Møtereferat - Klimagruppa for Regionplan 2020
Møtedato: 08. juni 2011
Møtested: Aust-Agder fylkeskommune
Deltakere:
Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune
Trond Kristiansen, Vest-Agder fylkeskommune
Hanne Abrahamsen, Vest-Agder fylkeskommune
Robert Svendsen kunne ikke møte

Til stede under deler av møtet:
Ola Olsbu, Aust-Agder fylkeskommune
Øystein Holvik, Kristiansand kommune
Tor Arne Johnsen, Sørlandets Europakontor
Mathias Havgar, Sørlandets Europakontor
Kim Øvland, Aust-Agder fylkeskommune
Helene Flatmark, Eyde-nettverket
Kristin Landmark Eyde-nettverket

Sak 1: Posisjonsnotat for Agder om energi og klima


Tor Arne informerte om Europakontorets planlagte posisjonsnotat i forhold til EUS politikk
for energi og klima.



Et markedsføringsverktøy for Agder. Hva står Agder for innenfor energi og klima. Hva kan
Agder tilby av kompetansemiljø. Hva bør vi mene om EUs politikk om klima og energi. Et
godt virkemiddel i forhold til EUs politikk, komme inn i nettverk i forhold til prosjekter.

Konklusjon:


Innspill kan komme per mail. Trond og Hans får endelig utkast før fremlegging.



Notatet bør være klart 1. August. Legges frem for fylkesutvalget 30. August og 7. september.



Lag felles sak. Ansvar: Trond og Hans

Sak 2: Orientering om fremdrift 2011 – del 1


Ola poengerte gruppas mandat. Det er en innspillsgruppe, rådgivende gruppe.



Det er en ramme på 600 000. Pengene er ikke bevilget.



Enkelttiltak fortløpende. Man må ha en oversikt.



Rolle til fylkeskommunene må avklares. Skal dette alltid være samarbeidsprosjekt mellom
fylkeskommunene?

Konklusjon:


Trond lager sak på offshore wind: sendes til hans og per. Støtte til messen i Amsterdam.



Hans: Aust- Agder Hurtiglagring: 300 000 felles prosjekt.

Sak 3: Klima og miljøtiltak rettet mot allmennheten
Veksthus for bærekraftig samfunns- og kunnskapsutvikling


Øystein informerte om veksthus for bærekraftig samfunns- og kunnskapsutvikling.
Kristiansand Kommune vil ha et senter i Arendal og Kristiansand. Rettes både mot
befolkning og næringsliv.



Endelig avklaring i september, skal være i drift sommer 2012.



Husleia dekkes av aktørene selv. Ønsker midler til prosjekter.



Forslag: Klimapartnere til stede, penger brukes til å etablere disse her.



Ola informerte om vitensenter i Arendal

Konklusjon:


Klimagruppa er positiv, men kan ikke avgjøre før enkeltprosjektene er på plass.

Solsatsing
Kristiansand ønsker å dekke solsatsingen bredt. Profilere Sørlandet som fornybar region.
Konklusjon:
Øystein skriver noe mer konkret om tiltak på sol.

Sak 4: Klima og miljøtiltak i industrien


Eyde-nettverket informerte om sin strategi og utviking fremover: Samfunnsavsvar blir en
overbygging på alt arbeid, hvor energieffektivisering er hovedsak.



Identifiseringsfase: EU-prosjekt: Regions of knowledge: eu-prosjekt med sørlandets
europakontor (oppstart 2013)



Stiller fylkeskommunene seg positive til støtte fremover da Arena kun støtter til 2012.?

Konklusjon:


Eyde skriver et notat med konkrete innspill til gruppen om samarbeidsområder.



Klimagruppa (fylkeskommunene) inviteres til møter fremover.

Sak 2: Orientering om fremdrift 2011 – del 2
Status Offshore Wind


Trond orienterte om status, hva har blitt gjort, hva skal gjøres fremover.



Spiller inn: Ansette prosjektleder



400 000 i året i treårsperiode, pluss kommunene inn med 200 000



Dette skal gå til møter, nettside, konferanser, turer. Oppfølging av nettverk.

Klimapartnere: Kim trenger finansiering

Hurtiglagring:


Pågående prosess. KJartlegging av ansvar og muligheter



Satser på vedtak 6. september

Biogass:


Kartlegging. Asplan viak. Hans jobber videre med dette.

Neste møte: August 2011

