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Grønn offentlig finans - en kunnskapspakke for kommune-Norge
• Del av et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim
kommune og Trøndelag fylkeskommune
- Trondheim kommune: Chin-Yu Lee (prosjektleder),
Kaja Marie Brodtkorb, Maren Lundhaug
- Trøndelag fylkeskommune: Mari Roald Bern, Sigrid
Johanne Husøy, Sveinung Salater

• Klimafinans, CMS Kluge, Multiconsult
• Ressursgruppe

- Miriam Bugge Anderssen (Kommunalbanken)
- Mari Svendsen (KLP Banken)
- Ellen Winge Ler (Næringsforeningen i
Trondheimsregionen)
- Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse)
- Kiira Keski-Nirva (KS)

Klimaomstillingen kan lykkes om pengestrømmene vris
Grønn finans utvider finansielle
betraktninger ved også å ta hensyn
til klima- og miljømessige faktorer.

Klimarisiko
Klimarisiko

Kommunen,
Ressursbruk og miljøavtrykk
selskapet, samfunnet
Kommunen,
Ressursbruk og miljøavtrykk

selskapet, samfunnet

Natur- og
Naturog
klimaendring
klimaendring

- Økt oppmerksomhet på klimarisiko
- Standardisering av kriterier for hva som kan betraktes som bærekraftige aktiviteter
- Rapportering og åpenhet
Sentrale veiledninger og kriterier for vurdering
av klimarisiko og bærekraftige aktiviteter
Grønn offentlig finans: Aktiviteter, roller og/eller prosesser i kommunesektoren som blir berørt av grønn finans.
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Hvorfor grønn offentlig finans?
-

redusere risiko
bidra til lavere kostnader
sikring av verdier

En omstilling i lokalt næringsliv til en lavere
kostnad og med opprettholdt konkurranseevne
Attraktivitet som
- Arbeidsgiver
- Bostedskommune
- Vertskommune for næringslivet
- Kunde

Forvaltning

Investering

Anskaffelser

Næringsutvikling
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Rapport er bra, men hva som er riktig valg
mht. bærekraft er et bevegelig mål

Intervjuer
Fagseminar
Workshop
Grønn finans kan bidra til å bærekraftarbeidet integreres i hele
organisasjonen og eies av alle.

Øk forståelsen av klimarisiko i
virksomheten og i lokalsamfunnet.
Klimarisikohåndtering krever ledelse og
styring.
Hold virksomheten oppdatert på
utvikling av kriterier, rammeverk og
produkter innen grønn finans.
Etabler tett samarbeid og sikre
kunnskapsdeling i virksomheten.
Bruk innkjøpsmakten!

Forvaltning
Vurderinger av bærekraft og klimarisiko i
forbindelse med utviklingsstrategier og i alle
plannivåer kan styrkes av kunnskap fra EUs
taksonomi og TCFD.
Klimarisikoanalyser tilpasset definisjoner og krav
innen grønn finans, delt med næringslivet, vil
kunne styrke bedriftenes beslutningsgrunnlag og
deres evne til å finansiere sin virksomhet.

Investeringer - Valg i dag påvirker måloppnåelse i tiår framover
Bærekraftige investeringer i tråd med
grønn finans kan:
• Sikre verdier som blir mindre eksponert
for klimarisiko
• Bidra til nødvendig omstilling i
næringslivet
• Bidra til kompetansebygging hos
innbyggere, ansatte og næringsliv
• Bidra til utvikling av ny teknologi og
løsninger og nye forretningsmodeller
• Presentere markedet for attraktive
prosjekter som igjen sikrer konkurranse

Trondheim kommune, klimabudsjett
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Anskaffelser
• Balansekunst mellom å være krevende og samtidig inkluderende

• Lavt kravsnivå og svak vektig av miljøkriterier vil kunne slå tilbake på kommunens måloppnåelse og
leverandørenes langsiktige evne til omstilling.
• Offentlig innkjøpsmakt er stor, men distribuert

- Preferanser for å støtte opp om lokal verdiskapning
- Ulik anvendelse av handlingsrommet
- Ulike kravsnivå (eks. et titalls ulike varianter av definisjoner på hva som er et bærekraftig bygg, EUs taksonomi, kriterier
hos finansinstitusjoner, DFØ Kriterieveiviseren for bærekraftige anskaffelser)

Riksrevisjonen (2022):
«Samlet sett er det Riksrevisjonens vurdering at offentlige oppdragsgivere ikke bruker markedsmakten sin, og at anskaffelsene
9
deres i begrenset grad støtter opp om klima- og miljøpolitiske målsettinger.»

Hvordan lykkes med investeringer
og anskaffelser
Helhetlig plan/strategi
Koordinering
Kriterier
Klare og etterprøvbare sanksjoner
Absolutte miljøkrav og vekting av
overoppfyllelse av disse
Levetidskostnader
Sertifiseringssystem
Grønn finans
Fleksibilitet
Kontraktsoppfølging, sanksjoner og datafangst

Næringsutviklingsarbeid

- En aktiv støttespiller for privat sektor
Framtidige inntekter sikres gjennom aktiviteter:
-

Som rettes mot bærekraftige aktiviteter

-

Som gjenspeiler en klimarisikoforståelse

-

Som bidrar til omstilling

Samordnet satsing basert på lokale forutsetninger
og nasjonale tematiske satsinger.
Koordinering (innenfor loven) med anskaffelser og
investeringer kan ha positiv effekt på
leverandørenes langsiktige konkurranseevne.

Finansielle produkter- Grønne lån
KBN og KLP viktige for sektoren

Grønne lånekriterier eksisterer for:

• «Grønn faktor» med 10 basispunkter (0,1
prosentpoeng).
• Dokumentasjonskravet i forbindelse med
grønne lån er relativt begrenset.

Bygg

Klimatilpasning

Avfall, renovasjon
og sirkulærøkonomi

• Lån knyttes gjerne til spesifikke bærekraftige
prosjekter, men kan også være generelle lån.
• Bruke av grønne finansieringsmekanismer
uten å selv måtte lage rammeverk,
rapportere etc.

Vann- og avløp

Arealbruk og
områdeprosjekter

Fornybar energi

Transport

Andre investeringer med
betydelig klima- eller miljøeffekt
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Kommunesektoren utsteder obligasjoner, men sjeldent grønne
Norske utstedelser av grønne obligasjoner

(Datakilde: Nordic Sustainable Debt State of the Market 2020, CBI 2021)

• Kommuneproposisjonen 2023: «sertifikat- og
obligasjonslån som andel av kommunesektorens
samlede gjeld har ligget stabilt rundt 27–28%.»
• Ved grønne obligasjoner ønsker markedet mer
informasjon av utsteder, der det grønne
finansieringsrammeverket er sentralt. Transparens
og rapportering gjør det mulig for investorer å
bedre vurdere de grønne egenskapene.
• Selv om prosessene from mot og rapportering i
obligasjonenes levetid kommer med en kostnad, er
det en sterk vekst i volumet og antallet grønne
obligasjonsutstedelser.
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Øk forståelsen av klimarisiko i
virksomheten og i lokalsamfunnet.
Klimarisikohåndtering krever ledelse og
styring.
Hold virksomheten oppdatert på
utvikling av kriterier, rammeverk og
produkter innen grønn finans.
Etabler tett samarbeid og sikre
kunnskapsdeling i virksomheten.
Bruk innkjøpsmakten!

stig.jarstein@multiconsult.no
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