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Saksliste:
1. Orientering og omvisning på Sørlandet Vitensenter v/Kine Wangerud og Dag
Boman.
En inspirerende opplevelse, og et levende eksempel på at Regionalt samarbeid gir
resultater!
2.
Politisk verksted og oppfølging gjennom PSG og Handlingsprogrammet v/Inger og
Trond
Notatet «Oppfølgning av politisk verksted 11 nov 2013» skal behandles av
rådmannsgruppa.
Notatet ble gjennomgått i møtet. Endringer i notatet ble skrevet direkte inn i notatet. Alle
endringer i notatet var enstemmige.
3.
Bioenergiprosjekt for Agder, Telemark og Vestfold 2014-16 v/Hans
3-årig prosjektlederstilling er utlyst med Fylkesmannen i Aust-Agder som arbeidsgiver.
Torleiv Momrak vil representere Agder i styringsgruppa og Hans Fløystad i arbeidsgruppa. 4
fylkeskommuner og 4 fylkesmenn spleiser på prosjektet sammen med Innovasjon Norge.
4.
Grønt batteri. Status og framdriftsplaner v/Trond
Det jobbes med finansiering og oppstart av et prosjekt om rammevilkår for fremtidig
kraftutveksling. Det skal utarbeides en rapport som skal spille inn regionens interesser til
ny energimelding.
Hans orienterte om møte i Norsjøkommisjonens klima- og energigruppe hvor Jon-Olav
Strand er nestleder. Det er rik anledning til å fremme egne saker i dette forumet. Jon-Olav
har spilt inn “North sea grid” og Grønt batteri som vårt fokusområde. Trond vil følge videre
opp som del av sin jobbing med Grønt batteri. Hans og Trond har eget møte om dette med
Jon-Olav.
5.
Utvikling av Klimapartnere v/Kim
Det ligger til rette for videre god utvikling av Klimapartnere. Innsatsen økes.
6.
Klimaledelse v/Ragnhild
Arendals klimatoppmøter hvor klimarådgiver, ordfører, varaordfører og rådmann drøfter
klimasaker månedlig gir gode resultater. Klimagruppa anbefaler dette som modell for flere
som kan bidra til å løfte regionens samla klimainnsats.
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7.
Alternative drivstoff til transportformål i regionen.
Aust-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Agder kollektivtrafikk (AKT) og Zero
startet opp et forprosjekt om bruk av Elbus. AKT har også planer om å utrede flere
alternativer (hydbrid, LNG mv.) for kollektivtrafikken. Det produseres biogass fra
kloakkslam i Kristiansand, men denne blir ikke foredlet til transportformål. Arendal har
utredet flere alternativ for biogass i tilknytning til Saulekilen kloakkrenseanlegg. Det
jobbes med landstrøm og LNG til fergetrafikken i Kristiansand havn. Landstrøm til fergene
gir store kutt i utslipp av CO2 og lokal forurensning.

