693-1

Navn på prosjekt
ASKO Weightwatcher snølast FoU-Pilot67693-1
Solceller KUBEN Yrkesarena FoU-Pilot67180-1

20 — Oslo kommune

Foto: Evan Ostinelli
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2.2.3. Klimakommunikasjon og nettverksarbeidet
Motivasjon til atferdsendring
Klimaetatens kommunikasjonsstrategi ble utviklet våren 2017. Strategien legger vekt på å motivere
Oslos befolkning og næringsliv til klimavennlig atferdsendring. Nettsiden KlimaOslo.no ble lansert i mai
2017 som en hovedkanal for kommunikasjon med innbyggerne.
Gjennom 2017 har det blitt produsert artikler og videoer som tematisk spenner fra sykkelveier og
beboerparkering til gjenbruk, kollektivtrafikk og utskifting av oljefyr. Klimaetaten har redaktøransvar
for siden, og det er etablert en redaksjon med medlemmer fra Renovasjonsetaten, Bymiljøetaten
(inkludert Sykkelprosjektet), SmartOslo (Byrådsavdeling for Næring og Eierskap), Bilfritt Byliv (Planog bygningsetaten) og Klimaetatens fagavdeling. Fra årsskiftet skal også Bykuben, Ruter og Sporveien
delta.
KlimaOslo publiserer hvert kvartal Klimabarometeret, med utvalgte indikatorer for utviklingen
av klimagassutslippene. Rapporter som klimabudsjettet, klima- og energistrategien og
klimatilpasningsstrategien er også tilgjengelige på KlimaOslo.
KlimaOslo 2. mai – 31. desember 2017

Antall redaksjonelle artikler

Antall videoer

Unike brukere

Leseøkter

Sidevisninger

86

22

168.000

259.000

312.000

Leselengden økte gjennom året, og nådde en foreløpig topp i desember. Da scrollet 52 prosent av leserne
minst halvveis ned i artikkelen.
Facebook har i 2017 vært den viktigste kanalen for å skape trafikk inn til KlimaOslo. I fjerde kvartal
kom 72 prosent av trafikken til KlimaOslo via sosiale medier. Resten kom direkte eller via organiske søk.
Ved årsskiftet hadde Klimaetatens Facebook-profil i overkant av 7100 følgere. Klimaetatens nyhetsbrev
hadde 740 abonnenter.
Klimaetatens kommunikasjonsavdeling hadde gjennom store deler av 2017 kun én ansatt. Mye
av produksjonen har derfor blitt gjort eksternt. Fra 1. oktober er avdelingen bemannet både med
kommunikasjonssjef, redaktør og kommunikasjonsrådgivere.

22 — Oslo kommune

«Næring for klima»
Klimaetaten har ansvaret for nettverket «Næring for klima» som er hovedkanalen for etatens klimadialog
med næringslivet. Nettverket har 89 Oslo-bedrifter som medlemmer. Disse forplikter seg til å arbeide for
klimavennlige løsninger i egen virksomhet. To ganger i året er miljøbyråden vert for en signeringslunsj
for nye bedrifter. «Næring for klima» fikk 13 nye partnere i 2017.
Nettverket arrangerer to nettverksmøter og ett toppledermøte årlig. I 2017 ble det kun arrangert ett
nettverksmøte (29. mai) som inngikk i programmet til #EUGreenWeek og hadde tema «Grønne jobber
– ny verdiskapning». Raymond Johansen, Geir Lippestad og Lan Marie Berg holdt innlegg, og C40s
studie «Multi-City Green Growth Research» ble presentert og kommentert. 24. november arrangerte
nettverket det årlige toppledermøtet på Stratos, med tema «Oslo som Europeisk miljøhovedstad – Hvilke
muligheter gir dette næringslivet i Oslo?». Syv næringslivsleder holdt innlegg, prosjektleder i København
Kommune, Anne-Marie Larsen, delte deres erfaringer fra året som Europeisk miljøhovedstad og byråd
Lan Marie Berg redegjoirde for Oslos foreløpige planer.

Foto: Intern
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Klimaundersøkelsen 2017
I februar 2017 gjennomførte TNS Kantar på oppdrag fra Klimaetaten en representativ undersøkelse
blant Oslos innbyggere og næringsliv om holdninger til Oslos klimamål og -tiltak. Undersøkelsen viste
at befolkningen i høy grad slutter opp om målene i klima- og energistrategien, men at tilslutningen til
enkelte tiltak er noe mer sprikende. Et signifikant flertall er likevel positive til at Oslo skal ha et mest
mulig bilfritt sentrum.
Klimaundersøkelsen vil bli gjentatt hvert år for å måle utvikling i befolkningens holdninger til
kommunens klimaarbeid.
Climathon
27.-28. oktober 2017 var Klimaetaten medarrangør av Oslo Climathon, sammen med Oslo Business
Region og Universitetet i Oslo. Climathon er en pitchekonkurranse med klimatema, som arrangeres i
mer enn hundre byer verden over. Initiativtaker er EU-organisasjonen Climate-KIC, og målgruppen er
innovatører, gründere, studenter og fagfolk. Klimaetaten bidro økonomisk, organisatorisk og faglig.
Årets oppgave handlet om grønn logistikk og varetransport i Oslo. Av totalt 15 deltakere, presenterte ni
sine løsninger for juryen. Vinnerne ble gruppen GOODS, bestående av Hilde Dybdahl Johannessen, Kris
Mikael Krister og Rikard Eide.

Foto: Oslo Business Region,
Andreios Reyes Belaza
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Stand på ZEROExpo
Under ZERO-konferansen i oktober samarbeidet Klimaetaten og Fortum Oslo Varme om en stand hvor vi
blant annet viste en animasjon av teknologien som muliggjør fangst og rensing av CO2 på avfallsanlegget
på Klemetsrud. CO2-rensing på Klemetsrud er en viktig forutsetning for at Oslo skal nå sitt mål om
95 prosent utslippskutt i 2030. Standen var godt besøkt av deltagere på konferansen, politikere og
befolkningen for øvrig.
Storbynettverket
Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo møttes fire ganger i 2017 for å dele erfaringer fra klimaarbeidet
gjennom Storbyforum for utslippsfrie løsninger. Zero bisto med tilrettelegging og koordinering. Bergen
var vertskap for nettverksmøtet 14. februar, og arrangerte et Klimalunsjseminar sammen med Bergen
Næringsråd. 10. mai møttes byene til nettverksmøte i Oslo, hvor Zero arrangerte et frokostmøte om
hvordan Oslo kan nå sine klimamål. Stavanger arrangerte nettverksmøtet 29. september i tilknytning
til Nordic Edge Expo. 1. november var det politisk toppmøte i Storbyforumet i forbindelse med
Zerokonferansen. Raymond Johansen, Lan Marie Berg og Heidi Sørensen deltok fra Oslo.

