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Lederens beretning

Oslo – et internasjonalt
klimaforbilde
Klimaarbeidet Oslos innbyggere gjør blir lagt
merke til internasjonalt. Oslo er Europeisk
miljøhovedstad i 2019, og har allerede i 2018
fått mye oppmerksomhet internasjonalt for byens
ambisiøse klimasatsing og hvordan denne bidrar
til å oppgradere byen vår. Oslo har for tredje år på
rad lagt fram et eget budsjett for hvordan det skal
kuttes i klimagassutslippene. Ingen hovedstad i
verden har gjort dette før oss.
FNs klimapanel vil ha omfattende klimatiltak
i verdens byer, fordi det er her veksten kommer.
I dag bor litt over halvparten av verdens be
folkning i byer. Mot 2050 venter FN at 2.5
milliard flere mennesker vil bo i by. Det innebærer
i så fall at det må bygges by for litt over 1.5
millioner mennesker hver uke de neste 30 årene.
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie
Berg, ble derfor i mars 2018 invitert til FNs
klimapanel under klimakonferansen IPCC Cities.
Der snakket hun om hvordan Oslos klimabudsjett
bidrar til målsettingen om å redusere 95 prosent
av byens utslipp innen 2030.
I september 2018 var San Fransisco vertsby for et
internasjonalt toppmøte om klima, Global Climate
Action Summit (GCAS). Politikere, næringslivs
ledere og representanter for organisasjoner fra
hele verden møttes for å diskutere hvordan vi
kan nå målet i Paris-avtalen om å begrense den
globale oppvarmingen. Oslo og byrådsleder
Raymond Johansen var spesielt invitert for å
fortelle om det ambisiøse arbeidet med å kutte
utslippene av klimagasser.
Vi ser nå effekten av arbeidet i Oslo ved at flere
byer både nasjonalt og internasjonalt tar etter
Oslo og utvikler klimabudsjett for sine byer.
Samtidig ser vi at utslippene i Oslo går ned,
mens stadig flere velger klimavennlige løsninger.
Rekordmange har søkt støtte fra Klima- og
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energifondet, blant annet for å skifte ut oljefyren
og for å etablere lademuligheter i borettslag. Folk
flest i Oslo reiser kollektivt, og flertallet av biler
som blir solgt er elektriske.
Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, og
barn og unge er viktige målgrupper i byens
markering. Barn som starter i førsteklasse i
2019 vil gå ut av grunnskolen i en by uten
klimautslipp. Det grønne skiftet i Oslo er en viktig
og spennende læringsarena, og barn og unge i
Oslo er viktige bidragsytere for å nå målet om
nullutslippssamfunnet. I 2018 utviklet derfor
Klimaetaten i samarbeid med Utdanningsetaten
Klimaløftet for Osloskolen. Fire unge Klimapiloter
i alderen 23–28 år skal holde klimaforedrag på
skoler med ungdomstrinn og på videregående
skoler i Oslo. I tillegg vil hele Osloskolen få
glede av undervisningsportalen «Klimaskolen».
Klimaskolen har som mål å gjøre det enkelt for
lærerne å få en god oversikt over kvalitetssikret
undervisningsopplegg tilpasset det trinnet og
faget de underviser i. Klimaskolen er utviklet for
Osloskolen, men vil bli tilgjengelig for hele landet.
Klimaetaten har i 2018 arbeidet med et utkast til
faggrunnlag for ny klimastrategi frem mot 2030.
Utkastet til fagrunnlaget skal behandles i år,
samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
Forslaget til faggrunnlag til en ny klimastrategi
tar utgangspunkt i målet om at byen skal bli
nesten utslippsfri over de neste 12 årene. For
slaget til faggrunnlag for en ny klimastrategi
peker ut en retning for hvordan målet kan opp
nås. Arbeidet har medført samarbeid med andre
kommunale virksomheter, næringslivet og åpne
møter med miljøorganisasjoner. Faggrunnlaget
peker ut 14 satsingsområder som Klimaetaten
mener er nødvendige å jobbe målrettet med, for å
oppfylle Oslo kommunes mål om 95% utslippskutt
og å etablere en klimarobust by innen 2030.

Oslo, 04.02.2019
Heidi Sørensen,
direktør Klimaetaten

Foto: Fartein Rudjord

Barn som starter i førsteklasse
i 2019 vil gå ut av grunnskolen
i en by uten klimautslipp.
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1. Ansvarsområde
Klimaetaten er en pådriver i kommunen for å nå klimamålene mot 2020, fremme etablering av
karbonfangst på Klemetsrudanlegget, legge til rette for måloppnåelse i 2030 og skal bidra til at Oslo
er godt tilpasset de endringer i klima- og værforhold som kan komme.
Etaten skal være et sentralt fagmiljø for klimaarbeidet i kommunen, og etaten har ansvar for
oppfølging av Klima- og energistrategi for Oslo, Klimatilpasningsstrategi for Oslo 2014-2030, og
forvaltning og utvikling av Klima- og energifondet. Etaten har ansvar for det faglige grunnlaget for
Oslo kommunes årlige klimabudsjetter, og skal være en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av
tiltakene i klimabudsjettet.
Etaten er pådriver, og samarbeider med etater, bydeler, kommunale foretak, byrådsavdelinger og virk
somheter for å gjennomføre klimatiltak. Etaten samarbeider med befolkningen, næringslivet, kunn
skapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo.
Klima- og energifondet stimulerer til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra
bygg og anlegg i Oslo, gir redusert og/eller mer effektiv energibruk samt øke andelen bruk av fornybar
energi.

Foto: Krister Sørbø
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Organisasjonskart

Direktør

Klimafaglig
avdeling

Administrasjons
avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

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. Avdelingene i Klimaetaten er klimafagavdelingen, administrasjonsavdelingen og
kommunikasjonsavdelingen. Alle arbeidsoppgaver fordeles i linjen, og alle beslutninger, bestillinger,
svar og strategiske valg skal være forankret i linjeledelsen.
Etaten hadde per 1. januar 2019 35 ansatte. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. I 2018 har etaten
foretatt oppbemanning i samsvar med organisasjons- og bemanningsplanen.

Oversikt over bemanning i Klimaetaten

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

Endring

Ansatte

9

25

35

10

Årsverk

9

25

35

10
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2. Måloppnåelse, resultater
og risikovurdering
2.1 SITUASJONSBESKRIVELSE
Å begrense klimaendringene og utvikle et bærekraftig samfunn er en av vår tids største utfordringer.
Oslo har, som følge av klimatilpasningsstrategien fra 2015, et overordnet mål å være robust i møtet med
klimaendringene.
I klima- og energistrategien fra 2016 ble det vedtatt ambisiøse mål om å redusere de direkte
klimagassutslippene fra Oslo med 50 % i forhold til 1990-nivå innen 2020 og med 95 % innen 2030.
Klimamålene forutsatte CO₂-rensing på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, med full effekt før
2020. I 2017 ble det opprinnelige 2020-mål forskjøvet i tid som følge av at Stortinget varslet at de først
ville behandle spørsmålet om CO₂-rensing på Klemetsrudanlegget i 2019. Et anlegg med CO₂-rensing
kan dermed tidligst stå klart i 2022. Som en konsekvens ble målet endret til 36 prosent reduksjon i Oslos
klimagassutslipp i 2020, og 50 prosent snarest mulig etter 2022.
I forbindelse med klimabudsjett 2019 ble 2020-målet teknisk justert til at Oslo maksimalt skal ha et utslipp
på 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 20201. Dette skyldes at kommunen har fått tilgang til ny og forbedret
utslippsstatistikk, og et ønske om en tydelig målformulering. Ambisjonsnivået fra Klima- og energistrategien
ligger likevel fast, og 2030-målet er beholdt uendret. Oslo skal være en nullutslippsby i 2030.
Siste kjente utslippsstatistikk viser at de totale klimagassutslippene i Oslo i 2016 lå rett i overkant av
1,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, og at det har vært en nedadgående trend i utslipp siden 2009.
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 være maksimalt 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020, for alle sektorer
unntatt sjøfart og luftfart
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
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1
Gjelder alle utslipps
sektorer unntatt sjøfart
og luftfart.

Klimaetaten skal bidra til sektormål 1 gjennom sin rolle som pådriver, fagetat, og ansvarlig for opp
følging 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 Oslos 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 2018 utarbeidet Klimaetaten faggrunnlaget til ny klimastrategi for perioden 2021–2030, samt
en klimasårbarhetsanalyse som viser hvordan Oslo må jobbe for å bli klimarobust. I tillegg utredet
Klimaetaten, i samråd med flere kommunale virksomheter, nye tiltak og virkemidler for å redusere
de direkte klimagassutslippene fra anleggsvirksomhet, vare- og nyttetransport, jobbreiser og innen
fossilfritt sentrum. Flere av disse tiltakene ble vedtatt gjennomført i klimabudsjett 2019.

Foto: Krister Sørbø
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Nøkkeltall
Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i Oslo

Resultat 2017

Resultat 2018

Bensin

21 %

18 %

Diesel

18 %

13 %

Hybrid

11%

10 %

Elektrisitet

30%

42 %

Ladbar hybrid

19%

16,5 %

0%

0,1 %

Bensin

43%

40 %

Diesel

37%

33 %

Hybrid

4%

4%

Elektrisitet

9%

13 %

Ladbar hybrid:

7%

9%

Hydrogen
Personbiler fordelt på drivstoffteknologi av total
bilpark i Oslo

Andel nullutslippsteknologi av nye personbiler i Oslo
og Akershus

Oslo

49%

59 %

Akershus

44%

55 %

Markedsandel for drivstoffteknologier av nye
registreringer av varebiler i Norge

Bensin:

2%

2%

Diesel

96%

93 %

Elektrisitet:

2%

5%

Bensin:

4%

3%

Diesel:

89%

85 %

Elektrisitet:

7%

12 %

Bensin:

5%

5%

Diesel:

93%

92 %

Markedsandel for drivstoffteknologier av nye
registreringer av varebiler i Oslo

Varebiler fordelt på drivstoffteknologi av total bilpark
i Oslo

Andel nullutslippsteknologi av nye varebiler i Oslo
og Akershus

Elektrisitet:

2%

3%

Oslo

7%

12 %

Akershus

2%

6%

112 393 726

108 498 037

Antall passeringer gjennom bomringen i Oslo og Bærum

Alle kjøretøy

Andel passeringer etter type kjøretøy gjennom
bomringen i Oslo og Bærum

Elbil

11%

18 %

Fossile lette kjøretøy

83%

76 %

Fossil tungtransport

7%

7%

Antall passeringer forbi lokale tellepunkter i Oslo

651 518 221

Foreløpig ikke
tilgjengelig

Salg av anleggsdiesel i Oslo 1

101 mill. liter

112 mill. liter

25 mill. liter

26 mill. liter

Salg av lett fyringsolje og parafin til bruk i bygg i Oslo
Solceller i Oslo (antall plusskunder)
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150 stk.

¹ Det er salg av anleggsdiesel
som er grunnlaget for SSBs
beregning av klimagassut
slipp fra anleggsmaskiner og
andre dieseldrevne motorred
skaper, men nøkkeltallet i
denne tabellen er basert på
foreløpige månedlige salgs
tall fra Statistisk sentralbyrå.
De årlige og endelige salgs
tallene for 2018 vil bli publi
sert i 2019. Det er usikkerhet
knyttet til resultatene fra de
foreløpige salgstallene,
og det tas forbehold om at
de årlige endelige tallene
vil bli justert. For 2017 viste
de foreløpige månedlige
salgstallene et totalt volum
på 101 millioner liter, mens
det årlige endelige ble justert
til av SSB til 62 millioner liter.
Tilsvarende gjelder for salg
av fyringsolje og parafin, men
her ble det ikke det endelige
salgstallet for 2017 nevne
verdig justert.

