KLIMAGRUPPA for Regionplan Agder 2020:
Møtereferat: 2. november 2012
Følgende stilte: Liv Birkeland, Hans Fløystad, Ragnhild Hammer, Raimond Oseland (som
vara for Øystein Holvik) og Geir Skjevrak. Geir Skjæveland, Arendal kommune deltok
innledningsvis i forbindelse drøfting av strategisk notat for klima.
Fravær: Trond S. Kristiansen
Møte ble holdt i FN-huset i Arendal fra kl. 11-15 hvor GRID-Arendal presenterte sin
virksomhet innledningsvis. Peter Prokosch (direktør), Eivind Halaas(økonomisjef), ThorJürgen Greve Løberg (informasjonssjef) og Luana Karvel (Administrasjonssjef). GRIDArendal er en stor internasjonal kompetansebedrift på klimaområdet og signaliserte at de
ønsket kontakt og involvering også omkring regionale utfordringer.
Saksreferat:
1. Geir Skjevrak ønskes velkommen som fast representant i gruppa. Han representer
Setesdalregionen.
2. Strateginotat for klima skal danne grunnlag for handlingsplan som skal utarbeides i
februar. Geir Skjæveland understreket at det var viktig å lete fram
prosjekter/satsingsområder hvor forsterkning vil ha god effekt.
Det er allerede utarbeidet et foreløpig notat hvor Grønt batteri står sentral. Politisk
samordningsgruppe (PSG) har på grunnlag av dette allerede utpekt Grønt batteri som
et hovedsatsingsområde for oppfølging av regionplanen. PSG skal fronte dette
nasjonalt og Trond er utpekt som ressursperson som skal støtte PSG io dette
arbeidet.
Geir Skjæveland ber på vegne av sekretariatet Klimagruppa om å jobbe videre med
strateginotatet slik at både strategi for Grønt batteri og andre klimatema blir faglig
godt forankret i Klimagruppa og helst også i den enkelte organisasjon før det
overleveres til sekretariatet.
Det ble gjennomført en brainstorming for innspill til aktuelle anbefalinger for
strateginotatet. Geir Skjevrak oppsummerte disse tabellarisk (vedlegges) og alle
gruppemedlemmer jobber videre med innspill til denne tabellen fram mot neste møte.
De tekstlige utkastene til strategi for klima generelt og strateginotat for Grønt batteri
mv. bearbeides fram til neste møte. Sendt konkrete endringsforslag og innspill til
Hans.
3. Kort status for RUP 2013: Det foreligger et ikke offentlig administrativt forslag hvor
bare Ventus, Oljefri og Klimapartnere er tilgodesett med drøyt 1,050 mill. kr. Det er
positivt at Klimagruppas anbefalinger blir fulgt opp mht. prioriteringer, men det er
svært skuffende at det prioriteres så lite midler til oppfølging av Regionplanen
klimadel. Under andre kapitelområder finnes positive klimatiltak som Vitensenter,
VRI-Agder, Arena Eyde og Regionalt program for leverandørutvikling.
Klimagruppa jobbet mye med forslag til RUP, og er frustrert over at dette ikke har gitt
uttelling. Det er også frustrasjon i gruppa over at det ble gjort omfattende endringer i
prioriteringslista etter gruppas siste møte og før oversendelse til RUP- sekretæriatet.

Det må gjøres en bedre jobb med dette neste år. Innsatsen må imidlertid kalibreres i
forhold til hva en kan forvente å oppnå gjennom RUP 2014.
4. Regional planstregi: Aust-Agder foreslo i motsetning til Vest-Agder ny Klima- og
energiplan til erstatning for Energiplan Agder (2007). For ikke å komme i utakt med
oppfølging av Regionplan Agder og Energiplan Agder legger Aust-Agder nå opp til å
fastholde Energiplan Agder, og utsette oppstart av ny Klima- og energiplan til høst
2014. For Aust-Agder skal det også utarbeides ATP for Arendal - Grimstad (og
Froland?). Planstrategi vedtas i desember.
5. Kommunal planstrategi: Lister legger opp til felles rullering av Klima- og energiplan i
planperioden. Det samme gjør Kristiansand og Knutepunktkommunene (dersom ny
klimamelding gir grunnlag for det?) . Arendal er ferd med å rullere sin Klima og
energiplan. Setesdal er nylig ferdig med 1.generasjon KEP og har ikke planer for
rullering i planperioden.
6. Planlagte og pågående klimatiltak av regional karakter:






Det er etablert 2 hurtigladere og ved ny utlysning av 600 000 kr har AustAgder fått 13 søknader. Det ligger an til at det etableres 4 nye stasjoner med
svært god geografisk spredning. Setesdal har lansert ”Den elektriske dalen”.
Satsing på infrastruktur for ladbare biler og profilering av egen produksjon av
fornybar energi.
Oljefri har fått en god start i Kristiansand
Arendal har fått utarbeidet en forstudie om ”Solbyen Arendal”.
Aust-Agder skal delta i Klimaspydspissprosjektet i regi av Zero sammen med
Arendal og Grimstad. Har valgt transport som sitt satsingsområde.

7. Eventuelt. Sekretariatet synes det vil være praktisk at en av fylkeskommunene stilte
med leder for klimagruppa. Hans har påtatt seg dette.
Neste møte: Vi fortsetter å rullere mellom ulike steder av interesse. Turen går til Lister
14.desember (fredager passer best for Geir). Liv ordner møterom og Hans har ansvar
for saksliste og innkalling.
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Inger Holen (fast)
Geir Skjæveland (på grunn av gjesteopptreden i gruppa)