Foto: Zero
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Krafttak for utfasing av oljefyr
For å få flere folk til å skifte ut oljefyringsanlegget sitt før forbudet mot oljefyring trer i kraft i 2020,
igangsatte Klimaetaten en informasjonskampanje i desember 2017 som vil vare ut 2018. Kampanjen
består av informasjon om forbudet og om mulighetene for å få støtte til utskifting av oljefyren gjennom
Klima- og energifondet og Enova.
Klima- og energifondet gjennomfører også hjemmebesøk hos privatpersoner, hvor det gis råd om
overgang fra oljefyr til fornybare alternativer. Siden høsten 2016 har «Oljefrihjelpen» gjennomført 323
hjemmebesøk.
I forbindelse med kampanjestart forenklet vi søknadsskjemaet på Oslo kommunes nettsider. Det ble
også produsert flere artikler på KlimaOslo og egne kampanjeelementer til Klimaetatens Facebook-side
for å promotere tilskuddsordningen. De tre Facebook-innleggene som hittil er publisert skapte stort
engasjement og fikk en samlet rekkevidde på 150 000 personer. Kampanjearbeidet vil oppskaleres og
spres til flere flater i 2018.

Design: Redink

26 — Oslo kommune

2.3. Risikostyring og internkontroll
Klimaetaen har gjennom hele året løpende fulgt opp alle oppgaver som er tildelt i
tildelingsbrevet, i tillegg til kvartals- og tertialrapportering. Det er etablert rutiner som
sikrer effektiv gjennomføring av alle politiske vedtak. Alt arbeid i etaten er basert på
tallbudsjettvedtak og overordnede styringsmål. Klimaetaten har foretatt en gjennomgang av
informasjonssikkerheten i 2017 og iverksatt tiltak for å forbedre sikkerheten. Dette følges opp
løpende.
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3.1. DRIFTSREGNSKAP
Driftsregnskap for kapittel 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Artsgrupper

I
Regnskap
2017

000-099 Lønn og sosiale utgifter

3 689 387

3 514 000

6 667 565

-175 387

100-299 Kjøp av varer og tjenester
som inngår i komm.tj.produksjon

8 933 278

6 228 000

14 759 434

-2 705 278

300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon

1 467 385

2 867 000

1 655 845

1 399 615

33 071 351

26 727 000

31 638 905

-6 344 351

39 336 000

54 721 748

-7 825 401

400-499 Overføringsutgifter

II
Dok. 3
2017*

III
Regulert
bud. 2017

IV
Regnskap
2016

V
Avvik
2017 (III-I)

500-599 Finansutgifter og
finanstransaksjoner
Sum driftsutgifter

47 161 401

73 336 000

600-699 Salgsinntekter

-2 220 262

-2 257 000

-2 755 494

-36 738

700-799 Overføringsinntekter
med krav til motytelse

-2 889 472

-2 052 000

-5 550 377

847 472

800-899 Overføringsinntekter
uten krav til motytelse
900-999 Finansinntekter og
finanstransaksjoner
Sum driftsinntekter
Kapittelets nettoresultat

-1 231 000
-6 700 820

-1 231 000
-7 477 381

6 700 820

-11 820 554

-5 540 000

-5 540 000

-15 783 251

6 820 554

35 340 846

67 796 000

33 796 000

38 938 497

-1 544 846

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2017 og regnskap 2017
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2017 fremkommer først og fremst i følgende
postgrupper:
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
Kontogruppen viser et merforbruk på 2,7 mill noe som hovedsakelig skyldes merkostnader ved
utviklingen av saksbehandlingssystemet KEFSYS. Merkostnader som ikke hadde inndekning i
incentivprogrammet.
28 — Oslo kommune

* Bystyret vedtar kun sum
driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr.
kapittel, jf. Dok 3.

300-399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 1,4 mill. Dette skyldes at husleie til kommunalt foretak for
2017 er splittet mellom kap 700 og 711, mens det i budsjettet var lagt fullt ut på kapittelet.
400-499 Overføringsutgifter:
Kontogruppen viser et merforbruk på 6,3 mill. Det skyldtes et budsjettkutt på 34 mill som ble foretatt i
byrådssak 115/17. Dette kuttet var trolig i største laget.
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse:
Kontogruppen viser en mindreinntekt på 1,2 mill. Dette skyldes at renteinntekter, av budsjettekniske
årsaker, budsjetteres på denne kontogruppen, men inntektsføres i sin helhet på postgruppe 900-999.
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner:
Kontogruppen viser en merinntekt på 6,7 mill og representerer renteinntektene på fondskontoen i 2017.
At de er langt større enn budsjettet for kontogruppe 800-899 skyldes at innestående på denne kontoen
forrentes med en langt høyere rentesats enn vi er pålagt å bruke i budsjettsammenheng.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2017 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett).
Budsjettet ble regulert i Byrådssak 115/17 med -34 mill på kontogruppe 400-499
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2017 og regnskap 2016.
Det er to vesentlige årskaker til at avviket mellom regnskapet for 2016 og 2017. Den første er
at regnskapet for 2016 inneholder drift av Klima- og Energiprogrammet i et halvt år, frem til
opprettelsen av Klimaetaten. Den andre er at den årelange avtalen med Reinertsen/ÅF Engineering om
saksbehandling for Klima- og energifondet ble avviklet 31.8.2017 og erstattet med egne ansatte.
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Driftsregnskap for kap. 771 Klimaetaten

Artsgrupper

I
Regnskap
2017

II
Dok. 3
2017*

III
Regulert
bud. 2017

IV
Regnskap
2016

V
Avvik
2017 (III-I)

000-099 Lønn og sosiale utgifter

11 470 581

22 458 000

1 777 159

10 987 419

100-299 Kjøp av varer og tjenester
som inngår i komm.tj.produksjon

19 434 378

35 610 000

20 693 841

16 175 622

1 061 676

-4 146 624

5 000 000

4 975 437

94 257

63 068 000

28 508 113

23 110 674

-797 225

305

-3 408 112

-124 415

300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon

4 146 624

400-499 Overføringsutgifter

4 905 743

500-599 Finansutgifter og
finanstransaksjoner
Sum driftsutgifter
600-699 Salgsinntekter

39 957 326

60 312 000

-305

700-799 Overføringsinntekter
med krav til motytelse

-4 875 585

800-899 Overføringsinntekter
uten krav til motytelse

-250 000

-5 000 000

250 000

900-999 Finansinntekter og
finanstransaksjoner
Sum driftsinntekter

-5 125 890

-5 000 000

-5 000 000

-4 205 337

125 890

Kapittelets nettoresultat

34 831 436

55 312 000

58 068 000

24 302 776

23 236 564

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2017 og regnskap 2017.
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2017 fremkommer først og fremst på følgende
postgrupper:
000-099 Lønn og sosiale utgifter:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 11,0 mill hvilket hovedsakelig skyldes at
rekrutteringsprosessen tok mye lengere tid enn man regnet med da budsjettet ble vedtatt.
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 16,2 mill. Med forsinket rekruttering følger også forsinkelser i
mange andre prosesser og derav sterkt reduserte kostnader.
30 — Oslo kommune

* Bystyret vedtar kun sum
driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr.
kapittel, jf. Dok 3.

