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Klimanøytralt UiB 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 102/2020, Plan for et klimanøytralt UiB - status 2020 

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-09-24/S_102-20Plan_Kliman%C3%B8ytraltUiB.pdf 
• Styresak 138/20, Universitetets klimaregnskap 2019 

S_138-20Universitetets_klimaregnskap2019.pdf (uib.no) 
 
 

Saken gjelder: 
Universitetet i Bergen har arbeidet målrettet med forskning og utdanning for bærekraft 
generelt og 2030 agendaen spesielt, i flere år. I de senere årene har UiB også økt 
oppmerksomheten på bærekraftarbeidet i egen organisasjonen. Her har klimaarbeidet, 
gjennom prosjektet Klimanøytralt UiB, vært et prioritert område. Et viktig virkemiddel har vært 
opprettelse av et eget klimafond. 
 
I denne saken gis en statusoppdatering for dette fondet.  
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
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Klimanøytralt UiB 
 
Bakgrunn 
Universitetet i Bergen har arbeidet målrettet med forskning og utdanning for bærekraft 
generelt og 2030 agendaen spesielt, i mange år. Ved å være vertskap for den nasjonale 
SDG konferansen og å lede den nasjonale samarbeidskomiteen for bærekraft i UH- 
sektoren, har UiB tatt en tydelig rolle i dette feltet. I de senere årene har UiB også økt 
oppmerksomheten på bærekraftarbeidet i egen organisasjonen. Her har klimaarbeidet, 
gjennom prosjektet Klimanøytralt UiB, vært et prioritert område.  
 
Et sentralt virkemiddel i arbeidet var vedtaket om ny reisepolicy i november 2019. Utbruddet 
av koronapandemien, i starten av 2020, hadde imidlertid store effekter på tilsattes reisevaner 
(både på antallet flyreiser, men også jobb-hjem reise, bruk av parkeringsplasser, 
kollektivtransport etc). Pandemien endret således mye av rammene for oppfølging av 
universitetets reisepolicy. Blant annet ble det iverksatt tiltak for å redusere presset på 
kollektivtrafikken gjennom utsettelse av vedtatte endringer i universitetets parkeringsrutiner. 
Samtidig ble det opprettet flere midlertidige parkeringsplasser for å unngå unødvendig 
belastninger på offentlig transport. Ansattes reisevaner endret seg også gjennom bruk av 
forskjøvet arbeidstid og hjemmekontor.  
 
Universitetsledelsen ønsker nå å gå gjennom reisepolicyen i lys av pandemien og de 
erfaringene man har fått de siste 1,5 år. 
 
I september 2020 vedtok styret opprettelsen av et klimafond som et tiltak i universitetets 
klimaarbeid. Klimafondets formål er å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og 
studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. I den interne 
budsjettfordelingen for 2021 (styresak 111/20) ble det besluttet å bevilge 5 mill. kroner til 
finansiering av fondet. 
 
I det følgende gis en presentasjon av fondet og erfaringer som er gjort så langt. For øvrig vil 
universitetets samlede innsats for et klimanøytral UiB bli presentert i styrets septembermøte, 
sammen med universitetets klimaregnskap for 2020. 
 
 
UiBs klimafond 
Fondets primære formål er å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i 
arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Tilskudd fra fondet kan knyttes opp til 
klimastrategiens målsettinger, som for eksempel reduksjon av reiseaktivitet og mindre 
forbruk.  
 
Større klimatiltak knyttet til bygg prioriteres og finansieres via Eiendomsavdelingen. Fondet 
skal derfor primært støtte konkrete tiltak som ikke er byggrelatert. Dette forventes å gi mer 
synlighet / større engasjement og «belønning» for egen innsats. 
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Både studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak 
begrenset oppad til 500.000 kroner (100.000 i første runde). Studenter og ansatte blir vurdert 
på lik linje med hensyn til vurderingskriterier.  
 
Fondet forvaltes av styringsgruppen for klimanøytralt UiB. Styringsgruppen skal avlegge en 
årlig rapport til universitetsstyret om bruk av midlene. 
 