Foto: Krister Sørbø

Oslo skal være en
nullutslippsby i 2030.
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2.2 MÅLOPPNÅELSE
Kap. 771 Klimaetaten
Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 36 pst. innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå
Tiltak 1: Følge opp klimabudsjettene og handlingsplan for klima og energi
Resultat
2016

Resultat
2017

Måltall
2018

Resultat
2018

Avvik
2018

1 124 000

Utslipps
statistikk for
2017 publi
seres i mars/
april 2019

1 054 000***

Utslipps
statistikk for
2018 publi
seres tidligst
i 2020

Se
kommentar
under

Positiv utvikling i innbyggernes
holdninger og atferdsendringer
knyttet til klima (målt i Klimaundersøkelsen)

Ja/nei

Ja

Positiv utvikling i næringslivets
holdninger og atferdsendring
knyttet til klima (målt i Klimaundersøkelsen)

Ja/nei

Delvis

Oslo kommunes kanaler skal
være de foretrukne kildene for
klimainformasjon om Oslo.

Ja/nei

Ja

Resultatindikator
Maksimalt utslipp i tonn
CO₂-ekvivalenter**

Kommentar til Maksimalt utslipp i tonn CO₂-ekvivalenter-indikatoren
Siste tilgjengelige utslippsstatistikk for Oslo som helhet ble publisert av Miljødirektoratet våren 2018
med utslippstall for 2016. I 2016 var de direkte klimagassutslippene i Oslo på om lag 1,125 millioner
tonn CO₂- ekvivalenter. Utslippsstatistikk for 2017 vil tidligst være tilgjengelig i andre kvartal 2019
og resultatet for 2018 publiseres tidligst i 2020. Det er derfor ikke mulig å gi en endelig vurdering av
måloppnåelse på det nåværende tidspunkt.
Klimaetaten er ansvarlig for å følge opp de årlige klimabudsjettene. Opprinnelig mål fra Sak 1/2018
var å redusere utslippene til 1,054 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018. Høsten 2018 publiserte
Klimaetaten faggrunnlaget for Sak 1/2019. Her fremgår det at forventet utslipp i 2018 etter at effekten
av utslippsreduserende tiltak er trukket fra være på 1,010 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Denne
justeringen er basert på ny utslippsstatistikk og beregnet tiltakseffekt i klimabudsjett for 2019.
Justeringen ivaretar at Oslo kommune skal styre etter nyeste kunnskapsgrunnlag.
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*Målformuleringen ble
i 2018 endret til at Oslos
klimagassutslipp maksimalt
skal være 766 000 tonn
CO₂-ekvivalenter for alle
sektorer unntatt sjøfart
og luftfart.
**CO₂- ekvivalent er en
omregning av flere ulike
typer drivhusgasser til CO₂.
***Måltallet er basert
på Sak 1/2018. Dette
måltallet må justeres i tråd
med Sak 1/2019, da ny
målformulering, kunnskap
om utslippsutviklingen og
gjennomføring av tiltak må
tas med i vurderingen.

For å følge utviklingen i klimagassutslippene er det etablert en rekke indikatorer, omtalt i kapittel
2.1, som viser trender innenfor relevante utslippskilder. SSBs statistikk viser en nedgang i salg av
petroleumsprodukter i Oslo i årets elleve første måneder i 2018, sammenlignet med samme periode
i fjor. Dette skyldes blant annet en reduksjon i salg av diesel. En kraftig økning i solgt avgiftsfri diesel,
som blant annet brukes i bygg- og anleggsvirksomhet, gir imidlertid grunn til bekymring. Det er stor
usikkerhet knyttet til hvor det som selges faktisk brukes.
Klimaundersøkelsen
Klimaundersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg på 1 550 Oslo-innbyggere i overgangen februar/
mars 2017. Undersøkelsen viser at det er bred oppslutning om Oslos klimastrategi. tre av fire innbyggere
i Oslo støtter det overordnede målet om 36 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2020 og 95
prosent reduksjon innen 2030. Oppslutningen om klimamålene var derfor uforandret sammenlignet
med undersøkelsen i 2017. KlimaOslo.no og Klimaetaens kanaler i sosiale medier er med økende
sidevisninger og engasjement stadig viktigere kilder for klimakommunikasjon i Oslo.
Kommentar til Positiv utvikling i næringslivets holdninger og adferdsendring
Næringslivsdelen av Klimaundersøkelsen ble betydelig endret fra 2017 til 2018. Ordlyden i flere
spørsmål ble justert og en rekke nye spørsmål kom til. Det ble lagt større vekt på å kunne måle endringer
i handlinger, i stedet for holdninger. Næringslivsundersøkelsen fra 2017 inneholdt totalt 26 spørsmål,
inklusive underpunkter. I 2018 hadde undersøkelsen 42 spørsmål.
Undersøkelsen viste i 2018 en klar økning i andelen bedrifter som svarte at de opplever at det har vært
en endring i kommunens klimapolitikk for et grønnere næringsliv. Et stort flertall oppgir at det er viktig
å bli oppfattet som miljø- og klimavennlig og at de vil vektlegge klima- og miljøvennlig bygg neste gang
de skal relokalisere eller rehabilitere. Om lag halvparten av bedriftene oppgir at de stiller klima- og
miljøkrav til sine leverandører, mens handelsbedriftene har økt fokuset på kildesortering kraftig.
Når det gjelder de spørsmålene som ble videreført med samme ordlyd fra 2017 til 2018, så var det på 12
av 15 punkter enten uendrete resultater eller en svak negativ utvikling, samlet sett. Det var imidlertid
sprik i utviklingen mellom bransjene på flere spørsmål.
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2.3 ARBEID MED KLIMABUDSJETT OG OPPFØLGING AV KLIMASTRATEGI
2.3.1 Arbeid med klimabudsjett 2018 og 2019
I 2018 var det tredje gang Oslo kommune la frem et eget klimabudsjett (Byrådets forslag til budsjett
2019 og økonomiplan 2019-2022, Sak 1). Klimaetaten har ansvaret for å utarbeide det faglige
grunnlaget for klimabudsjettet, og i 2019-budsjettet har klare metodiske forbedringer på flere områder
sammenliknet med 2017- og 2018-budsjettet.
Arbeidet med klimabudsjettet kan fortsatt defineres som nybrottsarbeid, og mye av dette skyldes at
kunnskapsgrunnlaget er under kontinuerlig forbedring. Dette har konsekvenser for metoden som
ligger til grunn for vurdering av tiltakseffekt og avstand til mål. Klimaetaten har i 2018 forbedret
faggrunnlaget for klimabudsjett 2019 ved at ny nasjonal utslippsstatistikk på kommunenivå er lagt
til grunn, målformuleringen er tydelig definert og det er økt presisjonsnivå på tiltaksvurderingene.
Rapporten «Faggrunnlag for Klimabudsjett 2019» oppsummerer forbedringene og gjør klimabudsjettet
mer transparent ved å synliggjøre forutsetninger, beregningsgrunnlag og usikkerhet ved den totale
tiltakseffekten og muligheten for måloppnåelse.
Som ledd i å forbedre faggrunnlaget for klimabudsjettet har Klimaetaten etablert en ekspertgruppe
med deltakere fra stat, kommune, forskning og kunnskapsmiljøer. Ekspertgruppen er i første omgang
opprettet for en periode på to år, og vil følge arbeidet med klimabudsjettene fra 2018 til 2020. Basert
på erfaringer fra samarbeidet vil det deretter vurderes om en videreføring vil være hensiktsmessig.
Ekspertgruppen består av fageksperter fra Miljødirektoratet, SSB, KS, Forskningsrådet, Cicero, NILU,
Universitetet i Stavanger, BI, NMBU og NTNU. Gruppen møttes i februar og juni i 2018. Formålet med
møtene er å diskutere metodevalg og lete etter løsninger på de faglige utfordringene Klimaetaten møter
i arbeidet for å sikre kontinuerlig forbedring i arbeidet med klimabudsjettet.
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Budsjettprosess

Oslo kommune følger opp klimabudsjettene gjennom kommunens virksomhetsstyringssystem.
Klimaetaten har i 2018 bistått kommunens virksomheter i gjennomføringen av og rapportering på tiltak
i forbindelse med ordinær budsjettoppfølging, for å måle framdrift i kommunens klimaarbeid. Det har
blitt utarbeidet 1. kvartals- og 2. tertialsrapporter, og etter 2. tertial viste rapporteringen at de fleste av
tiltakene i klimabudsjettet var i rute, blant annet trafikantbetalingssystem i bompengeringen, fossilfri
kollektivtransport og statlig omsetningskrav for biodrivstoff. Det har blant annet vært behov for å øke
hastigheten på utbygging av ladepunkter, og det ble ikke innført lavutslippssone for tunge kjøretøyer,
slik det var planlagt med i klimabudsjettet.
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2.3.2 Utredning av fire tiltakspakker
Klimaetaten har, i samarbeid med andre kommunale etater våren 2018, utredet fire tiltakspakker som
en del av faggrunnlaget til Klimabudsjett for 2019 og for å møte utslippsmålet i 2020.
1. Klimavennlige jobbreiser
2. Mer effektiv og klimavennlig vare- og nyttetransport
3. Veikart for fossilfritt sentrum
4. Utslippsfrie anleggsmaskiner
Kjøretøysegmentene og bruken av disse kjøretøyene varierer stort og det er til dels lite kunnskap om
hvordan utslippene fordeler seg også på nasjonalt nivå. Det er store utslipp fra personbiler, vare- og
lastebiler og anleggsmaskiner, men varierende teknologisk modenhet og få virkemidler for omstilling.
I arbeidet med tiltakspakkene er det tekniske reduksjonspotensialet totalt sett beregnet til 89 500 tonn
CO₂-ekvivalenter innen 2020. Det presenteres i stor grad teoretiske potensialer, og faktisk effekt vil
avhenge av innretting på både tiltak og virkemidler.
I Klimabudsjett 2019 er det imidlertid skissert et samlet omfang fra tiltakspakkene på 43 600 tonn
CO₂, hvor tiltakspakken for utslippsfrie anleggsmaskiner utgjør 26 000 tonn CO₂ og tiltakspakken
for klimavennlig varetransport utgjør 17 600 tonn CO₂. De to øvrige tiltakspakkene er ikke angitt
med kvantifiserte effekter i Klimabudsjett 2019, men er oppført som tiltak uten kvantifisert
utslippsreduksjon. Avviket mellom det teoretiske potensialet som er identifisert og de faktiske
reduksjonene angitt i Klimabudsjett 2019 skyldes knapphet på tilgjengelige og effektive virkemidler,
og utfordringer ved å omsette teoretiske potensialer til konkrete kommunale virkemidler.
Arbeidet med tiltakspakkene ga en rekke konkrete erfaringer og anbefalinger og var et viktig grunnlag
for arbeidet med faggrunnlag for en ny klimastrategi fram mot 2030.
2.3.3 Klimavennlige jobbreiser
Tiltakspakke for klimavennlig jobbreiser resulterte i at det ble satt av midler i 2019-budsjettet
til en støtteordning for klimavennlig jobbreiser rettet mot kommunale virksomheter, en planlagt
tilskuddsordning rettet mot private bedrifter og oppfølging gjennom Næring for klima. Støtte- og
tilskuddsordningene skal gjøre det lettere for kommunale virksomheter og private bedrifter å legge
til rette for at de ansatte kan reise klimavennlig til og fra jobb. Ytterligere tiltak foreslått i tiltakspakken
vil avklares gjennom dialog med de ansattes organisasjoner. Det er Byrådsavdeling for finans som har
ansvar for denne dialogen.
Klimaetaten anbefalte å fjerne tilgang til parkeringsplasser på kommunale arbeidsplasser i sentrums
bydelene og ved knutepunkter[1] og redusere antall parkeringsplasser med 50 prosent andre steder
i byen. Tiltakspakken pekte også på behovet for å motivere den enkelte til reisevaneendringer, og
beskriver en motivasjonspakke rettet mot enkeltindivider. I Klimabudsjettet valgte byrådet ikke å fjerne
kommunale parkeringsplasser, men å gå videre i arbeidet med klimavennlige arbeidsreiser. Det er UKE
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Alle parkeringsplasser
ved kommunale arbeids
stedene i bydelene Frogner,
St. Hanshaugen, Sagene,
Grünerløkka og Gamle Oslo,
og ved kollektivknutepunkter
definert i vedlegg til utkast
til Kommuneplan 2017,
05.04.2017 fjernes fra
1.4.2019