300-399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
Kontogruppen viser et merforbruk på 4,1 mill. Dette skyldes at husleie til kommunalt foretak for 2017
er splittet mellom kap 700 og 711. Mens det i budsjettet forutsetningsvis var lagt fullt ut på kapittel 770
ble mye av kostnadene belastet kap 771. I tillegg er kontogruppen belastet med kjøp av tjenester fra
ansatte i kommunalt foretak i forbindelse med utarbeidelse av EU-søknad.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2017 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett).
Budsjettet ble regulert i Byrådssak 115/17 med 2,7 mill på kontogruppe 100-299. Dette representerer
overføring av en del av mindreforbruket fra 2016.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2017 og regnskap 2016.
Avviket mellom regnskapet for 2016 og 2017 har to hovedårsaker: Den første er at regnskapet for 2016
kun inneholder drift av Klimaetaten i et halvt år, fra 1.7.2016, da etaten ble opprettett. Den andre er at
aktiviteten i etaten ikke har vært fullt operativ før i september 2017.
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3. Sammenlikning av budsjett og regnskap

3.2. INVESTERINGSREGNSKAP
Investeringsregnskap for kap. 770 Tilskudd til Klima- og energitiltak

Artsgrupper

I
Regnskap
2017

II
Dok. 3
2017*

III
Regulert
bud. 2017

IV
Regnskap
2016

V
Avvik
2017 (III-I)

2 942 160

-1 703 508

2 942 160

-1 703 508

-9 551 612

7 088 742

000-099 Lønn og sosiale utgifter
100-299 Kjøp av varer og tjenester
som inngår i komm.tj.produksjon
300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon
400-499 Overføringsutgifter
500-599 Finansutgifter og
finanstransaksjoner

1 703 508

Sum driftsutgifter

1 703 508

0

0

600-699 Salgsinntekter
700-799 Overføringsinntekter
med krav til motytelse
800-899 Overføringsinntekter
uten krav til motytelse
900-999 Finansinntekter og
finanstransaksjoner

-7 088 742

Sum driftsinntekter

-7 088 742

0

0

-9 551 612

7 088 742

Kapittelets nettoresultat

-5 385 234

0

0

-6 609 451

5 385 234

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2017 og regnskap 2017.
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2017 skyldes at det ikke er budsjettert utgifter og
inntekter på kapittelet, mens det føres nye utlån og tilbakebetaling av lån med finansiering i Klima- og
energifondet over investeringskapitlet. Låneordningen ble suspendert ved utgangen av 2015, men fordi
tilsagnene har hatt en løpetid på inntil 2 år er det utbetalt på gamle tilsagn også i 2017.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2017 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett).
Det har ikke vært foretatt budsjettjusteringer på kapitlet i 2017.
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* Bystyret vedtok sum
utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum
finansiering) og resultat
(netto finansieringsbehov)
pr. kapittel.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2017 og regnskap 2016.
Avvikene vil være tilfeldige ut fra hva som utbetales av nye lån og avdragsprofilen på eksisterende
låneportefølje inkl. eventuelle ekstraordinære avdrag og innfrielser.
3.3. INVESTERINGSREGNSKAP PÅ PROSJEKTNIVÅ
Investeringsregnskap på prosjektnivå					
Investeringsprosjekter for kap. 770 Tilskudd til Klima- og energitiltak				
I

II

III

Prosjektnavn

Prosjektnummer

Artsgruppe

Utlån

10407402 5

IV
Bystyrevedtatt
ferdig
(kv/år)

V

VI

Faktisk/
forventet
ferdig (kv/ Dok 3
år)
2017
0

VII
Regulert
budsjett
2017
(inkl. y.
disp- fra
2016)

VIII

0

1 703 508 -1 703 508 Avsluttes
mot Klimaog energifondet

Regnskap
2017

IX

Avvik
(VII-VIII)

X
Kommen
tarer/
årsak til
avvik

* Budsjett- og regnskapstall
skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum
artsgruppene 000-599.

Sum kap.xx

3.4. NOTER I REGNSKAPET
Regnskapet er ført i henhold til anordningsprinsippet. Alle kjente utgifter og inntekter er tatt med i
årsregnskapet. I tilfeller hvor enkelte utgifter eller inntekter ikke er mottatt, er det regnskapsført et
anslått beløp. Alle transitoriske poster er ført netto.
Note 1 | Pensjonsforpliktelser
Ikke aktuell
Note 2 | Varige driftsmidler (anleggsmidler)
Ikke aktuell
Note 3 | Aksjer og andeler (anleggsmidler)
Ikke aktuell
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Note 4 | Salg av finansielle anleggsmidler
Ikke aktuell
Note 5 | Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Ikke aktuell
Note 6 | Andre vesentlige forpliktelser
Over kapittel 770 gir Klimaetaten tilsagn om tilskudd til klima- og enøkprosjekter i private boliger
og yrkesbygg. Tilsagnene er gyldig i inntil to år. I 2017 har det også blitt gitt tilskudd til elektriske
varesykler til private og næringsdrivende.
Ingen tilskudd blir utbetalt før tiltakene er gjennomført og ferdigrapporten er kontrollert og godkjent,
men Klimaetaten er bundet av tilsagnet så lenge det varer. Tilsagnsrammen for 2017 var på 70 mill.
kroner. I løpet av året er det gitt tilsagn på til sammen 72 mill. kroner. Årsaken til at tilsagnsrammen
tilsynelatende er overskredet er at akseptfristen på tilsagn for kr 2 mill. kroner gitt i løpet av året var
utløpt som ubenyttet og således ikke lenger var en del av rammen. Forpliktelser i form av gyldige tilsagn
om tilskudd som ikke er ferdigmeldt, beløp seg til 76,98 mill kroner per 31.12.2017.
Etaten har ikke lenger forpliktelser i form av gitte tilsagn om lån til prosjekter. Pr 31.12.2015 ble det ble
besluttet ikke lenger å gi tilsagn om lån med finansiering fra Klima- og energifondet. Med en løpetid på
to år er de siste forpliktelsene pr 31.12.2017 enten utbetalt eller foreldet.
Behandlingen av søknader og ferdigmeldinger i forbindelse med tilskudd fra Klima- og energifondet
ble tidligere utført av ÅF Egineering AS. Operatørkontrakten utløp 31.8.2017 og ble ikke fornyet.
Saksbehandlingen skjer nå med egne ansatte.
For kapittel 771 har etaten ingen vesentlige økonomiske forpliktelser bortsett fra husleiekontrakten med
Omsorgsbygg Oslo KF. Leiekontrakten løper til 30.6.2020 med en årlig leiesum på 2,7 mill.
Note 7 | Avsetninger og bruk av avsetninger
Det er gjort avsetninger for kjente utgifter hvor varen eller tjenesten er levert i 2017, men faktura ikke
har innkommet ved regnskapsavslutningen. Likeledes er det ført transitorisk kostnader for 2018 hvor
faktura er mottatt i 2017.
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Note 8 | Kapitalkontoen
Spesifikasjon av kapitalkonto
Økning i formue (kreditposter i året)
IB – Saldo pr. 01.01.2017

