Referat
Faggruppe klima, møte 4/2016
Kristiansand/Rådhuskvartalet, 19. oktober
Møteleder: Hans Fløystad
Referent:
Kim Øvland
Til stede:
Thomas Kiland-Langeland, Torstein Thorsen Ekern, Raimond Oseland,
Geir Skjevrak, Ove Torland, Inger Holen.
Forhindret: Ragnhild Hammer, Jørgen Tjørhom, Trond S. Kristiansen.
Møtet ble holdt i Rådhuskvartalet i Kristiansand da det var planlagt bedriftsbesøk til AKT.
Møte med AKT ble gjennomført på slutten av faggruppemøtet i AKTs lokaler, hvor vi møtte
Siw Viken og Hilde Bergersen. Selskapet jobber med ny strategi, og med anbud på
kollektivtjenester i Kristiansandsregionen. Utlysning tidlig 2017, med oppstart 2018.

Saksreferat:
1 2. Endringer i faggruppe klima
Ledelse
 Kristiansand kommune v/Kim Øvland overtar ledelsen av faggruppa klima i
perioden oktober 2016-oktober 2018.
 Avklart med Arendal kommune at de er villige til å overta ledelsen i en 2årsperiode etter dette.
 Setesdalen regionråd sa seg også villig til å lede gruppen, men det ble i denne
omgang bestemt at den ene av de to store kommunene tok oppgaven denne
gang.
Arbeidsform
 4 møter i året, sette dato tidlig
- Rådmannsgruppa har møte følgende datoer: 18.1, 22.3, 14.6, 6.9, 10.10,
23.11
- Sørlandsrådet 6.4 og 8.6
 Faggruppe klima møter minimum 2-3 uker før disse møtene – referat sendes til
Inger i god tid før disse møtene
 Faggruppemøter 2017 – Kim kaller inn.
- 15. februar
- 10. mai
- 23. august
- 1. november
Utvidelse av faggruppen
 UiA blir med fra neste møte - Inger
 Raimond blir med fra Krs ifm at kommunen skal ha ledelsen
2 3. Rundebordskonferanser om Regionplanens klimadel
4.
5. Faggruppens medlemmer opplevde første rundbordskonferanse som positiv, og
støtter oppsummering fra møtet. Faggruppen skal jobbe med oppfølging av de to
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møtene som gjennomføres høsten 2016
6.
7. Oppsummering og web-oppslag på http://regionplanagder.no/aktuelt/agderdesigner-oppskriften-paa-en-klimavennlig-region/
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Kort om status for klimatiltak i regionplanens handlingsprogram
Se s.15 i lenken: http://regionplanagder.no/media/6307683/Handlingsprogram-foroppfoelging-av-Regionplan-Agder-2020-periode-2015-2016.pdf
Tiltak: Elbilinfrastruktur:
- OFA har jobbet med innkjøp av normalladere og semi-hurtigladere (inntil
22kW), inkl betalingsløsning
- Tilbyder er valgt, men avtale er ikke formelt inngått
- Hans oversender veileder knyttet til avtalen og hvordan forholde seg til
dette med lading
Tiltak: Solenergi
- Arena Solenergiklyngen ønsker å etablere en ressurs i Agder
- Faggruppe klima er positive til den sonderingene solklyngen har satt i gang
og vil…
Tiltak: Bioenergi
- Avsluttes høsten 2016
- To biogassanlegg er under bygging i Aust-Agder
o Holt vgs + privat bonde
- OFA har inngått rammeavtale for fornybar diesel/HVO
- Fornybar diesel i Krs regionen – kommune og kollektiv samarbeider om å
tilrettelegge for økt bruk av fornybar diesel i Kristiansandsregionen
Tiltak: Klimapartnere
- Konkretisere satsinger og mål mtp videre utvikling
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Klimasats og Fylkesmannens kontaktmøte
Klimasats:
- Ny utlysning med søknadsfrist 15. februar 2016
- Arrangerer ws som før forrige runde
FMs kontaktmøte:
- Møte med rådmenn og ordførere
- 23. november er klima fokusområdet, flere lokale tiltak presenteres
- Fylkesmannen skal jobbe med intern klimaledelse og etablere system for
klima- og miljøstyring i egen virksomhet.
o Klimapartnere og Kristiansand kommune er interessert i en dialog
med FM ifm dette
o Klimaledelse kan muligens være et satsningsområde for regionen?
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Energiportalen -aktuelt fellesprosjekt i Agder?
Jan Kristian Mardal fra Energiportalen deltok og presenterte løsningen
Info om Energiportalen
- Fylkeskommunen kan betale for kommunelisensene knyttet til
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-

energiportalen
Kommunene/regionen kan betale for økt fokus, kommunikasjon og
rådgivning fra Energiportalen
Kart-funksjon vil vise hvor energiportalen benyttes og det blir mulighet for
benchmarking

Info grønne uker:
- Man bør samkjøre dette på tvers av kommunene, samt samkjøre ulike
aktiviteter
- Få presse og ekstra stort fokus på grønt/klima i en felles uke på Agder
- Legge opp til møter for håndverkere osv
- Hvis el-sykler og elbiler
- ENØK-stands
- ENØK-kampanje hos ordføreren
- Skoleaktiviteter
- Spørreundersøkelser
- Se brosjyre og presentasjon for mer info
Faggruppens diskusjon:
- Fylkeskommunen er villig til å betale for kommunelisensene, under
forutsetning at kommunene ønsker dette og vil bruke det aktivt og følge opp
med informasjon og kampanjer mot befolkningen
- Kommunene må ta stilling til dette i egen organisasjon og spille tilbake til
fylkeskommunene
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Regionalt viktige klimatiltak i RUP, Regionplanens handlingsprogram og andre
budsjettprosesser
-
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Kompetanseløft i kommunene
Energiportalen
AAfk har spilt inn interne klimatiltak
10 nye hurtigladere i Setesdal
Bioenergiprosjekt

Runde rundt bordet om viktige klimasaker rundt om i Agder
(ikke gjennomført)
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