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Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for miljø og teknikk 2019-2023 11.03.2020 5/20 

 
 
Utvalg for miljø og teknikk 2019-2023 har behandlet saken i møte 11.03.2020 sak 5/20 
Behandling i Utvalg for miljø og teknikk 11.03.2020: 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
 
 
Desiré Craggs (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet 
De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt:  
 
1. Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris vedtas slik de framgår av saksframlegget, 

med følgende endring: Antall jurymedlemmer økes fra 3 til 5 
 
2. Følgende fem personer oppnevnes som jurymedlemmer: 

1) Utvalgsleder for miljø og teknikk  
2) Fraksjonsleder posisjonen utvalg miljø og teknikk 
3) Fraksjonsleder opposisjonen utvalg miljø og teknikk 
4) Klima Østfold 
5) Klimapartner Østfold 

 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling falt.   
Forslag fra representanten Craggs ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris vedtas slik de framgår av saksframlegget, 

med følgende endring: Antall jurymedlemmer økes fra 3 til 5 
 
2. Følgende fem personer oppnevnes som jurymedlemmer: 

1) Utvalgsleder for miljø og teknikk  
2) Fraksjonsleder posisjonen utvalg miljø og teknikk 
3) Fraksjonsleder opposisjonen utvalg miljø og teknikk 
4) Klima Østfold 
5) Klimapartner Østfold 
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Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Lene Skytte Gunstrøm, Hilde Lind  
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris vedtas slik de framgår av saksframlegget. 
2. Følgende tre personer oppnevnes som jurymedlemmer: 
    1).................................  2).................................  3)................................. 
 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune oppretter en todelt klimapris for årlig 
utdeling. Den ene prisen vil kunne deles ut til næring og virksomheter, og den andre til 
privatpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner. Klimaprisen skal deles ut til noen som 
har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn. 
 
 
Bakgrunn:  
 
Ved bystyrets behandling av budsjettet for 2020 (sak 105/19, «Handlingsplan med 
økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020», vedtatt 12.12.2019) ble det satt av 2 mill. kr 
i fondsmidler merket «klimafond».  
 
I punkt 16 i verbaldelen til bystyrets vedtak, står følgende: 
 
16. Prosjekt/sak: «Etablere en årlig klimapris med tildeling av midler fra klimafondet. Tid for 
gjennomføring: 2020. Merknadstekst: Det fremmes politisk sak om statutter for prisen til utvalg for 
miljø og teknikk.» 
 
Utredning: 
 
Hva er gjort andre steder? 
Det finnes en rekke forskjellige klimapriser, nasjonalt og regionalt. Eksempler på dette er 
blant annet Utdanningsforbundets klimapris, Næringslivets klimapris, KLPs klimapris for 
kommunene, Årets lokale klimatiltak og Klima Østfold-prisen. I Færder kommune er det 
opprettet et klimaråd som deler ut en lokal klimapris. Det er stor variasjon i hvordan disse 
prisene er innrettet, både i prosess for utvelgelse av vinner, hva prisen består i og hva slags 
arbeid/tiltak prisen kan gis for.  
 
For Sarpsborg sin del anbefaler kommunedirektøren at klimaprisen forbeholdes eksterne 
aktører. 
  

https://www.utdanningsforbundet.no/om-utdanningsforbundet/priser/utdanningsforbundets-klimapris/
https://zero.no/naeringslivets-klimapris-2019-apent-for-nominasjoner/
https://www.klp.no/virksomhet/klimatiltak-fra-norske-kommuner/om-klimaprisen
https://www.klp.no/virksomhet/klimatiltak-fra-norske-kommuner/om-klimaprisen
https://zero.no/kommune/
https://klimaostfold.no/klima-ostfold-prisen/
https://www.faerder.kommune.no/aktuelle-saker/vinnere-av-klimaprisen-2019.30838.aspx
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Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris: 
Statuttene for klimaprisen bør gi klar og tydelig informasjon om blant annet formålet med 
prisen, hvem den kan gis til, administrasjon av søknad/nominering og utdeling.  
 
Kommunedirektøren foreslår følgende statutter for Sarpsborg kommunes klimapris: 
 

1. Formål og utmåling 
a. Sarpsborg kommunes klimapris deles ut til noen som har gjort en ekstra 

innsats for å bidra til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn. 
b. Prisen deles ut årlig. 
c. Det deles ut to priser; én næringspris (for næringslivet) og én pris til 

privatpersoner, foreninger eller ideelle organisasjoner. 
d. Næringsprisen består av et innrammet diplom. 
e. Prisen til private/foreninger består av 10 000 kroner og et innrammet diplom. 

 
2. Grunnvilkår  

a. Prisen kan ikke gis til offentlige virksomheter. 
b. Prisen gis for arbeid som er pågående eller allerede er fullført. Prisen kan ikke 

gis for planlagt innsats. 
 

3. Informasjon og nominasjon 
a. Kandidater til prisen kan foreslås innen en frist som annonseres i kommunens 

fora på Internett og i lokalavisen. 
b. Alle kan sende inn forslag til aktuelle kandidater. Det er også lov å nominere 

seg selv. 
c. Ved få innkomne forslag kan juryen selv velge å foreslå kandidater. 
d. Innsendte forslag til hvem som får prisen bør inneholde 

i. navn og kontaktinfo til den foreslåtte kandidaten 
ii. kort begrunnelse for hvorfor kandidaten blir foreslått 
iii. om mulig: flere opplysninger/dokumentasjon om kandidatens innsats 

(lenker, medieoppslag etc.) 
 

4. Kriterier som skal legges til grunn ved utdeling av pris 
a. Innsatsen til prisvinner bør ha eksempel- og overføringsverdi for andre i 

Sarpsborgsamfunnet. 
b. Tiltaket/aktiviteten må oppfylle ett eller flere av kriteriene nedenfor 

i. Tiltaket bidrar til kutt i utslipp av klimagasser. 
ii. Tiltaket bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i Sarpsborg, 

herunder omstilling til lokal fornybar energi. 
iii. Tiltaket bidrar lokalt til å spre kunnskap om klimatiltak. 

 
5. Administrasjon av forslag, tildeling av pris og revidering av statutter 

a. Registrering og sammenstilling av innkomne forslag gjøres av 
kommuneadministrasjonen. 

b. Prisen deles ut av en jury bestående av tre medlemmer som oppnevnes av 
utvalg for miljø og teknikk. 

c. Det knyttes ingen vilkår til å motta prisen, men vinneren oppfordres sterkt til å 
bruke prispengene til å fortsette med godt klimaarbeid. 

d. Statuttene revideres minimum hvert fjerde år, fortrinnsvis like i etterkant av 
kommunevalget. 
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Utdeling av klimaprisen kun belaste midler spesielt avsatt i klimafondet. 
 
Juryen for klimaprisen må delegeres myndighet til å dele ut prispengene. 
 
Miljø: 
Klimaprisen og bruk av klimafondet vil gi et positivt bidrag til å oppnå Sarpsborg kommunes 
klima- og energimål. 
 
Folkehelse: 
Ingen konkret påregnelige. 
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 12.mars 2020 
 
Ida Odsæter 
Rådgiver 


	SAKSUTSKRIFT