Tall i kroner og øre
37 239 246,00

Aktivering av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Oppskriving av aksjer og andeler
Utlån

1 703 666,10

Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsmidler
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler
Estimatavvik pensjonsmidler
Sum pr. 31.12.17
Redusert formue (debetposter i året)

38 942 912,10
Beløp

Salg av fast eiendom og anlegg
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler
Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)

-7 088 742,34

Avskrivning sosiale utlån
Avskrivning andre utlån
Bruk av midler fra eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse
Estimatavvik pensjonsforpliktelser
Finansiering av investeringsregnskapet
UB – Saldo pr. 31.12.17

-31 854 169,76

Sum pr. 31.12.17

-38 942 912,10

Kontrollsum: 0,00
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Note 9 | Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter
knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer
Ikke aktuell.
Note 10 | Selvkost
Virksomheten som i 2017 ble finansiert gjennom Klima- og energifondet og omfattes ikke av regler for
selvkostberegning.
Note 11 | Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Etaten kjenner ikke til hendelser som kan medføre forpliktelser som ikke er hensyntatt i regnskapet.
Note 12 | Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner
Følgende poster anses å være vesentlige for etaten:
Tilskudd til klima- og enøktiltak:
I 2017 ble det utbetalt 33,5 mill kroner i tilskudd til klima- og enøkprosjekter.
Utlån til klima- og enøktiltak:
Utbetaling av nye lån, samt mottatte avdrag på lån blir ført i investeringsregnskapet. Det ble utbetalt
1,7 mill kroner til nye enøklån i 2017. I samme år ble det mottatt avdrag på 7,1 mill på utestående
låneportefølje.
Andre store nærstående eksterne parter:
Av store eksterne leverandører til etaten er følgende i en egen størrelsesorden:
• Redink AS: kjøp på 6,9 mill i 2017. Redink har vært viktige i gjennomføringen av
kommunikasjonsstrategien gjennom oppbyggingen av etaten.
• ÅF Reinertsen AS: kjøp på kr 5,8 mill i 2017. Selskapet har vært operatør for Klima- og energifondet
gjennom mange år. Kontrakten utløp pr 31.8.2017 og ble ikke fornyet. Forvaltningen av fondet skjer
nå i egen regi med fast ansatte.
Note 13 | Virkning av endringer av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater
og korrigering av tidligere års feil
Det er ikke fortatt endringer i regnskapsprinsipper e.l. for 2017.
Note 14 | Eiendeler, gjeld og EK overdratt fra KF ved etablering.
Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
Ikke aktuell
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Note 15 | Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen 
som ikke inngår i mellomregningsforholdet)
Ikke aktuell
Note 16 | Overføring til/fra § 27 – samarbeid
Ikke aktuell
Note 17 | Resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs
Ikke aktuell
Note 18 | Resultatoppstilling for voksenbehandling i tannhelsetjenesten
Ikke aktuell
Note 19 | Øremerkede midler
Etaten har ingen øremerkede midler
Note 20 | Tap og avsetning til tap
I hele tusen kroner
2017
2016
Faktisk tap konstatert på fordringer
– Tap på fordringer tatt på forskudd i 2015 (avsatt)
= Mertap på fordringer som resultatføres
+ Forventet tap på fordringer (avsatt)
=Samlet resultatført tap på fordringer

0
500

239
500

-500
500

-261
500

0

239
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Note 21 | Dokumentasjon av balansen
UKE fører regnskap for virksomheten, og avstemmer samtlige balansekonti, herunder alle bankkonti.

Handling

Hovedreferanse

Ja
Nei
Ikke aktuelt

Dokumentasjon av balansen
Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter
med mindre de er ubetydelige?

BL § 11, 1. ledd

Ja

Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld,
kontanter og lignende
Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld
oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende?

BF § 6-2, 1. ledd

Ja

BF § 6-2, 2. ledd

Ikke aktuelt
Etaten har avviklet
kontantkassen

BF § 6-4

Ikke aktuelt

Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt?

Ev. merknader

Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt
opptellingen og på hvilket tidspunkt?
Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.
Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter
vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de
forutsetninger som beregningen bygger på?

