Referat
Klimagruppemøte i Bygland 15.mai 2013
Møteleder:
Referent:
Til stede:

Geir Skjevrak
Hans Fløystad
Liv Birkeland, Trond S. Kristiansen, Øystein Holvik og Ragnhild Hammer.
Inger Holen var med på starten av møtet.

1. Oppfølging av Regionplanen; roller og prosesser og hvordan går det med
Strategisk notat for klima? v/Inger Holen
 Presentasjon av Forankring_Regionplan_Agder_2020.
 Klimagruppa er den først etablerte faggruppa. Rolle og arbeidsmåte har endret seg
noe i takt med at organiseringen rundt oppfølgingen av regionplanen har gått seg
til. Skal være en ressursgruppe for rådmannsgruppa.
 Klimagruppa fikk i oppdrag å levere Strategisk notat og leveransen ble tatt vel i mot
på møtet i februar. Rådmannsgruppa har ikke vært klare nok i sin tilbakemelding.
Dette må forbedres slik at vi får en dynamikk i arbeidet. Rådmannsgruppa var
imidlertid klar på at Klimagruppa skal følge opp strategisk notat på området
offentlig innkjøp.
 Konklusjon: Det innarbeides praksis hvor Klimagruppa skriver referat som går til
Rådmannsgruppa, og Klimagruppa holder sine møter i forkant av Rådmannsgruppa
slik at det kan oppnås en form for dialog mellom klimagruppa og rådmannsgruppa.
Ansvar Inger og Hans.
2. Status for regionplanens handlingsprogram for klima
Grønt batteri;
 Trond orienterte om arbeidet som i hovedsak er består i politisk jobbing inn mot
nasjonale rammebetingelser på området. Kjører samme budskap i flere kanaler (se
kronikk). Løftes til nasjonalt nivå blant annet gjennom eget seminar med
Klimapartnere under Arendalsuka. Det er gitt innspill til programarbeidet til de
politiske partier; Ap, H og Sp har tatt det inn. Klimagruppa etterlyser informasjon
til, og mobilisering av Agderbenken.
Politisk klimaverksted;
 Det gjennomføres i henhold til handlingsprogrammet politisk verksted for
utmeisling av klimatiltak (senere fastsatt til 11.november). Trond, Ragnhild og Liv
er programkomite.
Klimapartnere;
 Klimapartnere har bra utvikling; 23.april Seminar om klimanøytralitet og 6.mars
workshop om GreeNudging. Mye på gang under Arendalsuka.
Hurtigladere;
 Infrastruktur for hurtiglading har framgang og er på nasjonalt høyt nivå med
stasjoner i Flekkefjord og Mandal under etablering i tillegg til etablerte stasjoner i
Arendal og Kristiansand. Det jobbes med avtale for Brokelandsheia i Gjerstad. Det
er håp om at Evje kan etableres i forbindelse med ny utlysning av Teknova-midler
neste år. Fylkeskommunene har avgitt høringsuttalelser om videre satsing på
infrastruktur og anbefalt å prioritere hurtigladere langs rv. 9, framfor rv. 41.
Klimagruppa gir innspill til RUP om at fylkeskommunen fortsatt bør støtte
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etablering av hurtigladere og semihurtigladere, men anbefaler kostnadsdeling med
regionrådene.
Ventus offshore;
 Leverandørindustriens bidrag til EU-satsing på offshore wind; holdes i beredskap
gjennom Ventus offshore. På grunn av fulle ordrebøker og gode utsikter i
oljebransjen holdes aktiviteten i nettverksprosjektet på et lavt nivå, og med mindre
kostnader enn budsjettert.
Agder Wood;
 I henhold til handlingsprogrammet videreføres Agder Wood. Innretningen på
prosjektet er oppe til diskusjon.
Oljefri;
 Oljefrikampanjen utvides nå fra Knutepunktkommunene til Lister hvor det skal
prøves ut metodikk for oppfølging av små kommuner. Tidligere har Oljefri bare
vært brukt i byer. Prosjekter er også under oppstart i Grimstad.
3. Offentlig innkjøp
 Det jobbes med et kompetanseutviklingsprosjekt for miljøanskaffelser i OFA. Dette
er en begrenset satsing sett i forhold til de ambisjonene som det pekes på i
strategisk notat.
 Bilinnkjøp er en viktig vare i klimasammenheng. OFA ved Arendal kommune har
nylig inngått avtale om kjøp av ca. 280 biler. Informasjon om miljøprofilen i dette
innkjøpet legges fram på neste møte i Klimagruppa. Ansvar Ragnhild.
 Aust-Agder fylkeskommune har lagt føringer for ny kollektivavtale for 2015-2020.
Det legges opp til billigst tilgjengelig teknologi (diesel) for å oppnå best mulig
rutefrekvens og lavest mulig takster. Videre at trafikkgrunnlaget skal være styrende
framfor distriktspolitiske hensyn. Leverandøren skal forplikte seg til å delta i
prøveprosjekt, herunder klima og miljøtiltak. Klimagruppa reagerer negativt på at
det ikke legges føringer som i sterkere grad stimulerer utvikling av alternativer til
fossil energi, og mener dette er i strid med intensjonene i Regionplanen og
Energiplan Agder.
 For å følge opp rådmannsgruppas vedtak om økt fokus på klima i offentlige innkjøp
tar klimagruppa kontakt med innkjøpsansvarlige i OFA og Knutepunktet for å drøfte
mulige tiltak. Det tas sikte på å presentere et notat om dette i forbindelse med
politisk klimaverksted i november. Øystein og Hans jobber med dette.
4. RUP 2014
Fylkeskommunene signaliserer at det blir lite frie midler i neste års budsjett og går derfor
ikke ut med en omfattende innspillsrunde på sammen måte som i 2013. Klimagruppa velger
å legge mindre arbeid i innspill til RUP, men velger å fremme innspill basert på
oppdatering av fjorårets tiltaksliste. Hans lager utkast som sendes på sirkulasjon til
klimagruppas medlemmer.
5. Runden rundt og eventuelt
Arendal kommune;
 Revisjon av kommunens Klima og energiplan har startet opp. Valgte tema er
transportfokus, egne kjøretøy, Solbyen Arendal og innkjøp. Planprogram er vedtatt.
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Savner dialog med fylkeskommunen vedrørende utforming av kollektivtilbudet.

Lister regionen;
 Planlegger fagseminar om kraftutveksling med Cedren i august/september.
6. Befaringer
Geir viste oss Nordåne småkraftverk (1,3 MW), Bygland fjernvarmesentral med tilliggende
flisterminal som forsyner flere fjernvarmesentraler basert på massevirke av furu fra
Setesdal. Geir viste at Bygland har bygd opp et nettverk med god lokal kompetanse på
bygging og drift av fjernvarme og småkraft, og produksjon av skogbasert bioenergi.
Neste møte: Campus Grimstad, 15.august. Hans innkaller.

Her finnes sentrale dokumenter regionplandokumenter og nyttig statistikk:
http://www.regionplanagder.no/

