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Hans Fløystad
Liv Birkeland/Hans Fløystad
Liv Birkeland, Trond S. Kristiansen, Øystein Holvik og Ragnhild Hammer.
Geir Skjevrak meldte avbud.

Referat frå sist møte i klimagruppa
Ingen kommentar.

2. Pågående aktiviteter under klimadelen handlingsprogrammets klimadel.
a) Forankre og følge opp Strategisk notat for klima
Rådmannsgruppa har gjennom sin respons på strategisk notat for klima gitt
klimagruppa i oppdrag å jobbe videre med innkjøp. Klimagruppa ser i den
sammenheng fram til ”Regionalt program for leverandørutvikling” blir iverksatt som
forutsatt i RUP, gjerne i samspill med Klimapartnere. Klimagruppa tar temaet opp
med OFA og Knutepunktet 10.september med sikte på å presentere anbefalinger på
politisk verksted 11.novemebr.
b) Agder Wood
Sluttrapporteres ved årsslutt. Styringsgruppe og interessenter vurderer
videreføring. Både resultater og behov for videreføring kan være aktuelle for
politisk verksted.
c) Ventus offshore
Lavere aktivitet og kostnader i 2013 enn planlagt siden hovedparten av
medlemmene har stor ordrereserve til oljebransjen. Det er viktig hvordan ny leder i
Node velger å prioritere offshore wind. Kristiansand, Stavanger og Bergen har felles
interesse i å opprettholde fokus på dette forretningsområde. Gruppa har delte
meninger om hvor høyt dette skal prioriteres som klimatiltak i regionplanen. Det
kan ta en del år før dette forretningsområdet blir viktig for næringslivet.
d) Hurtiglading
Arendal og Kristiansand har fått hurtigladere, og Flekkefjord, Mandal og Brokelandsheia
(Gjerstad) er i ferd med å få etablert dette ved hjelp av midler fra RUP og Teknova.
Hans tar initiativ til at også Evje får hurtiglader slik at fylkeskommunenes plan for
infrastruktur blir fullført. Klimagruppa legger videre utbygging av infrastruktur fram for
diskusjon på politisk verksted 11. november. Skal det offentlige bidra med ytterligere
infrastrukturutbygging, og i så fall på hvilket forvaltningsnivå?
Vest-Agder samarbeid med Grønn kontakt for å etablere flere ladepunkter vest i VestAgder, dvs Tonstad, Eiken og Kvinesdal. Trond har ikke fått respons fra Grønn kontakt
enda.
e) Klimapartnere
Meget bra aktivitet og markerte seg kraftig under Arendalsuka. Hordaland, Rogaland,
Drammen/Lier med flere ønsker å skape tilsvarende. Klimastiftelsen v/Anders Bjartnes har
fått kr 200 000 fra Hordaland fylkeskommunen til å undersøke hvordan det er mulig å
etablere noe lignende i Hordaland.
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Innsatsen i Klimapartnere bør styrkes. Det bør være en dedikert daglig leder for
nettverket til erstatning for Kim Øvland som slutter 1.september. Han har gjort en meget
god innsats på vegne av Aust-Agder fylkeskommune.
Klimapartner har vært viktige og flinke til å arrangere seminarer og møter. Vi oppfatter at
det kan være smart å satse mer på medlemspleie.
f) Politisk verksted for klima Regionplan Agder 2020
Avholdes i løpet av 3 timer i forbindelse med møte for PSG, rådmannsgruppa og utvalgte
byråkrater 11.november. Grønt senter i Kr.sand kan være aktuelt møtested.
Arbeidsmetode i gruppearbeid i 1,5 timer: vi legger fram en konkret problemstilling.
Hvordan kan vi arbeide videre med dette?
Tema:
1. Klimavennlige innkjøp. Ressursperson: Avtales med OFA og Knutepunktet. Hans har
ansvar for dette gruppearbeidet.
2. Solenergi (skal vi satse på sol?). Ressursperson: Anne Gerd Imenes. Øystein har
ansvar for dette gruppearbeidet.
3. Klimavennlig byggeri. Ressursperson: Bent i Agder Wood. Trond har ansvar for dette
gruppearbeidet
4. Klimapartnere. Ragnhild har ansvar for dette gruppearbeidet.
5. Ladeinfrastruktur. Hvordan kan vi jobbe med elektrifisering av Agder? Liv har ansvar
for dette gruppearbeidet.
Svein Tveitdal inviteres som innleder og ressursperson.
g) statistikkportalen
Denne er nå operativ og bra.
h) Kompetanseplan for miljøanskaffelser
Prosjektet pågår.
3. Innspill til RUP Agder 2014:
Klimagruppa tar til etterretning at den økonomiske rammen er beskjeden. Mener at
eventuell reduksjon på klimaområdet mht. Agder Wood, Ventus Offshore og Hurtiglading
bør gi rom for satsinger som styrker Klimapartnere, innsatsen på miljøvennlig innkjøp og
satsingen på solenergi som pågår på UiA, Kristiansand og Arendal.
4. Nytt regionalt bioenergiprosjekt
Fylkesmannen i begge Agderfylkene, Aust-Agder fylkeskommune og Innovasjon
Norge har intensjon om å etablere et nytt bioenergiprosjekt. Vest-Agder
fylkeskommune, samt FM/fk i Telemark og Vestfold er også invitert. Det er invitert
til møte om innretning og finansiering av prosjektet.
Det er nylig gjennomført et vellykket bioenergiprosjekt i Listerregionen, og
erfaringer fra dette kan være nyttige inn i nytt prosjekt.
5. Agder rundt og klimaaktuelt
Det ble lite tid til dette. Kristiansand har fått Bymiljøpakke på 285 mill. kroner til
miljøvennlig trafikkutvikling.
6. Eventuelt
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Det er utviklet en dansk virkemiddelkatalog på 60 tiltak som kan tjene som
en idebank også på Sørlandet.
KVIKKT, er et verktøy for å kalkulere klimaeffekt av forskjellige klimatiltak.
KS står bak dette, og gir brukeradgang ved henvendelse til Kjetil Bjørklund.
Henrik Koefod orienterte om fornybar energi satsingen på UiA. De har nå 87
studenter. Omvisningen viste at disse har gode fasiliteter.

Neste møte holdes i forkant av rådmannsgruppas møte 29.oktober. Øystein innkaller og
finner dag i uke 42 eller 43. Sted Grønt senter i Kristiansand.