Avsetning til tap
på krav gjort
sjablongmessig

Note 22 | Kontroll av innberetningspliktige ytelser
UKE fører lønn for virksomheten. All avstemming, av lønn er utført av UKE. Det er ingen særskilte avvik.
Note 23 | Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
Ikke aktuell
Note 24 | Renteinntekter
Av budsjettekniske grunner må renteinntektene budsjetteres på art 18 Overføringsinntekter, men
regnskapsførers på art 19 Finansinntekter.
Note 25 | Konsernintern kortsiktig gjeld
Klima- og energifondet, ble overført til Bykassen i 2004 og er nå et bundet driftsfond.
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4. Særskilt rapportering
4.1. TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV
I 2017 har Klimaetaten forbedret gjennomsiktigheten i klimaarbeidet ved å publisere faggrunnlaget for
klimabudsjettet, og publisere oppdaterte klimaindikatorer hvert kvartal. Klimaetaten har også forenklet og
digitalisert enkelte av Klima og energifondets søknadsprosesser, og jobber med å redusere saksbehandlingstiden.
I 2017 ble klimaoslo.no opprettet som en kommunikasjonskanal ut mot befolkningen. Her opplyses det
om nye tiltak og ordninger, og viser hvordan de påvirker den enkelte innbygger eller bedrift. Gjennom
Klimaetatens facebook-side kan folk si sin mening om kommunens klimatiltak. Relevante epost-adresser
og telefonnumre til Klimaetaten er publisert på kommunens nettsider. Klimaetatens postmottak mottar i
svært liten grad skriftlige henvendelser fra publikum.
4.2. SAKSBEHANDLINGSTID
Saksbehandlingen følger forvaltningsloven og byrådets retningslinjer for svarfrister i Oslo kommune.
Svarfristen er satt til to uker. Klimaetaten arbeider løpende med å redusere saksbehandlingstiden.
Innsynsbegjæringer behandles i henhold til offentlighetsloven og byrådets retningslinjer. Krav om
innsyn avgjøres senest innen tre virkedager. Klimaetaten sender rutinemessig ut foreløpig svar når det
er behov for dette. Restanselister i saksbehandlingssystemet gjennomgås regelmessig for å sikre at saker
ikke blir liggende til behandling lenger enn nødvendig.
Klima- og energifondet mottok i 2017 om lag 7 000 henvendelser via mail og ca. 2000 henvendelser via
det digitale saksbehandlingssystemet KEFSYS. Svarfrist på generelle henvendelser via mail er satt til en
uke, behandlingstid på søknader er satt til to uker og behandlingstid på ferdigmeldinger (anmodning
om utbetaling av tilskudd i en sak) er satt til seks uker. Søknader og ferdigmeldinger som kommer på
epost får foreløpig svar innen én ordinær arbeidsdag.
Disse fristene har i stor grad blitt holdt i 2017, men på slutten av året har saksbehandlingstiden
dessverre blitt overskredet. Avviket skyldes ekstraordinær pågang i forbindelse med avslutning av
kampanjeordningen for tilskudd til elektriske lastesykler.
4.3. FUNKSJONSNEDSETTELSER OG UNIVERSELL UTFORMING.
4.3.1. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
Klimaetaten har ikke en egen handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser.
4.3.2. Universell utforming
Klimaetaten leier lokaler i Olav V gate 4 av Omsorgsbygg. Lokalene er tilrettelagt med universell
utforming. Klimaetaten er en liten etat med relativt liten direkte publikumskontakt og har ikke etablert
en egen handlingsplan for universell utforming.
4.4. TILTAK/AKTIVITETER I TRÅD MED OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN
Klimaetaten har ingen folkehelsetiltak/-prosjekter i 2017.
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4.5. LIKESTILLINGSTILTAK RETTET MOT BYENS INNBYGGERE
Klimaetaten skal i sitt arbeid bidra til likestilling og mangfold, både internt i etaten og utad. Etatens ansatte
skal møte samarbeidspartnere og publikum på en likeverdig måte uavhengig av kjønn, rase, etnisk bakgrunn,
politisk eller religiøs oppfatning. Da Klimaetaten har lite direkte publikumskontakt, blir aktivt arbeid med
likestilling og mangfold internt i etaten viktig for å bidra til å fremme gode holdninger. En del av dette
innebærer at vi gjennom rekrutteringen av nye ansatte, skaper mangfold og variasjon i arbeidsstyrken.

Skjema 4.5 – Diskriminering
Ja

Nei

Har virksomheten innarbeidet mål og tiltak for like
verdige tjenester i overordnede strategiske planer?

x

Har virksomheten gjort OXLO-guiden kjent for sine
ansatte, og tatt opp mangfold og likekverdige tjenester
internt - på seminar o.l ?

x

Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser, og
konsultert organisasjoner som representerer minoriteter?

x

Hvis ja, gjelder dette (mulig å sette flere kryss)

Etniske minoriteter
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Mennesker med funksjonsnedsettelser

Har virksomheten benyttet OXLO, bilder og andre
symboler for mangfold i kommunikasjon med brukere?

x

Har virksomheten benyttet tilstandsanalyse for å
kartlegge behov for tilrettelagte tjenestetilbud?

x

Hvis ja, gjelder dette (mulig å sette flere kryss)

Informasjonstiltak (oversettelse, tolk, o.l.)

x

Samarbeid med frivillige for å nå brukergrupper
Tilpasninger til brukernes tro og livssyn
Likeverdige muligheter til kommunale tilskudd
Har virksomheten deltatt som mentor for flerkulturelle
studenter i OXLO-mentorordning?

x

Har virksomheten gitt anerkjennelse til personer eller
organisasjoner som bidrar positivt til byens mangfold?

x

Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge tjenester
som har vært vellykket (eksempler på beste praksis)

x

Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis
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4. Særskilt rapportering

Likestillingstiltak

Tilstandsanalyse

Ja

Har virksomheten i løpet av 2017 undersøkt om det finnes risiko
for diskriminering eller andre hindre for likestilling?*

Likestillings- og
mangfoldstiltak*

Bakgrunn/
tilstand

Tiltak 1 omfatter…
(se under)

Kompetansehevende
tiltak

Nei

Hvis nei, hvorfor ikke?

x

Klimaetaten er en liten
og oversiktlig etat

Mål for tiltaket

Beskrivelse
av tiltaket

Øke norskkunnskaper
hos ansatte med
minoritetsbakgrunn

To ansatte startet
på norskkurs i
arbeidstiden.

Status på
rapporteringstidspunktet
Kurset pågår

4.6. RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET – HELSE- MILJØ OG SIKKERHETER (HMS)
Etaten har i løpet av 2017 økt antall faste ansatte med 16 personer. Klimaetaten har hatt som mål å
avvikle konsulentbistand så langt det lot seg gjøre i løpet av 2017. Mer om bruk av konsulenter under
punkt 4.9.
Likestillings- og
mangfoldstiltak*
Totalt i virksomheten 2017

Heltid

Deltid

Midlertidig
ansatte

Fravær pga.
foreldrepermisjon

25

0

1

1

Kjønn

M%

K%

M%

K%

M%

K%

M%

K%

2017

29

71

0

0

100

0

0

100

2016

75

25

0

0

0

100

0

0

Klimaetaten har i 2017 i stor grad fulgt Oslo kommunens retningslinjer for arbeid for Inkluderende
Arbeidsliv (IA), uten at en slik avtale har blitt utarbeidet og inngått. Det er en intensjon å utarbeide
en IA-avtale i løpet av første kvartal av 2018. Heltidskultur i den sammenheng retter fokus på å bedre
arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra
arbeidslivet.
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*Virksomheter skal
arbeide aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme
likestilling og hindre
diskriminering på grunn av
kjønn, graviditet, permisjon
ved fødsel og adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk.