[1]

og Klimaetaten som i samarbeid foreløpig har blitt pekt på til å følge opp dette arbeidet. I budsjettet for
2019 er det også satt av midler til informasjonssatsing knyttet til klimavennlige jobbreiser, blant annet
koblet til markedsføring av de nye støtte- og tilskuddsordningene.
2.3.4 Mer effektiv og klimavennlig vare- og nyttetransport
Innenfor vare- og nyttetransporten i Oslo opererer det et bredt spekter av aktører med tidvis vidt
forskjellig driftsmønster og aktivitetsnivå. Dette gjør det utfordrende å innrette målrettede virkemidler
på tvers av næringen. Videre er mange av de aktuelle virkemidlene, helt eller delvis, avhengig av
hverandre for å få full effekt.
Klimaetaten anbefaler to overordnede tiltak for å kutte utslippene fra vare- og lastebilene; dette
omfatter tiltak for mer effektiv kjøring og overgang fra fossilt drivstoff til biodrivstoff/nullutslipp.
Under de overordnede tiltakene har Klimaetaten utarbeidet tre virkemiddelpakker som retter seg mot
tre aktørgrupper: (1) nyttetransport med varebil, (2) varetransport med varebil, (3) tungtransport med
lastebil. Disse virkemiddelpakkene kan potensielt gi en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 48 000
tonn CO₂-ekvivalenter i 2020, dersom alle de skisserte virkemidlene implementeres med full effekt. For å
oppnå utslippsreduksjonene er det forutsatt at samtlige virkemidler gjennomføres i både 2019 og 2020.
I Klimabudsjett for 2019 ble det angitt en tiltakseffekt på 17 600 tonn CO₂ fra nyttetransport med
varebiler. Videre ble tiltakene rettet mot vare- og tungtransport ikke kvantifisert for Klimabudsjett 2019,
men vil jobbes videre med i fremtidige budsjett.
2.3.5 Veikart for fossilfritt sentrum
Veikart for fossilfritt sentrum skilte seg fra de andre tiltakspakkene ved at den hadde en tidshorisont
fram mot 2024 og ikke var rettet direkte mot klimabudsjettet. Arbeidsgruppen anbefalte fire elementer
i oppfølging av tiltakspakken: (1) videreutvikling av bompengesystemet, (2) vurdere bruk av vegareal
innenfor ring 3, (3) prioritering av prosjekter innenfor ring 3 og at (4) Oslo dokumenterer hva som
allerede er pågående og gjennomført arbeid som vil bidra til et fossilfritt sentrum. Videre arbeid med
tiltakene er ikke avgjort.
2.3.6 Utslippsfrie anleggsmaskiner
Kommunens krav om fossilfri byggeplass har løftet klimautfordringen oppover på dagsorden i byggog anleggsbransjen. Erfaringene så langt er nesten utelukkende positive. Flere store private aktører
har sluttet opp om fossilfri byggeplass som et strakstiltak. Gjennom en kombinasjon av kravstilling,
tilrettelegging og bruk av insentiver vurderes potensialet for utslippsreduksjon fra bygg- og anleggs
virksomhet å være i størrelsesorden 26 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020. Dette anslaget forutsetter
at en stor andel private utbyggere på frivillig grunnlag slutter opp om krav til fossilfri byggeplass.
For å utløse dette potensialet skisseres det åtte konkrete anbefalinger for kommunale virkemidler,
som sammen med nasjonal virkemiddelbruk, vil være avgjørende for omstilling i denne sektoren. I
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Klimabudsjettet for 2019 er etatens anbefalinger fulgt opp gjennom fem hovedpunkter: (1) økt bruk
av veilederrollen i byggesaksbehandlingen, (2) kommunale anskaffelser som virkemiddel, (3) bruk
av koordinert markedsdialog, (4) nye tilskuddsordninger for å gi insentiv til uttesting og bruk av
utslippsfrie teknologier og klimavennlige løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet vil bli etablert, (5)
mange store eiendomsaktører slutter opp om krav til fossilfri byggeplass
I regjeringsplattformen fra Granavolden i januar 2019 er det vedtatt flere punkter som vil kunne støtte
oppunder Oslos innsats på dette området, blant annet forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygg i byggefasen og tilrettelegging for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025.
2.3.7 Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn
Oslo bystyre vedtok i 2016, en tipunktsstrategi for bruk av elektriske ferger i Oslofjorden og tilretteleg
ging av landstrøm. Første punkt i strategien omhandler utarbeidelse av en handlingsplan for at alle
skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.
I november 2018 ble handlingsplanen vedtatt av bystyret.
Klimaetaten ledet arbeidet med utforming av handlingsplanen og de 17 tiltakene som samlet er
anslått til å redusere utslippene fra skipsfarten i Oslo med 85 prosent innen 2030. Dette innebar
tallfesting og beskrivelser av utslippene, status for aktuelle teknologier og konsepter for null- og
lavutslippsoperasjoner, segmentspesifikke beskrivelser av skipstrafikken, beskrivelser av tiltak herunder
ansvarlige for gjennomføring, effekter, økonomiske forhold og kost-nytte-analyser, varighet, tidsplan
for implementering og grad av gjennomførbarhet. Arbeidet innebar stor grad av samarbeid og dialog
mellom Byrådsavdeling for næring og eierskap, Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, Oslo havn,
Ruter og andre involverte aktører og virksomheter.
Klimaetaten forventes også å ha en sentral rolle i oppfølgingen av de 17 tiltakspunktene de kommende
årene, og ved fremtidige revisjoner av handlingsplanen.
2.3.8 Klimasårbarhetsanalyse
Klimaetaten utviklet metode for og gjennomførte en helhetlig klimasårbarhetsanalyse for Oslo i 2018. I
samarbeid med 15 etater og virksomheter i kommunen er konsekvenser av klimaendringene identifisert,
og byens robusthet i å forebygge disse konsekvensene analysert. Som en del av oppdraget har det vært
samarbeid med ulike forskningsmiljøer for oppdatert kunnskap om klimaframskrivninger for Oslo.
En egen del av prosessen har vært å kartlegge klimahensyn i relevante styringsdokumenter og ulike
tiltak i byen. Denne analysen har inngått i kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning i arbeidet med
Klimastrategien 2020-2030 og som vil peke ut retningen for tilpasningsarbeidet fremover.
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2.3.9 Faggrunnlag klimastrategi 2030
Klimaetaten har i 2018, hovedsakelig høsten 2018, arbeidet med et utkast til faggrunnlag for ny klima
strategi 2030. Arbeidet har involvert mange i Klimaetaten, men også samarbeid med andre kommunale
virksomheter, næringslivet og åpne møter med miljøorganisasjoner. Faggrunnlaget peker ut 14 sats
ingsområder som Klimaetaten mener er nødvendige å jobbe målrettet med, for å oppfylle Oslo kommunes
mål om 95% utslippskutt og å etablere en klimarobust by innen 2030. Et høringsutkast av faggrunnlaget
ble ferdigstilt og lagt ut på høring 3. desember med høringsfrist 21. januar. Klimaetaten vil ferdigstille
faggrunnlaget og oversende dette til byrådsavdeling for miljø- og samferdsel 11. februar 2019.
2.3.10 Utredninger for overvannsarbeidet i kommunen
Kost-nytte analyse av vei som flomvei
I et tverretatlig samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten
ble det utviklet et kost-nytte verktøy for urbane områder for vurdering av bruk av vei som flomvei
og overvannstiltak ved ekstremnedbør. Resultatet ble presentert på et Webinar fra Miljødirektoratet
i november 2018. Verktøyet har en stor overføringsverdi for andre kommuner.
Studie av skader og kostnader av ekstremnedbør i Oslo
Både for å forbedre kostnadsdata til bruk i kost-nytte verktøy og for å vurdere konsekvenser av en
ekstremnedbørshendelse i Oslo ble det igangsatt et tverretatlig prosjekt. Prosjektet høster erfaringer fra
nedbørshendelser i andre liknende byer og gjennomfører en datasimulering av en nedbørshendelse.
Prosjektet startet opp i 2018, med forventet avslutning sommeren 2019.
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2.3.11 Etablering av energistasjoner
Klimaetaten har ansvar for tiltaket i klimabudsjettet rettet mot etablering av tre energistasjoner innen
utgangen av 2018. Det har vært jobbet både med konkurranser på kommunal grunn samt tilrettelegging
for aktører på privat grunn.
Gjennom dialogkonferanse og én-til-én-møter med næringen og tett samarbeid med Plan- og
bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten samt anskaffelsesteamet i Utviklings- og
kompetanseetaten gjennomførte Klimaetaten en konkurranse om etablering av stasjoner. Det var
stor interesse, men den mest attraktive tomten ble trukket under konkurransen grunnet manglende
avklaringer og man endte opp uten tilbydere.
Klimaetaten har også vært pådriver for etablering på privat grunn og har bidratt til å opprette en flytende
biogass stasjon (ny stasjon) på Furuset og en bioetanol pumpe (ombygging av eksisterende stasjon) i
Groruddalen.
Innenfor definisjonen av energistasjoner som Klimaetaten jobber med (minst ett fornybart drivstoff, ikke
inkludert biodiesel eller lading) har man derfor oppnådd to av tre stasjoner i 2018. Arbeidet videreføres
i 2019 og da spesielt med fokus på hydrogen.
2.3.12 Mikroenergisystem på Furuset - søknad til Enova
Arbeidet med fyrtårnprosjektet Mikroenergisystem på Furuset fortsetter, og arbeidet med å få prosjektet
på plass ledes av Klimaetaten. Mikroenergisystemet skal bygges opp og styres på en måte som gjør at
det samspiller godt med det ytre elektrisitets- og fjernvarmenettet og samtidig legger til rette for en best
mulig utnyttelse av lokal energiproduksjon. Det planlegges en løsning for sesonglagring av varme - et
borehullslager for å lagre spillvarme som er tilgjengelig fra avfallsforbrenningsanlegget Klemetsrud
på sommerstid slik at denne kan utnyttes på vinterstid gjennom et lavtemperatur-fjernvarmenett og
energidistribusjonssystem i byggene. Slik vil sesongmessig fleksibilitet kunne oppnås, og behov for
effekttilførsel til området reduseres. Dette er en viktig problemstilling på nasjonalt nivå, og det er satt av
Enova-midler for en konkurranse om støtte til pilotprosjekter som realiserer nettopp dette. I januar 2019
ble det klart at Enova vil støtte prosjektet med 36,8 millioner kroner.
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2.4 KLIMAKOMMUNIKASJON OG NETTVERKSARBEIDET
2.4.1 Næring for klima
Klimaetaten har ansvaret for nettverket Næring for klima, som er en arena for klimadialog med
næringslivet i Oslo og omegn. Nettverket består pr. 2018 av 108 partnervirksomheter av ulik størrelse
fra en rekke ulike bransjer. Partnerne har forpliktet seg til å fremme klimavennlige løsninger i
egen virksomhet, og støtter opp under Oslos ambisiøse klimamål. I 2018 ble 22 nye bedrifter og
organisasjoner medlemmer i nettverket gjennom tre signeringslunsjer med byråden for miljø og
samferdsel.