 
Fondets støttetiltak 
Støtte fra klimafondet er delt inn i tre kategorier: 
1. Reiser og arrangement: 

Støtte til miljø som satser på miljøvennlige reisealternativ 
Støtte til valg av mer miljøvennlige lokalreiser, bysykkelordninger etc. 
Tiltak for et miljøvennlig universitet 

 
2. Tiltak for gjenbruk og rydding: 

Tiltak som ryddedag og bruktbu. 
Tiltak som legger til rette for gjenbruk og sirkulær økonomi 

 
3. Nyskapende og innovative ider 

Nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet.  
 
Vurderingskriterier: 
I vurderingen blir det lagt vekt på: 
 

• Relevans/grad av nytte (i forhold til kostnad)  
• Innovasjon/nytenking 
• Om tiltaket er gjennomførbart 

 
Krav til søknad 
Søknad skal inneholde en kort beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og 
budsjett. Det blir stilt krav om kort prosjektrapport inkludert regskapsoversikt etter at 
prosjektet er gjennomført. 
 
 
Erfaringer 
Fondets første utlysning ble gjennomført med søknadsfrist 15. mars 2021. Det kom inn til 
sammen 16 søknader fordelt på de tre kategoriene som vist i tabell 1. 
 
Tabell 1. Søknader og tildelt beløp første søknadsrunde 
Tiltak   Søknader Innvilget Beløp 
Reiser og arrangement 9 9 412 938 
Tiltak for gjenbruk og rydding 3 1 50 000 
Nyskapende og innovative ideer 4 3 329 600 
SUM 16 13 792 538 

 
I første søknadsrunde kom det inn søknader fra både studenter og ansatte og innenfor alle 
kategorier. Samtidig var flere søknader upresise i forhold til måloppnåelse. I flere av disse 
tilfellene valgte styringsgruppen å be om ytterligere informasjon fra søkerne. Etter dette ble 
13 av 16 søknader innvilget. Totalt ble det bevilget vel 800.000 kroner. 
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Til sammen ble kun en mindre del av fondets midler bevilget. Styringsgruppen valgte derfor å 
foreta en ekstra utlysning i vårsemesteret med frist 13. mai. Samtidig ønsket styringsgruppen 
økt bredde i søknadene. På dette grunnlag ble grensen for omsøkt beløp økt fra 100.000 til 
500.000. 
 
I søknadsrunden i mai kom det inn til noen færre søknader enn i første runde. Samtidig 
gjorde endringen i mulig prosjektbeløp søknadene mer omfattende. Til sammen kom det inn 
8 søknader, hvor av 7 ble innvilget med en samlet ramme på 1,6 mill. kroner, i all hovedsak 
knyttet til kategorien reiser og arrangement. Flere av tiltakene er knyttet til oppfølging av 
universitetets satsing på et sykkelvennlig universitet, samt reduksjon i utslipp fra egne 
maskiner og utstyr. En oversikt er gitt i tabell 2. 
 
Totalt i de to søknadsrundene var 1/3 av søknaden fra studenter. 
 
Tabell 2. Søknader og tildelt beløp andre søknadsrunde 
Tiltak   Søknader Innvilget Beløp 
Reiser og arrangement 5 5 1 387 000 
Tiltak for gjenbruk og rydding 1 1 121 400 
Nyskapende og innovative ideer 2 1 65 000 
SUM 8 7 1 573 400 

 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Universitetets klimafond er nå inne i sitt første driftsår og det er til nå tildelt om lag 2,5 mill. 
kroner av fondets midler.  
 
Basert på erfaringer så langt har det vært en god bredde i fondets søknader, som spenner 
fra støtte til ulike studentarrangement og konferanser, oppfølging av universitets 
sykkelsatsing og til utprøving av tiltak som skal redusere universitetets energiforbruk.  
 
I tråd med vedtaket fra november 2020 vil fondet avgi en årsrapport for bruk av fondets 
midler. Basert på erfaringen fra fondets første driftsår vil det samtidg gis en evaluering av 
retningslinjer og formål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2021/Steinar Vestad 
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