* Med likestillings- og
mangfoldstiltak menes tiltak
som er egnet til å motvirke
diskriminering, og bidra til
økt likestilling og mangfold i
virksomheten. Arbeidet kan
omfatte rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, karriereog utviklingsmuligheter,
tilrettelegging, mulighet
for å kombinere arbeid og
familieliv og forebygging av
trakassering.Virksomheten
skal ha et virksomhetstilpasset mål med tiltak for etnisk
mangfold på arbeidsplassen, jf Mangfoldets
muligheter – om OXLO, Oslo
Extra Large .

HR/HMS-området

Mål

Ja

Nei

Hvis nei, kommentarer

x

HMS-plan er under arbeid

arbeidsmiljø

x

HMS-plan er under arbeid

brannsikkerhet

x

HMS-plan er under arbeid

el-sikkerhet

x

HMS-plan er under arbeid

produktkontrol

x

HMS-plan er under arbeid

ytre miljø

x

Klimaetaten startet arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering i 2017.
Etaten kildesorterer eget avfall og begrenser antall leveringer av
rekvisita for å redusere belastning på miljø. Dette arbeidet skal
forbedres i forbindelse med miljøfyrtårnsertifiseringen.

Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet
tiltaksplaner/handlingsplaner?

x

HMS-plan er under arbeid

Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og
økonomiplaner?

x

HMS-plan er under arbeid

x

HMS-plan er under arbeid. Det følges årlig innrapportering
av HMS-årsrapport. Punkter i rapporten skal bli utbedret
i løpet av 2018.

Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området
På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål:

Revisjon
Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon) i egen virksomhet
for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt? (jfr. HMS-forskriften § 5 nr. 8 og byrådets HMS-instruks del 3)
Arbeidstid
Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av
arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og
retter eventuelle avvik som fremkommer? (Se Rundskriv 24/2013)

x

Har virksomheten rutiner som fanger opp nye og endrede krav i
arbeidstidsbestemmelsene?
Skaderapportering – HMS i HR-systemet
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av skader, vold og
trusler i HMS-modulen i HR-systemet?
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og
alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?

x

x
x
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Resultat 2017

Endring i % –
poeng 2016-2017

1,43

0,31

-1,12

Kvinner

14,26

1,35

-12,91

Totalt

10,48

3,32

-7,16

Sykefravær i %
Menn

Resultat 2016

Mål 2017

4.7. FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER
Det skal kun rapporteres på verk som inngår i Oslo kommunes kunstsamling, ikke uregistrerte verk.

Antall kunstverk utplassert

1

Antall kunstverk savnet

0

Antall tjenestesteder i virksomheten

1

Antall tjenestesteder som har sjekket utplassert verk

1

Antall tjenestesteder som har rapportert til Kulturetaten vedrørende endringer i
henhold til "Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter

0

4.8. REKRUTTERING AV LÆRLINGER
Bystyret har ikke satt måltall for lærlinger i Klimaetaten. Klimaetaten har ikke lærlinger og er heller ikke
godkjent noen lærefag.
4.9. BRUK AV KONSULENTER
Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter – Driftsregnskapet

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?

Ja
Nei
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x

Klimaetaten har vært i
etableringsfasen i hele
2017, derfor er måltall for
2017 ikke satt.

Måltall for tjenesteproduksjon for kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Tall i mill. kr.
Pålagt ekstern evaluering /
behov for uavhengighet
Kategori av kjøp /Type konsulenttjeneste

2016

Øvrig ekstern konsulentbistand
i stedet for egenrekruttering

2017

2016

2017

Prosjektering
Regnskap pr. 31.12. i mill kr
Byggeledelse
Regnskap pr. 31.12. i mill kr
Kvalitet og kontroll
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

1,0

IT
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

2,1

2,9

Organisasjon og organisasjonsutvikling
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

4,0

2,5

11,2

18,2

KOMMENTARER
IT: Avslutningen av digitaliseringsprosjektet for Klimaog energifondet
Organisasjon og
organisasjonsutvikling:
Utvikling av styringssystem
for klimaarbeidet og arbeid
med klimabudsjetter samt
ekstern hjelp i ansettelsesprosesser i forbindelse med
oppbemanning i etaten.
Andre konsulenttjenester:
Saksbehandling av søknader til Klima- og energifondet frem til 31.8.2017
da kontrakten med ÅF
Engineering utløp. Kjøp av
kommunikasjonstjenester.
Utarbeidelse av EKØK-analyser.

HMS
Regnskap pr. 31.12. i mill kr
Andre konsulenttjenester
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