Foto: Elisabeth Jahr Hilde
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Nettverket arrangerte tre samlinger i 2018, alle med formål å gi næringslivet medvirkningsmuligheter
knyttet til aktuelle tema i kommunen. I februar 2018 ble det gjennomført et nettverksmøte der
deltakerne fikk informasjon om, og bidro i utviklingen av, nye klimatiltak i Oslo mot 2020 og 2030 (se
kap. 2.3.2 om tiltakspakker). Høsten 2018 ble det gjennomført to møter med klimastrategi mot 2030
som tema. Toppledersamlingen på Stratos i september 2018 samlet 83 ledere fra partnervirksomhetene
til rundebordsdiskusjoner under fanen «Oslo – Veien mot 2030». Temaene som ble diskutert var
miljøhovedstadsåret 2019, klimastrategi mot 2030 og bærekraftige anskaffelser. Både byråd for miljø
og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for næring og eierskap Kjetil Lund deltok på møtet, og tre av
partnerne holdt innlegg om sitt syn på utviklingen fremover. Innspillene fra møtet ble fulgt opp på et
nettverksmøte i november, der deltakerne fra nettverkspartnerne jobbet i workshops innen temaene
varetransport, energi, og anskaffelser og indirekte utslipp.

Foto: Elisabeth Jahr Hilde
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Høsten 2018 ble det også gjennomført en undersøkelse for å samle innspill fra partnerne til nettverkets
videre utvikling. Partnerne fremhevet nettverket som viktig arena for dialog, med høy kvalitet på
møter og et attraktivt tilbud. Flere ga uttrykk for et ønske om utvidet aktivitet i nettverket, noe som vil
gjenspeiles i møteplanen for Næring for klima for 2019.
2.4.2 Motivasjon til adferdsendring
Klimaoslo.no ble lansert i mai 2017, så 2018 var det første hele året med full drift. Nettstedet skal
være innbyggernes hovedkilde for informasjon om klimatiltak i Oslo. I løpet av året ble det publisert
95 redaksjonelle artikler. I tillegg legges Klimabarometeret, faglige rapporter, utredninger, forslag til
tiltakspakker og faggrunnlag for klimabudsjettet ut på KlimaOslo. Facebook er en viktig kanal for å
trekke lesere til KlimaOslo, men gjennom 2018 fant en stadig større andel av dem sidene gjennom
organiske søk. Det tyder på at artiklene har relevans i lengre tid og er godt optimalisert for søkemotorer.
Lesertall klimaoslo.no 2018

Sidevisninger

Brukere

Leseøkter

Gjennomsnittlig tid per økt

506 372

267 663

419 072

1:47 min

De tre mest leste artiklene:
• Nytt liv til slitne sykler: 				
• Oslos skjulte badeplasser: 			
• Her kan det komme nye t-banestasjoner: 		

29 148 sidevisninger
28 264 sidevisninger
23 928 sidevisninger

Trafikkilder:
• 58,5 prosent via sosiale medier
• 21,4 prosent direkte			
• 14,4 prosent fra organiske søk
To ganger i måneden ble det holdt redaksjonsmøter med representanter fra andre etater og virksomheter
som er sentrale i Oslos klimaarbeid. Disse er Bymiljøetaten, Sykkelprosjektet, Omsorgsbygg,
Renovasjonsetaten, Smart Oslo, Bilfritt Byliv, sekretariatet for Miljøhovedstadsåret, Bykuben, Ruter
og Sporveien.
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Selv om stadig flere finner frem til nettstedet KlimaOslo via organiske søk, finner fortsatt flertallet av
leserne veien inn via Klimaetatens Facebook-side som ble lansert i mai 2017. 2018 var dermed første
året med full drift. Ved utgangen av året hadde siden 13 700 følgere. Totalt gjennom året har det blitt
postet 95 innlegg, de fleste med link til en artikkel på KlimaOslo. Innleggene har totalt oppnådd en
rekkevidde på 4 922 424 personer, noe som forteller hvor stort antall som kan ha sett og lest innleggene
uten nødvendigvis ha reagert eller klikket på dem. Det innlegget som har hatt størst rekkevidde totalt
gjennom året med 153 000 er saken om billige sykler til salgs.

25 — Oslo kommune

Foto: Fxxx

Artikkelen om «Oslos
skjulte badeperler» var en
av de mest leste sakene på
KlimaOslo.no i 2018.
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2.4.3 Klimaundersøkelsen 2018
Klimaundersøkelsen ble gjennomført av Kantar TNS blant et utvalg på 1550 Oslo-innbyggere
i overgangen februar/mars 2017. Undersøkelsen viser at det er bred oppslutning om Oslos klima
strategi. Tre av fire innbyggere i Oslo støtter det overordnede målet om 36 prosent reduksjon i klima
gassutslippene innen 2020 og 95 prosent reduksjon innen 2030. Oppslutningen om klimamålene
var derfor uforandret sammenlignet med undersøkelsen i 2017. Av de spurte svare 63 prosent
at klimamålene vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Det ble samtidig gjennomført en tilsvarende
klimaundersøkelse blant innbyggerne i Akershus.
Næringslivsdelen av Klimaundersøkelsen ble betydelig endret fra 2017 til 2018. Ordlyden i flere
spørsmål ble justert og en rekke nye spørsmål kom til. Det ble lagt større vekt på å kunne måle endringer
i handlinger, i stedet for holdninger. Næringslivsundersøkelsen fra 2017 inneholdt totalt 26 spørsmål,
inklusive underpunkter. I 2018 hadde undersøkelsen 42 spørsmål.
15 av spørsmålene ble videreført uendret. På tolv av disse ga svarene uendrete resultater eller en svak
negativ utvikling, samlet sett. Det var imidlertid sprik i utviklingen mellom bransjene på flere spørsmål.
Den klareste økningen var i andelen Oslo-bedrifter som oppgir at de opplever en endring i kommunens
klimapolitikk for et grønnere næringsliv. Det var også en kraftig stigning i antall handelsbedrifter som
kildesorterer.

ARENDALSUKA 2018
ARENDALSUKA 2018

GREENCITIES
CITIES
GREEN
IN THE AGE OF TR
UMP
IN THE AGE OF TRUMP
CLARIO N HOTEL TYHOLM
EN — MANDA G 13. AUGUS
T KL. 16–18
CLARION HOTEL TYHOLMEN — MANDAG 13. AUGUST KL. 16–18
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2.4.4 Arendalsuka
Klimaetaten var aktivt til stede i Arendalsuka i august. Etaten hadde tre egne arrangementer om
henholdsvis «Cities in the age of Trump», «Effektiv klimakommunikasjon» (i samarbeid med CICERO)
og «CO₂-fangst og lagring» (i samarbeid med Fortum Oslo Varme og Bellona). I tillegg hadde direktør
i Klimaetaten innlegg i flere møter og debatter, blant annet om utslippsfrie byggeplasser og
elektrifisering av varetransporten.
2.4.5 Klimaløft i Osloskolen
Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, og barn og unge er viktige målgrupper i byens markering.
En stor andel av dagens Osloelever vil forhåpentligvis gå rett ut i nullutslippssamfunnet ved avsluttet
skolegang. Barn og unge i Oslo er viktige bidragsytere for å nå målet om nullutslippssamfunnet. I 2018
utviklet derfor Klimaetaten i samarbeid med Utdanningsetaten to konsepter for å styrke klima- og
miljøundervisningen. Det ene konseptet er å engasjere fire unge Klimapiloter i alderen 23-28 år som
skal holde klimaforedrag for ungdomstrinnet og videregående skole i Oslo. Foredragene har tverrfaglig
tilnærming og formidler både naturvitenskapelige problemstillinger og andre klimarelevante områder
tilpasset kompetansemålene i forslag til ny læreplan. Klimapilotene står klare til å starte sin turné fra
mars 2019.
I tillegg til å tilby Klimapiloter til skolene i Oslo startet Utdanningsetaten og Klimaetaten i 2018
arbeidet med å bygge opp en undervisningsportalenen Klimaskolen. Portalen skal gi en oversikt
over kvalitetssikrede undervisningsressurser om klima og miljø knyttet til skolens kompetansemål
på ulike trinn. Portalen har som mål å gjøre det enkelt for lærerne å få en god oversikt over under
visningsressursene, og gjøre det mulig for lærerne å velge kvalitetssikret innhold tilpasset det trinnet og
faget de underviser i. Ressursene i klimaportalen skal være knyttet til kompetansemålene for det enkelte
klassetrinn. Portalen skal være ferdig samtidig med at Klimapilotenes turné starter opp i mars 2019.
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2.4.6 Krafttak mot oljefyr
For å få flere Oslo-innbyggere til å skifte ut oljefyringsanlegget sitt før forbudet mot oljefyring trer i kraft
i 2020, har Klimaetaten gjennomført et krafttak mot oljefyr gjennom 2018. Kampanjen har bestått av
informasjon om forbudet og om mulighetene for å få støtte til utskifting av oljefyren gjennom Klimaog energifondet og Enova.
Gjennom 2018 har vi produsert flere artikler til KlimaOslo og fått laget flere kampanjeelementer og
målrettede annonser til Klimaetatens Facebook-side for å promotere tilskuddsordningen. Artiklene
på KlimaOslo har samlet oppnådd 23 056 sidevisninger, og de ulike Facebook-innleggene om fossil
oljefyring har hatt en samlet rekkevidde på 617 597.
I tillegg har Klimaetaten fremmet kommunens støtteordning i media, deriblant NRK Østlandssendingen,
og hatt flere annonser og bilag i ulike lokalaviser og magasiner rettet mot borettslag og sameier som
USBL-magasinet og OBOS-bladet. Vi har også sendt ut elektroniske brev i to runder til borettslag og
sameier med registrert oljetank med påminnelse om det kommende forbudet og informasjon om
kommunens støtteordning. Kampanjen resulterte i 195 søknader om støtte fra borettslag og sameier,
nær en fordobling fra 2017.

Har borettslaget ditt
en slik i kjelleren?
Søk Oslo kommune om penger til å skifte ut oljefyringsanlegget før
det er for sent. 1. januar 2020 blir det forbudt med fossil oljefyring
i Norge. Før den tid bør dere ha et alternativ på plass. Søknadsfrist
for pengestøtte fra kommunen er allerede 1. desember 2018.
Få mer informasjon og søk støtte her: klimaoslo.no/oljefyr

FOTO: ENOVA
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2.4.7 Samarbeid med Klimahuset
Klimahuset på Tøyen blir når det står ferdig en viktig arena for å formidle forskning om klima og miljø,
særlig rettet mot barn og ungdom. Det vil gi rom for utstillinger, opplevelser og debatt om klima og
klimaendringer. Prosjektet er godt inne i byggefasen og tar sikte på ferdigstillelse mot slutten av 2019
med åpning våren 2020. Klimaetaten har gjennom hele 2018 vært i dialog med Klimahuset om hvordan
huset kan bidra til å engasjere Oslos barn og ungdom i klimaspørsmål, spesielt når det gjelder byens
rolle som bærer av løsningene på mange av utfordringene. Utstillingen vil være basert på den siste
forskningen og vil gi forståelse både for de naturlige variasjonene i klimaet og de menneskeskapte
klimaendringene. Målet er å skape undring, innsikt og kunnskap, og det skal engasjere de besøkende
og samfunnet til endring i bærekraftig retning.
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Kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak
Tabell 1: Måltall for tjenesteproduksjon for kap. 770
Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 36 pst. innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå
Tiltak 1: Utfasing av fossilt brensel til oppvarming av bygg (gjennom støtteordninger, kommunikasjon
og kommende forbud) og slik redusere CO₂-utslippene
Resultat
2016

Resultat
2017

Måltall
2018

Resultat
2018

Avvik
2018

68

94

200

198*

-1 %

Tilsagn om støtte til tiltak, beregnet reduksjon
i CO₂-utslipp (tonn pr år)

7 900

11 483

15 000

24 883*

+66%

Tilsagn om støtte til tiltak, beregnet reduksjon
i energibehov (GWh pr år)

35

48

20

86*

+330%

Utbetalt støtte til tiltak, beregnet reduksjon
i CO₂-utslipp (tonn pr år)

4 300

6 465

10 000

7 228

-27%

Utbetalt støtte til tiltak, beregnet reduksjon
i energibehov (GWh pr år)

20

27

20

29

+45%

105

7 367

8 000

20 291

+153%

Resultatindikator
Antall oljefyrer initiert utfaset via Oljefri2020-prosjekt

Antall ladeplasser muliggjort gjennom tilsagn
om støtte til ladeinfrastruktur

Kommentar til resultatindikatoren - Antall oljefyrer initiert utfaset via Oljefri2020-prosjekt
Resultat for 2018 for antall utfasete oljefyrer er 198 stykker. Resultatet for 2018 inneholder også tilsagn
utstedt i januar 2019. For 2018 ble det satt en siste frist 1. desember 2018 for å søke tilsagn om støtte
til utfasing av oljefyrer. Tilsagnene fra januar 2019 kommer fra søknader som Klimaetaten mottok i
november 2018, det vil si før fristen 1. desember. Disse tilsagnene ble gitt under tilsagnsrammen for
2019, og er derfor ikke inkludert i rapporteringen om tilsagnsrammen 2018 under kap. 2.5 under. Disse
tilsagnene påvirker også resultat 2018 for indikatorene Tilsagn om støtte til tiltak, beregnet reduksjon i
CO₂-utslipp (tonn per år) og Tilsagn om støtte til tiltak, beregnet reduksjon i energibehov (GWh pr år).
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*Resultat for 2018
inkluderer også tilsagn
utstedt i januar 2019.

