KLIMAGRUPPA for Regionplan Agder 2020:
Møtereferat: 14. juni 2012
Møte ble holdt på fylkeshuset i Aust-Agder fra kl. 12-15. Gruppa stilte fulltallig: Liv Birkeland,
Hans Fløystad, Ragnhild Hammer, Øystein Holvik og Trond S. Kristiansen. I tillegg deltok
Torleif Momrak fra Aust-Agder fylkeskommune under punkt 1.
Følgende saker ble drøftet:
1. Budsjetteringsprosessen for Regionalt utviklingsprogram Agder 2013 (RUP-Agder).
Torleif Momrak orienterte gruppa. Hans følger med på klimarelaterte innspill og
videreformidler viktig informasjon til gruppa.
2. Grønt batteri. Trond orienterte om hvordan står saken nasjonalt (Energiutredningen)
og regionalt (politisk samordningsgruppe mv). Se vedlegg. Begge fylkeskommuner
legger fram innspill til Energiutredningen som klarlegger regionens politikk. Se
vedlegg. Trond følger med og orienterer gruppa om hvordan saken tas videre i
Regionplanens sekretariat og PSG (Politisk samordningsgruppe). PSG har allerede
pekt på Grønt batteri som en av 5 hovedsatsinger.
3. Kort status for regionale klimatiltak.
Hurtigladere: Utbygging av ladepunkti Arendal og Kristiansand er forsinket pga.
tomteproblemer i Kr. Sand. Ytterligere satsing ved hjelp av 2012-midler (400 000) kan
ikke forvente Transnova støtte (?). Utsiktene for Transnova støtte er utslagsgivende
for når vi bør iverksette videre satsing. Mersatsing på 200 000 i 2012 bør vurderes.
Hans følger opp.
Ventus offshore: Får gode tilbakemeldinger, men leverandørindustrien har fortsatt
hovedfokus på olje. Budsjettert støtte for 2012 (300 000) er tilstrekkelig. Hvordan
videre støtte bør være diskuteres på neste møte.
Klimapartnere: Går godt. Hvordan kan nettverket utvikles enda bedre, og hvordan
kan posisjonen i Vest-Agder styrkes? Hans inviterer Klimapartnere til neste møte for
diskusjon.
Oljefri: Saken har stoppet opp i Aust-Agder. Fremmes nå med negativ innstilling.
Gruppa beklaget både forsinkelsen og manglende gjennomslag for sin anbefaling i
Aust-Agder. Prosjektet er igangsatt i Kristiansand og Vest-Agder fylkeskommune er
innstilt på å støtte prosjektet.
Annet: Det pågår biogassutredninger både i Aust-Agder og i Listerregionen. Hans og
Liv informerer gruppa om disse når de foreligger.
4. Hvordan styrke klimaarbeidet i kommunene? Liv orienterte om at kommunene
etterspør en god metode for rullering av KEP (Klima- og energiplaner), og at det er
manglende statistikkgrunnlag å bygge slike planer på. Det fremkom at Frameworks
har laget verktøy for rullering av KEP som vil bli testet i Arendal og at Østfold
fylkeskommune lager klimaregnskap/statistikkgrunnlag for sine kommuner. Ideer om
bruk av internkonsulentmodellen til MFT (Miljøfyrtårn) og Listerregionens
kommunesamarbeid kanskje kan være en modell for klimaarbeid og utarbeidelse av
KEP i små kommuner. Liv konkretiserer et RUP -innspill om kommunesatsing til neste
møte.

5. Innspill til RUP-Agder: MFT kommer til å spille inn et prosjekt om ”regional
tilstedeværelse” for å styrke MFT-arbeidet i regionen.
6. Eventuelt. Hele gruppa prøvde El-sykkelen til Ragnhild i pausen. Et godt alternativ for
å få mer transport på sykkel.
Følgende saker ble ikke drøftet – vurderes satt på dagsorden i neste møte:
 Hvordan er klima innarbeidet i de nye i kommunale og regionale planstrategiene?
 Klimameldingen og klimaforliket. Hva kan vi ta fatt i?

Neste møte er 23.august i Kristiansand, starter med lunsj kl. 11.30. Trond kaller inn og
sender saksliste. Prioritering og konkretisering av RUP-innspill for 2013 og drøfting av ledige
midler for RUP 2012 blir viktige saker.
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