Etaten har ingen utgifter til ekstern konsulentbistand i investeringsregnskapet
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4.10. OPPDRAG OG BESTILLINGER I TILDELINGSBREVET
4.10.1. Handlingsplan for overgang fra fossilt drivstoff
Klima- og energistrategien setter tydelige, tidsbestemte mål for vridning av landbaserte
transportsegment fra fossilt til fornybart/utslippsfritt. I desember 2016 fikk Klimaetaten i oppdrag å
utarbeide et forslag til handlingsplan for å nå disse målene, med fokus på person, vare- og lastebiler
samt anleggsmaskiner. Hensikten var å kartlegge dagens status og vurdere flere tiltak for å øke
sannsynligheten for måloppnåelse.
Handlingsplanen ble utarbeidet i tidsrommet januar til mai 2017, med bred involvering fra andre
virksomheter i Oslo kommune samt flere miljøorganisasjoner. Handlingsplanen tok for seg forholdet
mellom de ulike fornybare alternativene, vurdering av teknologisk utvikling og behov for infrastruktur,
vurdering av pågående tiltak og forslag til ytterligere tiltak for nå målene. Til tross for god fremgang,
spesielt på personbilsiden, konkluderte rapporten likevel med at endringstakten er utilstrekkelig for
måloppnåelse i 2020.
Handlingsplanen ble et viktig faglig fundament for å styrke innsatsen på mobilitetstiltak i
Klimabudsjettet for 2018 .
4.10.2. Implementering av klima- og energistrategien
Energistasjoner
Klimaetaten er gitt en tilretteleggerrolle i å etablere energistasjoner i Oslo. Klimaetaten har avholdt
møter med energistasjonsaktører slik som Circle K, UnoX, Shell/St1, og Hyop samt deres felles
bransjeorganisasjon Drivkraft Norge. I tillegg har Klimaetaten gjennomført møter med det som er ventet
å være store tidligfasebrukere ved Asko, Posten/Bring, Tine og Oslo Taxi. Kartleggingen har avdekket
et ønske om styrket satsing på biogass og hydrogenstasjoner, samt bekreftet et behov for tomter og
finansieringsløsninger utover det som er tilgjengelig i dag
Klimaetaten har spilt inn behovet for tomter til Eiendoms- og byfornyelsesetatens
arealbehovskartlegging. I tillegg har Klimaetaten opprettet en egen arbeidsgruppe sammen med
Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten samt Plan- og bygningsetaten for å drive utviklingen
på Stubberudfeltet. I påvente av én eller flere nye hydrogenstasjoner har Klimaetaten bidratt til at den
eksisterende hydrogenstasjonen på Gaustad har vært åpen gjennom i 2017. Arbeidet med tomter og
finansieringsløsninger vil bli viktige fokusområder i 2018.
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4.10.3. Klimaindikatorer og klimabarometer
Klimaetaten lanserte i 2017 et «Klimabarometer» på nettsiden KlimaOslo. Der kan man følge med på
utvalgte indikatorer som viser utviklingen i klimarelaterte utslipp på bynivå. For eksempel elbil-andelen
av nybilsalget i Oslo og salg av fossil fyringsolje. Selv om man kan se en utvikling av salget, vil ikke
klimaindikatorene gi et entydig svar på om klimagassutslippene fra transport- eller byggsektoren øker
eller avtar. De tar heller temperaturen på utviklingen innenfor sin egen sektor – her og nå. Derav navnet
«Klimabarometeret».
Klimabarometeret gir en visuell fremstilling av klimaindikatorene med en kort beskrivelse av
dagens status. Det er også lagt inn lenke til Oslo kommunes statistikkbank der det finnes historiske
bakgrunnstall. Hver figur kan lastes ned i ønsket format slik at alle interesserte enkelt skal kunne bruke
informasjonen i egne presentasjoner.
Klimabarometeret oppdateres hvert kvartal og det legges samtidig ut en rapport på klimaoslo.no med en
kort omtale av hver indikator og en analyse av utviklingen og de viktigste resultatene. Det opplyses om
bakgrunnen for indikatorene, samt usikkerheten knyttet til resultatene.
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4.10.4. Klimakommunikasjonsstrategi
Strategi for klimakommunikasjon ble utarbeidet og ferdigstilt våren 2017. Strategien legger vekt
på å fremme atferdsendringer fremfor å endre befolkningens holdninger. Ambisjonen er å oversette
ambisiøse klimamål til folks hverdagsliv, legge vekt på helse- og livsstilsforbedringer og kommunisere
hvordan Oslo oppgraderes til å bli en bedre by å leve i.
Strategien tar utgangspunkt i at nettsiden KlimaOslo.no skal være innbyggernes foretrukne kanal for
klimakommunikasjon, og gi inspirasjon til å velge klimavennlige løsninger.
Årshjulet for klimakommunikasjon ble ferdigstilt 31. mars 2017. Det omfatter klimarelaterte,
vesentlige arrangementer samt viktige datoer/milepæler på klimaområdet i Oslo. I 2018 vil årshjulet bli
videreutviklet i samarbeid med andre kommunale virksomheter.
4.10.5. Utvidet miljø- og klimarapport
I forbindelse med årsberetningen publiserer Oslo kommune en egen rapport som gjør opp status
for arbeidet med klima og miljø i kommunale virksomheter og bydeler. Den dekker blant annet
energibruk, klimagassutslipp, andel nullutslippskjøretøy i kommunal bilpark, kildesortering, og grønne
anskaffelser. Det er viktig for Oslo kommune å være transparent på eget miljø- og klimaarbeid. Både for
å gå foran som et godt eksempel, og for å tydeliggjøre hvor det må settes inn forsterket innsats.
Klimaetaten var i 2017 ansvarlig for datainnhenting fra virksomheter og bydeler, og skrev rapporten i
samarbeid med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.
I 2017 ble rapporten utvidet til også å omtale status på miljø og klima på bynivå for året 2016 (jfr punkt
2.8 i byrådets budsjettforslag). Bymiljøetaten fikk ansvar for å utarbeide miljøkapittelet. Muligheten til
å sammenligne status på kommunens og byens miljø- og klimaarbeid var verdifullt, og Klimaetaten vil
fortsette det gode samarbeidet med Bymiljøetaten.
4.10.6. Handlingsplan for klimatilpasning
Bestillingen på en handlingsplan for klimatilpasning ble erstattet av en bestilling på en samlet
klimasårbarhetsanalyse for Oslo som tar utgangspunkt i klimaprofilen for Oslo og Akershus.
Klimasårbarhetsanalysen skal gjennomføres innen utgangen av mars 2018. Den skal gi en oversikt over
eksisterende planer og tiltak, peke på tiltak kommunen bør prioritere, kartlegge mulige konsekvenser av
klimaendringene for kommunen og hvordan de kan påvirke tjenesteproduksjonen.
Arbeidet er godt i gang. Det er anskaffet konsulent for delleveranser til analysen, og det er gjennomført
møter med blant annet Meteorologisk institutt for å følge opp Klimaprofil for Oslo og Akershus. Det er
også startet opp en møterekke med ulike etater for å kartlegge hvilket arbeid som allerede gjøres innen
klimatilpasning.
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Klimaetaten har også begynt å utvikle et kost-nytte verktøy for å vurdere overvanns- og flomveitiltak.
Arbeidet gjøres gjennom en tverretatlig arbeidsgruppe med midler fra Miljødirektoratet. Resultatet vil
kunne gi bedre grunnlag for å vurdere ulike overvannstiltak som gjør byen klimarobust.
4.10.7. Særskilt rapportering på klimaarbeidet i 2017
Leveranser i 2017 under Mål 5:
Oslo skal være en trygg by med
god beredskap
Virksomheten skal innen
31.10.2017 levere handlingsplan
for klimatilpasning
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Bestillingen av en handlingsplan ble
22.09.17 omgjort til bestilling av en
klimasårbarhetsanalyse. Den skal gi
en oversikt over eksisterende planer
og tiltak, peke på tiltak kommunen
bør prioritere, kartlegge mulige
konsekvenser av klimaendringene for
kommunen og hvordan de kan påvirke
tjenesteproduksjonen. Sårbarhets
analysen skal også vurdere behovet
for en handlingsplan for tiltak som kan
redusere klimasårbarhet i Oslo.

I samarbeid med byrådsavdelingen
ble oppdraget omgjort og erstattet av
en ny bestilling.