2.5 TILSKUDDSFORVALTNING - KLIMA- OG ENERGIFONDET
Klima- og energifondet har i 2018 gitt tilsagn på ca. 79 306 000 millioner kroner, som er det høyeste
tilsagnsbeløpet i fondets historie.
Tilskudd til klima- og energitiltak er en støtteordning hvor kommunen kan legge til rette for at
innbyggere og næringsliv i Oslo kan gjennomføre klima- og miljøtiltak selv. Byrådets klimamål tilsier at
endring må skje raskt, og en miks av virkemidler er viktig. 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.
Gjennom 2018 forvaltet Klima- og energifondet ti ulike tilskuddsordninger. Tre ordninger ble opprettet
i løpet av året:
• kampanjeordning for elektrisk lastesykkel til bedrifter,
• tilskuddsordning for ladeinfrastruktur til bedrifter til bruk for elektrisk drosje og elektrisk varebil
• tilskuddsordning for installering av ladestasjon hjemme hos eiere av elektrisk drosje og elektrisk
varebil.
Tre tilskuddsordninger ble avsluttet i desember 2018:
• tilskudd til energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg
• tilskudd til analyser i borettslag
• sameier og yrkesbygg og tilskudd til overgang fra fossil olje til fjernvarme eller varmepumpe
i borettslag og sameier
Tilsagn og utbetalinger i 2018
Tilskuddet utbetales først når tiltaket er ferdigstilt. Klima- og energifondet gir tilsagn på støtte som er
et løfte om utbetaling, gitt at tiltaket er gjennomført på riktig måte. Tilsagn på støtte har normalt en
varighet på inntil to år. Antall tilsagn og antall utbetalinger i løpet av et kalenderår vil derfor avvike fra
hverandre. Utbetalingene i tabell 2 under vil derfor inneholde utbetalinger fra tilsagn gitt for inntil to år
tilbake.
Det ble utbetalt tilskudd fordelt mellom ni ordninger, hvorav to var avsluttede ordninger med aktive
tilsagn: tilskudd til elektrisk lastesykkel FoU/privatperson og tilskudd til ladestasjon for elbil.
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Tabell 1: Antall tilsagn

Tilskuddsordning
Elektrisk lastesykkel til bedrifter
Energiforbedring i boliger

Antall tilsagn

Tilsagnsbeløp i kroner

61

829 500

999

5 550 190

Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg

77

23 173 751

Enøkanalyse for borettslag, sameier og yrkesbygg

56

1 497 017

FoU og Pilot

3

1 025 463

Ladeinfrastruktur i bedrifter

1

24 030

Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

362

34 291 217

Ladestasjon til elektriske drosjer og varebiler

24

238 500

Overgang fra fossil olje til fjernvarme eller varmepumpe i
borettslag og sameier

67

12 676 835

1 650

79 306 503

Antall saker

Utbetalt beløp
i kroner

53

471 338

Sum

Tabell 2: Utbetalinger fordelt på tilskuddsordning

Tilskuddsordning
Elektrisk lastesykkel 2017 (FoU og privatperson)
Elektrisk lastesykkel til bedrifter (2018)
Energiforbedring i boliger
Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg
Enøkanalyser i borettslag, sameier og yrkesbygg
Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
Ladestasjon for elbil

3

26 063

763

5 643 316

82

16 642 201

74

1 990 127

151

10 426 101

35

1 880 117

Ladestasjon til elektriske drosjer og varebiler

1

10 000

Overgang fra fossil olje til fjernvarme eller varmepumpe
i borettslag og sameier

5

538 528

1 167

35 627 791

Sum

33 — Oslo kommune

Totaltbeløp tilsagn innvilget – Klima og energifondet 2018

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

Tilsagnsbeløp, 1 000 kr

Antall tilsagn, stk
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Populært med tilskuddsordninger rettet mot el-kjøretøy
Det har siden 2017 blitt gitt tilskudd til oppgradering av ladeinfrastruktur for borettslag og sameier.
Denne ordningen har vært meget populær, og i 2018 ble en tilsvarende ordning for bedrifter lansert.
I 2018 alene har utbetalinger fra fondet muliggjort elbillading på hele 7 894 parkeringsplasser, og
det ble gitt tilsagn til 20 321 muliggjorte ladepunkt. Ordningen muliggjør utbredt bruk av elbiler for
Oslos innbyggere. Det ble samtidig lansert en parallell ordning der privatpersoner som bruker elektrisk
drosje eller elektrisk varebil i profesjonell sammenheng kan motta tilskudd for etablering av ladestasjon
hjemme på privat parkeringsplass. I tillegg har regjeringen i Granavolden-plattformen signalisert at
regjeringen vil gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag.

Tabellen under gir oversikt over muliggjorte ladepunkt for el-kjøretøy fordelt
på ulike ordningene. (i kroner)

Utbetalt
tilskudd

Muliggjorte
ladepunkt utbetalt

151

10 426 101

7 699

6

0

0

0

238 500

24

1

10 000

1

0

0

0

35

1 880 117

194

388

35 169 642

20 321

187

12 316 218

7 894

Muliggjorte
ladepunkt Antall
tilsagn utbetalinger

Antall
tilsagn

Tilsagns
beløp

Ladeinfrastruktur
i borettslag/
sameier

362

34 907 112

20 291

Ladeinfrastruktur
i bedrifter

1

24 030

Ladestasjon til
drosje/varebiler

24

Ladestasjon for
elbil (avsluttet
ordning)

Tiltak

Sum
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Klima- og energifondets
støtteordninger for lade
infrastruktur er svært
populære.

Foto: Hampus Lundgren

2.6 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
For Klimaetaten er det viktig at risikostyring er en integrert del av etatens arbeid. Klimaetaten har i
2018 anskaffet og startet innføringen av et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet vil bidra i å formalisere
etatens rutiner, og det inneholder også et system for avvikshåndtering. Kvalitetssystemet vil derfor være
et viktig bidrag for risikostyringen i etaten. I virksomhetsplanen for 2018 ble det gjennomført en kort
risikovurdering av hver enkelt oppgave, med den hensikt at risikovurdering skulle være integrert i alt
arbeidet til etaten. i 2018 har vi utviklet en rekke nye resultatindikatorer med formål kunne foreta en
mer systematisk risikovurdering i 2019 av etatens bidrag til måloppnåelse. I 2018 har etaten kartlagt
våre forplikter ovenfor personvernforordningen (GDPR).
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av budsjett og regnskap
3.1 DRIFTSREGNSKAP
Kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak - Driftsregnskap

Artsgrupper

I

II

III

IV

V

Regnskap 2018

Dok.
3 2018*

Regulert
bud. 2018

Regnskap
2017

Avvik
2018 (III-I)

000-099 Lønn og sosiale utgifter

8 094 556

7 076 680

3 689 387

- 1 017 876

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

4 425 519

4 350 211

8 933 278

- 75 308

447 092

350 000

1 467 385

- 97 092

39 540 071

50 975 109

33 071 351

11 435 038

-

-

-

-

300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon
400-499 Overføringsutgifter
500-599 Finansutgifter og finans
transaksjoner
Sum driftsutgifter

62 752 000

47 161 401

10 244 762

-

-

- 2 220 262

-

700-799 Overføringsinntekter med
krav til motytelse

- 1 235 480

- 1 095 000

- 2 899 472

140 480

800-899 Overføringsinntekter uten
krav til motytelse

-

-

-

-

900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner

- 5 430 992

- 5 700 000

- 6 700 820

- 269 008

Sum driftsinntekter

- 6 666 472

- 7 119 000

- 6 795 000

- 11 820 554

- 128 528

Kapitlets nettoresultat

45 840 766

55 957 000

55 957 000

35 340 847

10 116 234

600-699 Salgsinntekter
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52 507 238

63 076 000

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

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2018 og regnskap 2018
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2018 fremkommer først og fremst i følgende
postgrupper:
000-099 Lønn og sosiale utgifter:
Kontogruppen viser et merforbruk på 1,0 millioner kroner. Hovedgrunnen til dette er at aktiviteten i
Klima- og energifondet ble mere integrert i driften av resten av etaten hvilket medførte at flere av etatens
ansatte arbeidet med fondsrelaterte oppgaver. Vi viser i den forbindelse til at kapittel 771 Klimaetaten
har et tilsvarende mindreforbruk på denne postgruppen.
400-499 Overføringsutgifter:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 11,4 millioner kroner. Denne kontoen viser bl.a. utbetalt støtte
til klima- og energitiltak og er svært vanskelig å både budsjettere og prognostisere. Den avhenger av
hvilke tilsagn som blir realisert med hvilke kostnader på hvilke tidspunkt. I ettertid kan man derfor
hevde at årets budsjettramme var litt for stor i forhold til hvilke tilsagn som ble realisert.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2018 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett)
Det er ingen avvik mellom Dok 3 og regulert budsjett for kapittel 770.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2018 og regnskap 2017
000-099 Lønn og sosiale utgifter:
Den vesentligste årsaken til økningen på 4,4 millioner kroner i lønnskostnadene fra 2017 til 2018 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. Arbeidet i Klimaetaten ble samtidig mer integrert
i Klima- og energifondet.
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
Årsaken til den store reduksjonen på 4,5 milloner kroner i denne postgruppen har samme årsak som
økning i lønnskostandene, nemlig en overtakelse av arbeidsoppgaver med egne ansatte fra tidligere
innleide konsulenter. I kontogruppen inngår også en intern belastning for felleskostnader i etaten med
1,3 millioner kroner.
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
Postgruppen viser en redusert kostnad fra 2017 til 2018 på 1,0 millioner kroner. Dette skyldes for det
alt vesentlige at husleie til Omsorgsbygg Oslo KF i 2017 ble dekket over denne kontoen, mens denne for
2018 inngår i felleskostnadene som blir belastet på postgruppe 100-299.
400-499 Overføringsutgifter:
Kontogruppen viser en merutgift på 6,5 millioner kroner i 2018 i forhold til fjoråret. Denne kontoen viser
bl.a. utbetalt støtte til klima- og energitiltak og er svært vanskelig å både budsjettere og prognostisere.
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Den avhenger av hvilke tilsagn som blir realisert med hvilke kostnader på hvilke tidspunkt.
Utbetalingene til støtte økte vesentlig fra 2017 til 2018, men motvirkes til en viss grad av reduserte
mva-utgifter som også inngår i denne postgruppen
600-699 Salgsinntekter:
Kontogruppen viser en inntektsreduksjon på 2,2 millioner kroner fra 2017 til 2018. Inntektene som ble
bokført i 2017 var støtte i form av interne incentivmidler til utvikling av fondetes datasystem KEFSYS.
Prosjektet ble avsluttet i 2017.
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse:
En mindreinntekt på denne postgruppen skyldes ene og alene redusert mva-refusjon.
900-999 Finansinntekter og finanstyransaksjoner:
Reduksjonen på denne postgruppen skyldes reduserte renteinntekter på så vel fondskapitalen som
utlånene. Dette skyldes både fallende renter og mindre kapitalbaser.
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Kap. 771 Klimaetaten - driftsregnskap

