Referat
Møte i internasjonalt fagråd
Tidspunkt: 12. februar kl. 09.00-12.00. Inkludert enkel lunsj
Sted:
Kunnskapshavna møterom: 401 Leonardo da Vinci
Tilstede:
Jon-Halvard Eide, Ole-Jørgen Etholm, Øyvind Laderud, Lukas
Wedemeyer, Jon-Halvard Eide, Kim Øvland (Klimapartner), Svein
Tveitdal (Grid), Ranghild Hammer (FN-Byen/Arendal kommune),
Hans Fløystad (Fagruppen for klima RPA), Ann Camilla Schulze-Krogh
(ref.)

1. Dialog med eksterne
Svein Tveitdal, Kim Øvland, Ragnhild Hammer og Hans Fløystad var invitert inn for
å presentere seg og gi innspill til gjennomføring av målene i Klimakapittelet.
•

•

•
•

Som FN-by markerer Arendal FN internasjonale merkedager, og har vært år
internasjonale dager hvor blant annet skoler og elever er involvert.

•

Klimapartnere er et offentlig/privat samarbeid med ca 40 medlemmer.
Klimpartnere samhandler nasjonalt og internasjonalt for å bli en region i
front mot veien mot lavutslippssamfunn (www.klimpartnere.no)
Klimapartnere jobber aktivt for å mobilisere politikere i forhold til aktiv
delatkelse i internasjonale klima- og miljøspørsmål, og vil har temainnlegg,
samt diskusjoner under Arendalsuka (7.-13.august 2013). ”Grønt batteri” vil
stå på agendaen.
Klimapartnere samarbeider med EMC Vaberg (Energi og miljøcentrum
Vaberg) om en forprosjektsøknad til Interreg KASK. Forprosjektsøknaden
omhanhandler samarbeid om klimavennlig nærings- og samfunnsutvikling.
Alexandersson instituttet har en leadpartnerrolle.

•

•
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GRID har utviklet seg de siste 20 årene til å bli den største FN relaterte
virkomheten i Norge, og det arbeidet nå med å få etablert en UN miljøhub i
samarbeid med UiA. GRID jobber også med å få ta del i UN Habitat som er et
bosetningsprogram, som skal fremme bosetninger som er sosialt akseptable
og miljømessig bærekraftige.
Det legges om kort tid frem en stortingsmelding om Norges forhold til FN og
GRID lobber for å få inn både en miljøhub og habitatporgrammet i denne
meldingen.
GRID initiativtaker til Earth Hour i Arendal. Finner sted 23. mars 2013

•

•

Fagruppen for klima i Regionplan Agder har utarbeidet et strategisk notat
som nå forankres i regionen. Hovedanbefalinger knyttet til Grønt batteri,
innkjøp og utdanning/økt kompetanse. Politisk samordningsgruppe har
definert ”grønt batter”i som et av de viktigste satsingsområdene i regionen,
og det jobbes politisk med å få dette inn i partiprogrammene. Agder har
spesielle forutsetninger for å kunne ta en posisjon i forhold til dette. Det vil
imidlertid kreve mye både av industrien og det offentlig om dette skal kunne
realiseres.
Ventus Offshore er viktig nettverkssamarbeid i regionen. Ventus offshore
jobber blant annet med offshore vind i leverandørindustrien og posisjonere
regionen internasjonalt i forhold til dette.

2. Faste punkter (internasjonalt fagråd)
Innspill til handlingsplanpunkter (ref. eksterne innledere og temasatsing)
•

•

•
•

•

•

OPEN DAYS i Brussel i 7. – 10. oktober kan være en fin anledning til å
fremme/synliggjøre Agders kapasitet og forutsetninger for ”grønt
batteri”-satsingen.
Klimpartners samarbeid med EMC Vaberg er sammenfallende med
Intelligent Energy Europe (Horizon 2020) og dette kan også være et
innspill til Open Days, og fagrådets videre engasjement.
Det bør vurderes å etablere et samarbeid med Tyskland, som er en
nøkkel i forhold til Grønt batteri.
Internasjonalt fagråd bør ta initiativ til deltakelse på internasjonale
arenaer, og støtte opp om regionale arrangement som omhandler
tema (eks. Solarkonferansen)
Regionen bør forsterke sitt engasjement i North Sea Commision (NSC).
Spesielt arbeidet i de tematiske gruppene. Fylkeasvaraordfører Strand
har søkt vervet som Vice Chair i den tematiske gruppen for
bærekraftig utvikling (avgjøres 8.mars).
Internasjonalt fagråd bør følge opp med møter Listeralliansen, samt
Ventus Offshore.
Andre innspill til handlingsplanpunkter (mer generelt, samt til andre
kap.)