Rapportering på klimabudsjett 2017

Byrådets mål: Klimagass
utslipp skal halveres innen 2020
sammenlignet med 1990-nivå

Måltall

Status årsprognose

25

Måltallet på 25 utfasinger ble satt før Klimaetaten hadde informasjon om at det kun var 17
gjenværende bygg med oljefyring ved inngangen av 2017, ikke 25. Klimaetaten har tatt
kontakt med eiere disse byggene, og ser det som sannsynlig at målet om utfasing av samtlige
gjenstående bygg innen 2020 nås. Siste rapport i 2017 viste 14 kommunale bygg med oljefyr.

Forbruk: 25
millioner
liter

Målsetting er nådd: Ifølge SSBs foreløpige salgstall for fossil fyringsolje og fyringsparafin (18.
januar 2018) er det solgt 25 millioner liter i 2017, mot 29 millioner liter i 2016. Med forbehold
om at de endelige tallene fra SSB (leveres 12. april 2018) kan endre resultatet, ser det ut til at
målsettingen på 25 millioner liter er nådd.

1

Fremdriften i selve utbyggingen på Furuset er usikker og går saktere enn forventet. Det ble
høsten 2017 tatt en investeringsbeslutnign om å føre fjernvarme frem til området, men valg
av løsning lokalt er ikke besluttet. Det er gjort analyser av alternative løsninger og en rekke
aktører og interessenter er involvert. Man er på muligheter for sesonglagring og etablering av
datahaller på Furuset. Det siste vil være en god løsning for grunnlast i et varmesystem.

50

Fremdrift forsinket. Tilskuddsordningen for hydrogentaxier ble startet opp i juni 2017.
 rdningen varte kun frem til 31.12.2017 og det er ikke avgjort om ordningen vil bli videreført i
O
2018. I perioden ble det innvilget 8 tilsagn pålydende 773 820 kr. Ett av tilsagnene er allerede
utbetalt, på 84 000 kr. Manglende fremdrift tilskrives først og fremst usikkerhet rundt fyllestasjoner, da Oslos eneste stasjon står i fare for å bli lagt ned. Dette fører til at mange løyvehavere
vegrer seg for å kjøpe bil.

3

Fremdrift forsinket. Ingen nye stasjoner ble opprettet i Oslo i 2017. Møter med energistasjonsaktører og mulige brukere har avdekket særlig interesse for flytende og komprimert biogass
samt hydrogen til transport. Utfordringene ligger innen areal- og finansieringsløsninger og
prosjektet vil jobbe målrettet videre med disse problemstillingene i 2018.

Pådriver økt differensiering
engangs- og drivstoffavgift
Nasjonalt avgiftssystem som
forsterker Oslos måloppnåelse
på klima

Ja/nei

Grunnet lav bemanning og det positive resultatet av statsbudsjettet 2017, har arbeidet så langt
hatt lav prioritet. Arbeidet er opprioritert i arbeidet med klimabudsjettet og i forberedelsene
til statsbudsjettet for 2018. Etaten prioriterer pådriverarbeidet innen områder som kan gi Oslo
kommune drahjelp og/eller handlefrihet til å nå klimamålene for 2020 og 2030.

Etablere energistasjon – gods
(Alnabru)
Avtale med næringsaktør om
etablering av energistasjon på
Stubberudfeltet på Alnabru

Ja/nei

Fremdrift forsinket. Intern samarbeidsgruppe for EBY, PBE, BYM og KLI ble etablert i september.
Flere møter avholdt høsten 2017. Tilkomst og regulering av området er sentrale og tidkrevende problemstillinger som vil bli jobbet videre med i 2018. Tomten er velegnet for kommunalt
sambruk, og området er tenkt utviklet for grønn logistikk. Dette vil styrke det økonomiske
grunnlaget for en energistasjon, men gjør også koordineringsarbeidet mer krevende.

Utfasing av gjenstående oljefyrer
i kommunale bygg
Antall kommunale bygg som
faser ut oljefyren
Utfasing av fossil energi til
oppvarming av bygg.
Forbruk fyringsolje og parafin
Se for øvrig indikatorer kap 770
Etablere mikroenergisystem
(Furuset 1.pilot)
Prosjektgjennomføringsplan
etablert
Taxiprosjekt – hydrogen og
hurtigladere el.
Antall registrerte hydrogentaxier

Etablere energistasjoner –
personbiler og varebiler
Antall energistasjoner i drift
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5. Utarbeidelse av Oslo kommunes
miljø- og klimarapport 2017
Klimaetaten har ansvar for utarbeidelse av Oslo kommunes miljø- og klimarapport. Her skal alle
kommunens etater og virksomheter rapportere om egne utslipp, energibruk og miljøtiltak i året som har
gått. Se pkt 4.10.5
Klimaetatens miljø- og klimafotavtrykk
Klimaetaten leier lokaler av Omsorgsbygg i Olav Vs gate 4. Lokalet utgjør en liten del av bygget og
Omsorgsbygg rapporterer på vegne av gården som helhet. Klimaetaten eier ingen kjøretøyer eller
anleggsmaskiner, og har ikke kantine.
Klimaetaten startet arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering i 2017, men arbeidet er ikke ferdig. Etaten
kildesorterer eget avfall og begrenser antall leveringer av rekvisita for å redusere belastning på miljø.
Dette arbeidet skal forbedres i forbindelse med arbeidet for miljøfyrtårnsertifisering.
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6. Oppfølging av verbalvedtak
og flertallsmerknader
6.1. UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER
S4 Klima- og energifondet
Det kan i 2017 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 60 mill. kr. over ordningen Tilskudd til klimaog energitiltak. I Byrådssak 115/17 ble denne rammen utvidet til 70. mill. kroner.
I 2017 ble det gitt ca. 72 mill. kroner i tilsagn om tilskudd til klima- og energiprosjekter; ca.2 millioner
kroner over rammen. Dette som følge av at saker med tilsagn på ca. 2 millioner ble avsluttet uten
utbetaling i løpet av samme år, noe som i praksis ga mulighet til å gi ca. 2 millioner kroner utover
tilsagnsrammen.
S15/2009. Klimavurdering av budsjettet
Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for
klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.
Klimaetaten har i 2017 fulgt opp arbeidet med klimavurdering av budsjettet gjennom Klimabudsjettet
og andre relevante prosesser.
S31/2009. Klima- og energifondet
Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp,
herunder utfasing av fossil energi til oppvarming. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige
betingelser.
Energiøkonomiseringstiltak og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil
oppvarming, er prioritert i Klima- og energifondet. Fondet har i 2017 hatt konkurransedyktig rente i
forhold til markedet for øvrig.
6.2. MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET
Klimaetaten mottok ingen merknader fra Kommunerevisjonen eller kontrollutvalget i 2017.
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