Artsgrupper

I

II

III

IV

V

Regnskap
2018

Dok.
3 2018*

Regulert
bud. 2018

Regnskap
2017

Avvik 2018
(III-I)

000-099 Lønn og sosiale utgifter

22 673 955

24 125 667

11 470 581

1 451 712

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

28 356 957

27 229 333

19 434 378

- 1 127 624

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

2 883 058

3 450 000

4 146 624

566 942

400-499 Overføringsutgifter

7 383 081

8 625 000

4 905 743

1 241 919

-

-

-

-

500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner
Sum driftsutgifter

63 430 000

39 957 326

2 132 949

- 300 000

-

- 305

300 000

700-799 Overføringsinntekter med
krav til motytelse

- 6 454 171

- 7 400 000

- 4 875 585

- 945 829

800-899 Overføringsinntekter uten
krav til motytelse

- 76 500

-

- 250 000

76 500

-

-

-

-

600-699 Salgsinntekter

900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner

61 297 051

61 161 000

Sum driftsinntekter

- 6 830 671

- 8 146 000

- 7 400 000

- 5 125 890

- 569 329

Kapitlets nettoresultat

54 466 380

53 015 000

56 030 000

34 831 436

1 563 620

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

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2018 og regnskap 2018.
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2018 fremkommer først og fremst på følgende
postgrupper:
000-099 Lønn og sosiale utgifter:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette må sees i sammenheng med et
tilsvarende merforbruk på kapittel 770. Hovedgrunnen til dette er at aktiviteten i Klima- og energifondet
ble mere integrert i driften av resten av etaten hvilket medførte at flere av etatens ansatte arbeidet med
fondsrelaterte oppgaver og deres lønn ble derfor dekket over kapittel 770.
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
Kontogruppen viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Merforbruket har ikke en enkelt årsak, men
skyldes en kombinasjon mange små overskridelser på prosjekter og konti.
Klimaetaten— 40

ÅRSBERETNING 2018

3. Sammenlikning av budsjett og regnskap

400-499 Overføringsutgifter:
Kontogruppen viser et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes
hovedsakelig mindre mva-utgifter enn budsjettert.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2018 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett)
Budsjettet ble regulert i Bystyresak 227/2018 med 3,0 millioner kroner på kontogruppe 100-299. Dette
representerer overføring av en del av mindreforbruket fra 2017.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2018 og regnskap 2017.
000-099 Lønn og sosiale utgifter:
Den vesentligste årsaken til økningen på 11,2 millioner kroner i lønnskostnadene fra 2017 til 2018 er
oppbemanning i samsvar med organisasjons- og bemanningsplanen.
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
Årsaken til den store økningen på 8,9 millioner kroner i denne postgruppen har samme årsak som
økning i lønnskostandene, nemlig at etaten først i 2018 var fullt operativ, noe som også gir seg utslag
i økte driftskostnader.
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
Postgruppen viser en redusert kostnad fra 2017 til 2018 på 1,3 millioner kroner. Dette skyldes at deler
av husleiekostnadene til Omsorgsbygg Oslo KF ble dekket over kapittel 770.
400-499 Overføringsutgifter:
Kontogruppen viser en merutgift på 2,5 millioner kroner i 2018 i forhold til fjoråret. Dette skyldes økte
mva-utgifter som følge av større utgifter på postgruppe 100-299.
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse:
En merinntekt på denne postgruppen skyldes ene og alene økt mva-refusjon som har sin motpost
i postgruppe 400-499.
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3.2 INVESTERINGSREGNSKAP
Investeringsregnskap for kap.770 Tilskudd til Klima- og energitiltak

Artsgrupper

I

II

III

IV

V

Regnskap
2018

Dok. 3
2018*

Regulert
bud. 2018

Regnskap
2017

Avvik 2018
(III-I)

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
Sum finansieringsbehov

-

-

-

1 703 508

-

1 703 508

-

600-699 Salgsinntekter

-

700-799 Overføringsinntekter
med krav til motytelse

-

800-899 Overføringsinntekter
uten krav til motytelse

-

900-999 Finansinntekter
og finanstransaksjoner

- 4 172 844

Sum finansiering

- 4 172 844

-

Netto finansieringsbehov

- 4 172 844

-

- 7 088 742

4 172 844

-

- 7 088 742

4 172 844

-

- 5 385 234

4 172 844

* Bystyret vedtok sum utgifter
(sum finansieringsbehov),
sum inntekter (sum finansier
ing) og resultat (netto finansi
eringsbehov) pr. kapittel

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2018 og regnskap 2018.
Postgruppe 900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner:
Avviket mellom regulert budsjett og regnskap for 2018 skyldes at det ikke er budsjettert inntekter
på kapitlet, mens det føres tilbakebetaling av lån med finansiering i Klima- og energifondet over
investeringskapitlet. Låneordningen ble suspendert ved utgangen av 2015, men fondet har fortsatt en
utlånsportefølje på nesten 30 millioner kroner som forvaltes av Lindorff Norge AS.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2018 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett)
Det har ikke vært foretatt budsjettjusteringer på kapitlet i 2018

Klimaetaten— 42

ÅRSBERETNING 2018

3. Sammenlikning av budsjett og regnskap

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2018 og regnskap 2017.
Postgruppe 500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner:
Ordningen med lån i Klima- og energifondet 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. Fordi det da
ikke ble utbetalt nye lån i 2018 viser regnskapet en mindreutgift på 1,7 millioner kroner som tilsvarer
utbetalingene i 2017.
Postgruppe 900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner:
Avvikene på denne postgruppen vil være tilfeldige ut fra avdragsprofilen på eksisterende låneportefølje
inkl. eventuelle ekstraordinære avdrag og innfrielser. Regnskapet viser at det ble nedbetalt 2,9 millioner
kroner mindre på låneporteføljen i 2018 enn det ble i 2017.

3.3 INVESTERINGSREGNSKAP PÅ PROSJEKTNIVÅ
Investeringsprosjekter for kap. 770 Tilskudd til Klima- og energitiltak

I

Prosjekt
navn

Utlån

II

Prosjekt
nummer

III

IV

V

Artsgruppe

Bystyre-
vedtatt
ferdig
(kv/år)

Faktisk/
forventet
ferdig
(kv/år)

10407402 5

Sum
kap.770
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VI

VII

VIII

IX

Dok
3 2018

Regulert
budsjett
2018 (inkl.
y.disp- fra Regnskap Avvik
Kommentarer/
2017)
2018
(VII-VIII) årsak til avvik

0

0

0

0

0

0

0

0

X

Det gis ikke
lenger lån med
finansiering
i Klima- og
energifondet

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

3.4 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018 FOR KAPITTEL 770 TILSKUDD TIL KLIMA- OG ENERGITILTAK OG KAPITTEL 771 - KLIMAETATEN
Regnskapet er ført i henhold til anordningsprinsippet. Alle kjente utgifter og inntekter er tatt med i
årsregnskapet. I de tilfeller 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
Note 4 | Salg av finansielle anleggsmidler
Ikke aktuell
Note 5 | Langsiktig gjeld
Ikke aktuell
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Note 6 | Andre vesentlige forpliktelser
Over kapittel 770 gir Klimaetaten tilsagn om tilskudd til klima- og enøkprosjekter i private boliger
og yrkesbygg, og til tiltak som direkte eller indirekte reduserer CO₂-utslipp. Tilsagnene er gyldig
i inntil to år.
Ingen tilskudd blir utbetalt før tiltakene er gjennomført og ferdigrapporten er kontrollert og godkjent.
Klimaetaten er bundet av tilsagnet så lenge det varer. Tilsagnsrammen for 2018 var på 80 mill kroner.
I løpet av året er det gitt tilsagn på til sammen 79,3 millioner kroner. Forpliktelser i form av gyldige
tilsagn om tilskudd, som ikke er ferdigmeldt, beløp seg til 94,5 millioner kroner pr 31.12.2018.
Etaten har ikke lenger forpliktelser i form av gitte tilsagn om lån til prosjekter. Per 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 var de siste forpliktelsene enten utbetalt eller foreldet ved utgangen av 2017.
Per 31.12.2018 er det fortsatt løpende lån med finansiering i Klima- og energifondet på til sammen
28,2 millioner kroner.
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 millioner kroner.
Note 7 | Avsetninger og bruk av avsetninger
Det er gjort avsetninger for kjente utgifter hvor varen eller tjenesten er levert i 2018, men faktura ikke
har innkommet ved regnskapsavslutningen. Likeledes er det ført transitorisk kostnader for 2019 hvor
faktura er mottatt i 2018. Ut fra forsiktighetsprinsippet er det utgiftsført et krav for påståtte utlegg for
Klimaetaten i 2016 på 2,3 millioner kroner. Kravet er bestridt.
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Note 8 | Kapitalkontoen
Økning i formue (kreditposter i året)
IB - Saldo pr. 01.01.2018

Tall i kroner og øre
Beløp
- 31 854 169,76

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

- 68,12

Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsmidler
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler
Estimatavvik pensjonsmidler
Sum pr. 31.12.18

Redusert formue (debetposter i året)

- 31 854 237,88

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)

4 172 844,32

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. 31.12.18

27 681 393,56

Sum pr. 31.12.18

31 854 237,88
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Note 9 | Investeringsoversikt
Ikke aktuell.
Note 10 | Selvkost
Klimaetaten omfattes ikke av regler for selvkostberegninger, heller ikke den delen av virksomheten som
i 2018 har blitt finansiert over Klima- og energifondet.
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 2018 ble det utbetalt 38,8 millioner kroner i tilskudd til klima- og enøkprosjekter.
Utlån til klima- og enøktiltak:
Det er ikke utbetalt nye lån i 2018. Mottatte avdrag på 4,2 millioner kroner er ført i
investeringsregnskapet.
Andre store nærstående eksterne parter:
Klimaetaten har i 2018 betalt 10,1 millioner til Redink AS. Fakturaene gjelder leveranser fra
kommunikasjonsbyråene Redink AS og Footprint. I dette beløpet inngår 3,8 millioner til
drift og utvikling av nettsiden klimaoslo.no, 1,4 millioner til prosjektet Klimaløft i Osloskolen og
2,1 millioner til forberedelser av miljøhovedstadsåret blant annet i form av en studie-besøksordning.
Deler av sistnevnte beløp er viderefakturert til miljøhovedstads-sekretariatet.
Note 13 | Virkning av endringer av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering
av tidligere års feil
Det er ikke fortatt endringer i regnskapsprinsipper eller liknende for 2018.
Note 14 | Eiendeler, gjeld og EK overdratt fra KF ved etablering
Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
Ikke aktuell
Note 15 | Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår
i mellomregningsforholdet)
Ikke aktuell
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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 | Rapportering etter avfallsforskriften
Ikke aktuell
Note 20 | Skatteutgifter
Klimaetaten er ikke engasjert i skattepliktig virksomhet
Note 21 | Avdrag på lån
Klimaetaten har i 2018 mottatt 4,2 millioner kroner i avdrag på lån finansiert i Klima- og energifondet.
Note 22 | Tap på utlån og forskutteringer
Etaten har ikke hatt tap på utlån i 2018
Note 23 | Øremerkede midler
Klimaetaten har ikke øremerkede midler
Note 24 | Tap og avsetning til tap
2018
Faktisk tap konstatert på fordringer

I hele tusen kroner
2017

0

0

500

500

= Tap på fordringer som resultatføres

- 500

- 500

+ Forventet tap på fordringer (avsatt)

500

500

0

0

-Tap på fordringer tatt på forskudd i fjor

=Samlet resultatført tap på fordringer
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Note 25 | Dokumentasjon av balansen
UKE fører regnskap for virksomheten, og avstemmer samtlige balansekonti, herunder alle bankkonti.
Handling

Hovedreferanse

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

BL § 11, 1. ledd

Dokumentasjon av bankinnskudd, låne
gjeld, kontanter og lignende
Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finans
institusjoner over mellomværende?
Er kontantbeholdning opptelt ved årets
slutt?
Er opptelling dokumentert med hvem som
har foretatt opptellingen og på hvilket
tidspunkt?