•
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Internasjonalt fagråd bør ha møter med alle faggruppene i
regionaplansamarbeidet.

•

•

KAKS-Prosjektet Nordiske Sykkelbyer kommer antakelig til å få penger
til fase 2., avgjøres av Overvåkingskomiteen i mai. Hvordan følger vi
opp dette? (Eventuelt transportkap.i internasjonal strategi)
Teknova har på gang et prosjekt som omhandler hvordan omgjøre
avfall til konkrete produkter, sidestrømmer og avfallstrømmer fra det
offentlige, samt renseanlegg, (eventuelt næringskap.i internasjonal
strategi).

Felles orienteringer (runden rundt)
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
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Temaer fra formannskapsmøte i Kristiansand og Arendal kommuner.
Møtes to ganger året. Et mål å få Vitensenteret inn i statsbudsjettet.
Arendal kommune ønsker mer engasjement spesielt i forhold til Union
of Baltic Cities (UBC).
Agder er involvert i to hoveprosjektsøknader til Interreg ØKS. 1.
CHINAVIA m/ Visit Sørlandet . 2. SPRUT, M/Birkenes, Arendal,
Setesdal og Knutepunktkommunene.
MINA prosjektmøte. Holder nå på med databasekartlegging (IN, VRI,
NFR, fylkeskommunene). Mulig at MINA prosjektet kan inngå i EU VRI.
Agder ser ut til å ha kommet langt i forhold til dette.
Europen Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Tema
“Integrated Care”. UiA står formelt bak, E-helsealliansen,
Kristiansand kommune, SSHF.
ICT PSIP siste utlysning. Søknadsfrist i mai, og aktuelt dersom man har
konkrete anbud som skal ut i løpet av 2013.
Intelligent Energy Europe. Utprøving av nye løsninger. Policyprogram
hvor brukerne som kommunene er viktige.
Lucas er engasjert i Kristiansand kommune ut 2014, skal blant annet
jobbe med UBC og Østersjøsamarbeidet. Fylkeskommunene og
kommunen bør utveksle informasjon og gjensidig rådføre hverandre
om det Østersjørettede arbeidet, der fylkeskommunene er med i det
regionalpolitiske nettverket BSSSc.
De to fylkeskommunene har jevnlige dialogmøter med politisk og
administrativ ledelse hva gjelder deres internasjonale engasjement.
Utforming av neste programperiode INTERREG A ØKS.
Fylkeskommunene prepresentert i politisk styringsgruppe,
adminstrasjonen i Joint Pragrimming Comittee og skrivegruppen (JonHalvard).
Tematiske mål velges 28. februar av Politisk styringsgruppe.
Programmet skal ut på høring i juni, og leveres nasjonalstatene 1.
november 2013.
Jon-Halvard er involvert i en tilsvarende prosess i Interreg C.

•
•
•
•

Enighet om EUs langtidsbudsjett i Rådet. 8,9 mrd Euro til interreg
programmene. Omtrent 6,6 mrd av dette går til A programmene.
Baltic Development Forum møte 29. mai 2013, i Riga. Fokus på
Østersjøen. Arendal og Kristiansand kommuner vurderer deltakelse.
Arendal og Kristiansand kommuner deltar også Nordic Cities network.
NSC forsøker å konkretisere nordsjøstrategien og den skal legges til
grunn for valg av tematiske mål for det neste nordsjøprgrammet.

Kommunikasjon og formidling
•
•

Trykt versjon av internasjonal strategi kommer snart i både norsk og engelsk
versjon.
Internasjonal strategi skal presenteres i rådmannsgruppen 15. mai. Samme
dag skal også Nordisk informasjonskontor og Sørlandets Europakontor få
mulighet til å presentere seg.

Neste møte blir på UIA 19. mars 2013. Tema: Utdanning og forskning.
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