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Formålet med studien 
I denne studien har vi sett på en offentlig aktør (Kongsberg kommune) som har brukt innovative 
energiteknologier i et skolebygg. Vestsiden Ungdomsskole i Kongsberg har solceller på taket, 
batterilagring og hydrogenlagring, samt et avansert styringssystem. I studien undersøker vi hva som 
gjør at en kommune beslutter slike innovative investeringer, som krever innsikt i nye 
energiteknologier og har fordyrende løsninger. Studien skal gi kunnskap om hva som bidrar til at nye 
energiløsninger tas i bruk i offentlig sektor. 

Problemstillingen er relevant for omstilling til lavutslippssamfunnet av flere årsaker:  

 Energiinvesteringer av denne typen kan spille en rolle for å utjevne effekttopper i 
strømnettet og dermed redusere behovet for nettforsterkninger.  

 Kunnskap om hva som gjør at kommuner lykkes i sine energi- og omstillingsstrategier, er 
viktig for å stimulere til videre arbeid med energiomstilling på kommunalt nivå.  

 Mer spesifikt er det viktig å vurdere om, og hvordan, kommunal organisering kan få 
påvirkning på omstillingsarbeid. 

Forskningsspørsmål  
Vi har spurt:  

1. Hva gjør at en kommune og et kommunalt eiendomsforetak får til innovative 
energiinvesteringer i bygg?  

2. Hvordan påvirker organiseringen av eiendomsforvaltningen muligheten for å tenke 
innovativt rundt denne type investeringer? 

 

Hvem har deltatt i forskningsgruppen? 
FNI ved Tor Håkon Jackson Inderberg har ledet studien. Iris Leikanger og Hege Westskog fra SUM, 
Universitetet i Oslo har ved siden av prosjektleder vært utøvende forskere i studien. Studien inngår 
som en del av et større forskningsprosjekt ved forskningssenteret Include, Flexeffect, ledet av Karina 
Standal ved CICERO.  

Hva har vi funnet ut?  
Studien viser at autonomi i beslutninger og mulighet for å ta langsiktige hensyn i 
investeringssammenheng er et vesentlig moment for å bane vei for innovative energiinvesteringer 
hos en offentlig aktør. Vi viser at en sterk og politisk skjermet enhet, i form av et kommunalt 
eiendomsforetak med et tydelig mandat for energisparing og miljøvennlige investeringer, har 
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betydning for utfallet. Dette kombinert med en sterk innovasjonskultur og en lokal identitet som 
teknologiby grunnfestet i både industri, kommune og befolkning, gjør at kommunen har evnet å 
være i front på innovative energiteknologier i bygg. 

Politisk støtte er selvsagt også vesentlig. Eiendomsselskapet i Kongsberg kommune er underlagt 
politisk kontroll. Både i organiseringen av eiendomsforvaltningen i kommunen og vedtak om 
utbygging av bygg, inkludert kostnadsramme, er det utvist politisk entreprenørskap på rett tidspunkt.   

Studien indikerer imidlertid også at en sterk og vellykket satsing på energiløsninger i kommunale 
bygg i kommunen kan ha sine nedsider. Klimasatsingen kan bli innskrenket til dette området, med 
søkelys på teknologiske løsninger. Det kan gå på bekostning av andre tiltak, og det kan muligens også 
gjøre det vanskeligere å jobbe tverrsektorielt i kommunen med tematikken. 

Implikasjoner 
Organisasjonsmessig autonomi og langsiktig perspektiv 
Studien peker på at autonomi i beslutninger sammen med et langsiktig perspektiv har betydning for 
satsing på innovative energiteknologier i kommuner. Dette kan oppnås gjennom et kommunalt 
foretak som i denne studien, hvor foretaket holdes noe adskilt fra daglige politiske beslutninger, men 
resultater er ikke bundet av en spesifikk organisasjonsmodell. Det er sannsynligvis mange måter å 
oppnå det samme på organisasjonsmessig.  

Rom for entreprenørskap 
Det er ikke bare formelle strukturer, som organisasjonsform, som har betydning. Det er verdt å 
merke seg at kommunen og foretaket har greid å utvikle en kultur som fremmer både administrativt 
og politisk entreprenørskap. Dette er et vesentlig element med tanke på at vi nå står overfor et 
behov for omstilling for å få ned klimagassutslipp.  

Tilpassing til lokal kontekst 
Andre studier har pekt på betydningen av lokal kontekst for miljø- og klimaarbeidet i kommuner. 
Dette underbygges også av denne studien og impliserer at tiltak og innramming av disse må tilpasses 
lokal kontekst. Dette vil kunne bidra til større grad av legitimitet for klima- og miljøtiltak. 