BF § 6-2, 1. ledd

Dokumentasjon av avsetninger, nedskriv
ninger mv.
Omfatter dokumentasjon av poster som er
verdsatt etter vurdering minst opplysninger
om beregningsmetode og de forutsetninger
som beregningen bygger på?

BF § 6-4

Ja
Nei
Ikke aktuelt

Ev. merknader

Ja

BF § 6-2, 2. ledd

Ja

Ikke aktuelt
Etaten har ikke
kontantkasse

Ikke aktuelt
Avsetning til tap
på krav gjort
sjablongmessig

Note 26 | Kontroll av innberetningspliktige ytelser
UKE fører lønn for virksomheten. All avstemming, av lønn er utført av UKE. Det er ingen særskilte avvik.
Note 27 | Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
Ikke aktuell
Note 28 | Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter.
Klimaetaten har ikke investeringsprosjekter.
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4.1. TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV
I 2018 har Klimaetaten gjort forbedringer i enkelte søknadsskjemaer for å gjøre det enklere for byens
innbyggere og næringsliv å søke om tilskudd fra Klima- og energifondet. Klimaoslo.no ble lansert i mai
2017, så 2018 var det første hele året med full drift. Nettstedet skal være innbyggernes hovedkilde for
informasjon om klimatiltak i Oslo. I løpet av året ble det publisert 95 redaksjonelle artikler. I 2018 har
KlimaOslo satt flere leserekorder med over 29.000 visninger på enkelte artikler. Klimaetaten har også
gjennom hele 2018 vært i dialog med Klimahuset om hvordan huset kan bidra til å engasjere Oslos barn
og ungdom i klimaspørsmål, spesielt når det gjelder byens rolle som bærer av løsningene på mange av
utfordringene.
4.2. SAKSBEHANDLINGSTID
Saksbehandlingen følger forvaltningsloven og byrådets retningslinjer for svarfrister i Oslo kommune.
Innsynsbegjæringer behandles i henhold til offentlighetsloven og byrådets retningslinjer. Dette betyr at
krav om innsyn avgjøres senest innen tre virkedager. Klimaetaten sender rutinemessig ut foreløpig svar
når det er behov for det. Restanselister i saksbehandlingssystemet gjennomgås regelmessig for å sikre at
saker ikke blir liggende til behandling lenger enn nødvendig.
Klima- og energifondet mottok i 2018 om lag 4 230 henvendelser via mail og 1887 søknader via det
digitale saksbehandlingssystemet KEFSYS. I tillegg besvares henvendelser på Enøktelefonen hver
virkedag mellom kl. 09:00 og 15:30. 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 e-post
får foreløpig svar innen én ordinær arbeidsdag. Disse fristene har i stor grad blitt holdt i 2018, men på
slutten av året har saksbehandlingstiden dessverre blitt overskredet. Avviket skyldes ekstraordinær
pågang i november og desember i forbindelse med avslutning av tilskuddsordningene utfasing av oljefyr
og energiforbedring i store bygg.
4.3. FUNKSJONSNEDSETTELSER OG UNIVERSELL UTFORMING.
4.3.1. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
Det er en målsetting for Klimaetaten med mangfold blant våre ansatte. Vi oppfordrer i våre
stillingsutlysninger alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett funksjonsevne. Vi legger vekt
på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.
Klimaetaten har som målsetting at søknadsskjemaene til tilskuddsordningene i Klima- og energifondet
skal være universell utformet.
Områder fra handlingsplanen
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser?
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Ja

Nei
x

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.
Problemstilling
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for
universell utforming?

Ja

Nei

Kommentar

x

Lokalene Klimaetaten benytter
er tilrettelagt for universell
utforming.

4.4. TILTAK/AKTIVITETER I TRÅD MED OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN
Det er positive synergieffekter mellom tiltak for å redusere klimagassutslipp og være en klimarobust
by og tiltak som bidrar til bedre folkehelse. Klimaetaten er i sin rolle som fagetat og pådriver på
klimaområdet i tett samarbeid med flere av virksomhetene og byrådsavdelingene som har direkte ansvar
for tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan.
I klimabudsjettet for 2019 er det flere tiltak som bidrar til hovedmålene i strategi 1 «Folkehelse der
folk lever sine liv» og 2 «Folkehelsearbeid – et felles ansvar». Ansvaret for gjennomføring av tiltakene
ligger til andre virksomheter, men Klimaetaten er rådgiver og pådriver for å sikre at klimahensynet i
tillegg til andre hensyn balanseres og ivaretas. I tillegg har Klimaetaten i forslag til satsingsområder i
kunnskapsgrunnlag for ny klimastrategi for perioden 2021-2030 søkt å ivareta folkehelseperspektivet.
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Strategi 1 Folkehelse der folk lever sine liv

Hovedsatsning 2 – En grønn og aktiv by som fremmer fysisk og psykisk helse
Hvilket / hvilke
tiltak i Folkehelseplan
for Oslo er
virksomhetens
tiltak forankret i,
tiltaksnr.
3, 10

Virksomhetens
navn på tiltak
Tiltak i klimabudsjettet:
Bilfritt byliv, kraftfulle
fremkommelighetstiltak, tilrettelegging
for økt sykkel og gange,
beboerparkering,
klimavennlig byutvikling med fortetting.
Satsingsområder i
klimastrategi 2030:
1. Ta vare på Oslos blå
og grønne områder,
og 2. Klimavennlig
fortetting i byggesonen.

Hoved-ansvarlig og
samarbeidspartnere
i det aktuelle tiltaket

Årstall for
Målsetning
start og slutt og målgruppe
eller løpende for tiltaket

Byrådsavdeling for
byutvikling,
Byrådsavdeling for
miljø og samferdsel,
bydelene,
Bymiljøetaten.
Eiendom og
byfornyelsesetaten, Plan- og
bygningsetaten.

Løpende

Målsetning:
Redusere direkte
klimagassutslipp
med 95% innen
2030 og være
klimarobust
i møtet med
klimaendringene.
Målgruppe:
kommunens
virksomheter,
befolkningen,
næringslivet.

Kort beskrivelse
av tiltaket

Blir tiltaket
evaluert? Hvis ja,
beskriv hvilken
type evaluering

Redusere transport som
medfører klimagassutslipp og øke reiser med
kollektiv, sykkel og gange.

Løpende oppfølging
gjennom ordinær
økonomi-oppfølging
gjennom året.

Satsingsområdene i
Klimastrategien fremmer
ivaretakelse og utvikling
av grøntstruktur og vann
som ressurs i bybildet.

Hovedsatsing 3 - En inkluderende by som fremmer deltakelse og medborgerskap og forebygger ensomhet
Hvilket / hvilke
tiltak i Folkehelseplan
for Oslo er
virksomhetens
tiltak forankret i,
tiltaksnr.
1
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Virksomhetens
navn på tiltak

Hoved-ansvarlig og
samarbeidspartnere
i det aktuelle tiltaket

Årstall for
Målsetning
start og slutt og målgruppe
eller løpende for tiltaket

Medvirkning i
prosessen med å lage
ny klimastrategi 2030.

Byråds-avdelingene,
Bydelene, etatene,
foretakene.

Vår 2019

Målsetning:
Sikre medvirkning med
innbyggerne i
utviklingen av
Oslo som
klimarobust
nullutslippsby.

Kort beskrivelse
av tiltaket
Klimaetaten har
kunnskapsgrunnlag til
ny klimastrategi 2030
på høring, og inviterer
innbyggere og næringsliv
til dialog og innspill.

Blir tiltaket
evaluert? Hvis ja,
beskriv hvilken
type evaluering
Nei, men innspill
vurderes løpende.

Foto: Thomas Haugersveen
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Strategi 2 Folkehelsearbeid - et felles ansvar

Strategi 2 inneholder mål og tiltak rettet mot kommunens virksomheter til støtte for strategi 1.
Hvilket / hvilke
tiltak i Folkehelseplan
for Oslo er
virksomhetens
tiltak forankret i,
tiltaksnr.

Virksomhetens
navn på tiltak

Hoved-ansvarlig og
samarbeidspartnere
i det aktuelle tiltaket

Årstall for
Målsetning
start og slutt og målgruppe
eller løpende for tiltaket

Kort beskrivelse
av tiltaket

Blir tiltaket
evaluert? Hvis ja,
beskriv hvilken
type evaluering

1 og 2

Oppdatering av klimagasstatistikken på Oslo
kommunes statistikkdatabank og klimakommunikasjon.

Byrådsavdeling for
finans, Helseetaten,
Bymiljøetaten,
Utdanningsetaten.
Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene.

Årlig

Målsetning og
målgruppe:
gjøre utslippsstatistikken
for Oslo by
tilgjengelig for
virksomheter og
publikum.

Statistikk-databanken
Nei
oppdateres med nye data
på klimagassutslipp for
alle utslippssektorer årlig.
Klimaetaten kommuniserer
resultater gjennom f.eks.
klimabudsjettet og
klimaoslo.no

4

Klimakommunikasjon

Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene

Løpende

Målsetning og
målgruppe: gjøre
klima og klimakonsekvenser
kjent for virksomheter, befolkning,
næringsliv og andre interessenter.

Klimaetaten publiserer
løpende artikler på klimaoslo.no om viktige miljøfaktorer. I tillegg brukes
Facebook og andre sosiale
medier.

8

Hensyn til folkehelse i
klimaarbeidet.

Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene.

Løpende

Målsetning og
målgruppe: sikre
at synergieffekter mellom
klima og folkehelse ivaretas i
etatens arbeid.
Målgruppe:
virksomheter,
befolkning, næringsliv og andre
interessenter.

Klimaetaten vurderer og
Nei
kommuniserer synergieffekter mellom klimatiltak
og folkehelse i klimabudsjett og ny klimastrategi.
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Ja, det kjøres
jevnlige rapporter
på besøk/treff på
nettsidene.

Hvilket / hvilke
tiltak i Folkehelseplan
for Oslo er
virksomhetens
tiltak forankret i,
tiltaksnr.

Virksomhetens
navn på tiltak

Hoved-ansvarlig og
samarbeidspartnere
i det aktuelle tiltaket

Årstall for
Målsetning
start og slutt og målgruppe
eller løpende for tiltaket

Kort beskrivelse
av tiltaket

Blir tiltaket
evaluert? Hvis ja,
beskriv hvilken
type evaluering

9

Rapportering på tiltak i
folkehelseplanen

Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene,
Helseetaten

Årlig

Målsetning: vise Klimaetatens årshvordan Klimaberetning 2018
etaten arbeider
for å sikre hensyn
og synergieffekter
mellom klima,
miljø og folkehelse. Målgruppe:
virksomheter,
befolkning, næringsliv og andre
interessenter

Nei

10

Kontaktperson for
folkehelsearbeidet

Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene

Løpende

Målsetning og
målgruppe:
forankre folkehelsearbeidet i
egen virksomhet

Nei

13

Samarbeid klima og
folkehelse

Byrådsavdelingene,
bydelene, etatene,
foretakene

En rådgiver i klimafaglig
avdeling er oppnevnt
som kontaktperson og
deltar i nettverket

Målsetning og
Klimaetaten jobber med
Nei
målgruppe:
metodikk for å kunne
samarbeid med inkludere vurdering av
relevante aktører folkehelseeffekter av
for å fremme
klimatiltak, men dette er
synergieffekter
et langsiktig utviklingsløp
mellom klima og
folkehelse på tiltak
og aktiviteter.
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4.5. LIKESTILLINGSTILTAK RETTET MOT BYENS INNBYGGERE
Klimaetaten skal som en integrert del av sitt arbeid bidra til likestilling og mangfold internt i etaten,
og utad. En del av dette innebærer at etatens ansatte skal møte samarbeidspartnere og publikum
på en likeverdig måte uavhengig av kjønn, rase, etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning.
Klimaetaten har ikke tilrettelagte tjenestetilbud i sitt samfunnsoppdrag. Da Klimaetaten er en liten etat
med 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.
Klimaetaten er en del av OXLO-mentorordningen hvor vi tilbyr oss å være mentor for masterstudenter.
Klimaetaten ble ikke tildelt studenter i mentorordningen i 2018.

Skjema 4.5 – Diskriminering
Ja

Nei

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

x

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

x

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

x

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?
Har virksomheten deltatt som mentor for flerkulturelle
studenter i OXLO-mentorordning?

x
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
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4.6. RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET – HELSE- MILJØ OG SIKKERHETER (HMS)
4.6.1 Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen
Tilstandsanalyse

Ja

Har virksomheten i løpet av 2018 undersøkt om det finnes risiko
for diskriminering eller andre hindre for likestilling? *

Likestillings- og
mangfoldstiltak*

Bakgrunn/
tilstand

Klimaetaten har i Lønnspolitikken skal være
2018 utviklet en
et aktivt virkemiddel for å
lokal lønnspolitikk utøve ledelse, rekruttere,
belønne, utvikle og
beholde medarbeidere
med relevant kompetanse
og kvalifikasjoner
innenfor alle typer
stillinger.

Nei

Hvis nei, hvorfor ikke?

x

Beskrivelse
av tiltaket

Mål for tiltaket
Bidra til å fremme og
ivareta likestilling
og likelønn

Status på
rapporteringstidspunktet

I tråd med Dokument
Lønnspolitikken
25 – del B pkt. 1.1.5 ble lagt til grunn for
har partene ved lokalt lønnsoppgjør
Klimaetaten i Oslo
i 2018.
kommune utviklet en
lokal lønnspolitikk, som
en felles plattform for
hvordan lønnssystemet
skal brukes og hvilke
lønnsmessige tiltak
som skal til for å nå
virksomhetens mål.

* 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, funk
sjonsnedsettelse, 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 virksomhetstilpas
set mål med tiltak for etnisk
mangfold på arbeids
plassen, jf Mangfoldets
muligheter – om OXLO, Oslo
Extra Large

4.6.3 Heltidskultur

Likestillings- og
mangfoldstiltak*
Totalt i virksomheten 2018
Kjønn

M%

Heltid

Deltid

35

0

K%

M%

K%

2018

40

60

0

0

2017

29

71

0

0
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4.6.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), HERUNDER SYKEFRAVÆR OG ARBEIDSTID
HR/HMS-området
Mål

Ja

Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området

Nei

x

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål:
arbeidsmiljø

x

brannsikkerhet

x

el-sikkerhet

x

produktkontrol
ytre miljø

x
x

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

x

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

x

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)
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?
Trakassering
Har virksomheten rutiner for å forebygge og håndtere trakassering,
inkludert seksuell trakassering?
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x

x

x

x
x
x

Hvis nei, kommentarer

4.7. SYKEFRAVÆR

Sykefravær i %

Resultat 2017*

Mål 2018

Resultat 2018

Endring i % –
poeng 2017-2018

Menn

0,5

5,5

+5,0

Kvinner

5,0

3,2

-1,8

Totalt

3,7

3,9

+0,2

7,9

*Resultat for 2017 er
korrigert i etterkant av års
beretningen for 2017.

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

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?

Ja
Nei

x

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

2017

2018

Øvrig ekstern konsulentbistand
i stedet for egenrekruttering
2017

2018

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

Etaten har ikke utgifter til
ekstern |konsulentbistand
i investeringsregnskapet.

IT
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

2,9

Organisasjon og organisasjonsutvikling
Regnskap pr. 31.12. i mill kr

2,5

0,2

HMS
Regnskap pr. 31.12. i mill kr
Andre konsulenttjenester
Regnskap pr. 31.12. i mill kr
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KOMMENTARER
Tallene viser en markant
nedgang i 2018 i bruken
av konsulenttjenester
sammenliknet med
tilsvarende tall for 2017.
Gjennom 2017 økte
Klimaetaten arbeidsstyrken.
Flere ansatte
reduserte behovet for
konsulenttjenester i 2018
som forklarer nedgangen
i konsulentutgifter.

18,2

3,3

Foto: Krister Sørbø
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5. Miljø- og
klimarapportering 2018
Klimaetaten har sammen med Bymiljøetaten ansvar for å publisere Oslo kommunes miljø- og
klimaresultater på nett. Her skal alle kommunens etater og virksomheter rapportere om egne utslipp,
energibruk og miljøtiltak i året som har gått. Resultatene vil bli publisert på Oslo kommunes nettsider.
Klimaetatens miljø- og klimafotavtrykk
Klimaetaten ble miljøfyrtårnsertifisert i 2018. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen innebærer
at Klimaetaten blant annet følger følgende prinsipper:
-	 har miljøstasjoner for sortering av avfall.
-	 opprettet miljøpolicy for å sikre mest mulig klima og miljøvennlig bruk av lokaler og bruk av
tjenester i daglig arbeid
-	 setter krav om miljøsertifisering som kvalifikasjonskrav ved innkjøp
-	 bestiller hovedsakelig økologisk og vegetarisk mat
-	 bruker offentlig transport så langt det er mulig
-	 utarbeider årlig en Klima- og miljørapport
-	 rutiner for opplæring av ansatte for grunnleggende HMS arbeid som inkluderer ytre miljø
Klimaetaten eier ingen kjøretøyer eller anleggsmaskiner, og har ikke kantine.
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6.1. UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER
S4 Klima- og energifondet
Det kan i 2018 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 80 mill. over ordningen Tilskudd
til klima- og energitiltak.
I 2018 ble det gitt tilsagn om tilskudd på 79 306 503 kroner over ordningen Tilskudd til klima- og
energitiltak.
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 2018 fulgt opp arbeidet med klimavurdering av budsjettet gjennom faggrunnlaget i
Klimabudsjettet og andre prosesser.
Saksnr.177/18 i Bystyret: Årsregnskap 2017 for bykassen og lånefondet - Byrådets årsberetning
for 2017
Sak 40 Byrådets årsberetning for 2017 - Samferdsels- og miljøkomiteens område
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R er bekymret over det stadig økende salget av anleggsdiesel
i Oslo. Fra 2016 til 2017 økte salget med 24 millioner liter, og 1. kvartal 2018 viser også en økning fra
samme periode i 2017. Disse medlemmer ber byrådet sikre fortgang i arbeidet med å gjøre kommunens
anlegg utslippsfrie.
Det forventes fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen framover og innsats for å redusere
utslippene fra denne virksomheten er høyt prioritert. Siden 2017 har byggforetakene i Oslo kommune
stilt krav om fossilfri byggeplass. En erfaringskartlegging gjennomført høsten 2018 viser at det stort sett
er positive erfaringer knyttet til kravet om fossilfrie løsninger. Det etterspørres utslippsfrie maskiner,
men tilgangen er fortsatt begrenset. Høye kostnader i en tidlig fase og begrensninger når det gjelder
strømforsyning til byggeplassen er andre viktige barrierer for rask overgang til utslippsfri bygge- og
anleggsvirksomhet.
Klimaetaten har i 2018 utredet tiltak for utslippsfrie anleggsmaskiner, sammen med berørte kommunale
virksomheter. I klimabudsjettet for 2019 er det vedtatt at det framover skal fokuseres på:
• Økt bruk av veilederrollen i byggesaksbehandlingen
• Kommunale anskaffelser som virkemiddel
• Bruk av koordinert markedsdialog
• Nye tilskuddsordninger
• Tettere samarbeid med næringslivet
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Foto: Thomas Haugersveen

Oslo har tatt en lederrolle når det gjelder å fremme omstilling til en mer klimavennlig bygg- og
anleggsnæring. I regjeringserklæringen fra januar i år speiles Oslos innsats på dette området, blant
annet med økt fokus på offentlig innkjøp og fossilfri bygge- og anleggsvirksomhet.
6.2. MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET
Klimaetaten fikk ingen merknader fra kommunerevisjonen i behandlingen av regnskapet for 2017.
Klimaetaten var i 2018 under forvaltningsrevisjon. På bakgrunn av revisjonen utgav
Kommunerevisjonen rapporten 14/2018 – Klimaetatens arbeid med kommunens klimamål. Rapporten
viser at etaten på flere områder var kommet godt i gang med arbeidet og samhandlingen med andre
kommunale virksomheter for å bidra til at kommunen når klimamålene. Etaten hadde igangsatt og
gjennomført mange aktiviteter knyttet til tiltak i klimabudsjettet.
I rapporten kom kommunerevisjonen med seks anbefalinger. Anbefalingene og Klimaetatens planlagte
oppfølging av gjengis kort her.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten etablerer mål og indikatorer som i større grad
muliggjør nødvendig oppfølging av etatens arbeid med klimamålene. Dette er hovedsakelig fulgt
opp ved utviklingen av åtte nye indikatorer som er tatt inn som en del av Sak 1, Byrådets forslag til
kommunebudsjettet for 2019. Utover dette vil etaten i utarbeidelsen av virksomhetsplanen for 2019
vurdere behovet for å inkludere flere mål og indikatorer som kan bidra ytterligere til oppfølging av
etatens arbeid for å nå klimamålene.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten i større grad formaliserer etatens kvalitetssikrings- og
kontrollrutiner. Anbefalingen følges opp ved Klimaetaten er i prosess med å innføre et kvalitetssystem
som vil i betydelig bidrag til å formalisere etatens rutiner.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten vurderer tiltak for å sikre mer systematiske vurderinger
av risiko, avbøtende tiltak og konsekvens for etatens måloppnåelse. For Klimaetaten er det viktig at
risikovurderinger er en integrert del av etatens arbeid. For 2019 vil mer omfattende og systematiske
risikovurderinger av resultatindikatorene bli tydeligere integrert i det klima- og kommunikasjonsfaglige
arbeidet i etaten.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten vurderer tiltak for å sikre at etatens prioriteringer
er resultater av styrte prosesser basert på etatens mål. For å imøtekomme denne anbefalingen vil
Klimaetaten vurdere behovet for å inkludere flere delmål og indikatorer for etatens arbeid. I arbeidet
med å utvikle virksomhetsplanen for 2019 vil Klimaetaten bli enda tydeligere på sine prioriteringer.
Virksomhetsplanen er vårt viktigste verktøy for prioritering av oppgaver.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten vurderer tiltak for å sikre tilstrekkelig omforent praksis
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i utøvelsen av etatens arbeid som pådriver overfor andre kommunale virksomheter. Klimaetaten er en
ganske ung etat, men har mange medarbeidere med lang, relevant yrkeserfaring. Ved å prøve ut ulike
tilnærminger og dele erfaringer internt, bidrar medarbeiderne til å heve etatens samlede kompetanse og
effektivitet i rollen som pådriver. For å imøtekomme anbefalingen vil etaten i 2019 vurdere å inkludere
fellesnevnere for å sikre en tilstrekkelig omforent utøvelse av pådriverrollen overfor andre virksomheter
i Oslo kommune.
Kommunerevisjonen anbefaler at Klimaetaten vurderer tiltak for å evalueringer av etatens arbeid.
Klimaetaten mener gode evalueringer er avgjørende for å sikre og kontinuerlig styrke kvaliteten på
etatens arbeid. For å imøtekomme anbefalingen vil etaten i arbeidet med virksomhetsplanen for 2019
tydeliggjøre hvilke oppgaver som skal være gjenstand for konkrete evalueringer.
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