Referat
Faggruppe klima, møte 1/2017
Kristiansand/Sørlandsparken, 15. februar
Møteleder: Kim Øvland (Kristiansand)
Referent:
Hans Fløystad (Aust-Agder)
Til stede:
Ove Torland (Lindesnes), Ragnhild Hammer (Arendal/Østre Agder), Raimond
Oseland (Kristiansand/Knutepunktet), Geir Skjevrak (Setesdal), Trond S.
Kristiansen (Vest-Agder), Henrik Koefod Nielsen (UiA), Magnus Thomassen
(Fylkesmannen) og Torstein Ekern (Klimapartnere Agder).

Forhindret: Jørgen Tjørhom (Lister)
Møte ble holdt på ”Dyreparken Hotell» samtidig med felles fylkesting for Aust- og VestAgder. Dette for å kombinere faggruppemøte med å overvære presentasjon for felles
fylkesting av «Klimaprofil Agder» i regi Hans Olav Hygen (Norsk klimaservicesenter og
Meteorologisk institutt), Hege Hisdal (Norsk klimaservicesenter og NVE) og NVEs regionsjef
i Region Sør, Anne Cathrine Sverdrup. Presentasjonen vedlegges.

Saksreferat:
1/17
2. Velkommen til UiA i faggruppa (og til fylkesmannens vikar)
3.
4. Henrik Kofoed Nielsen ble ønsket velkommen som nytt fast medlem av gruppa som
representant for UiA. Magnus Thomassen fra Fylkesmannen ble også ønsker
velkommen som ny deltaker i gruppa i egenskap av stedfortreder for Thomas
Christian Kiland-Langeland.
2/17
5. Fra strategisk notat til Veikart Agder
6.
7. I forbindelse med 2 rundebordskonferanser høsten 2017 lansert Tine Sundtoft
begrepet «Veikart Agder» og meldte at vi skal bli den første regionen i landet som
gjennom et veikart beskriver hvordan vi skal utvikle Agder til et
lavutslippssamfunn. Kim presenterte et utkast til veikartarbeidet for regionplanens
rådmannsgruppe 19.januar (vedlagt). Rådmannsgruppa stilte seg bak arbeidet og
vektla nødvendigheten av en tilhørende formidlings- og forankringsprosess, at det
søkes Klimasatsmidler til gjennomføringen og at det forberedes en sak om Veikart
Agder til Sørlandsrådet 9. Juni. Faggruppa har fått en sentral rolle i dette arbeidet,
herunder ansvaret for å utarbeide Klimasatssøknad, skaffe faktagrunnlag til
veikartarbeidet og utarbeide utkast til veikart Agder.
En stor del av møte gikk med til å drøfte hvordan oppgavene knyttet til Veikart
Agder skulle forstås og løses og hvordan søknaden om Klimasatsmidler skulle
innrettes. Vedlagt søknad er resultatet av denne drøftingen. Kims presentasjon for
rådmannsgruppa 19.januar vedlegges også.
3/17 Politisk oppdateringstjeneste
For å gjøre våre politikere enda bedre er det i regi av Regionplanen etablerert en
politisk oppdateringstjeneste. Faggruppe klima har fått ansvar for å følge opp saker
som er viktige for vår region og som behandles i Klima- og miljødepartementet
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(KLD) og Energi og miljøkomiteen, og formidle essensen i disse sakene kort og
konsist for våre folkevalgte («et flak»).
Faggruppen ble enig om å følge opp dette ved å spille inn/drøfte valg av aktuelle
saker med Kim, herunder hvem som skulle påta seg arbeidet med å utarbeide
«flak» fra gang til gang. Ordningen tas opp til evaluering i juni.
4/17 Winter-pakken
EU-kommisjonen la den 30. november frem et omfattende forslag til nytt regelverk
for energimarkedet i Europa. Fornybar energi skal integreres bedre i markedet.
Trond presenterte saken. Det er bestilt en utredning fra Adapt Consulting om
hvordan Agder påvirkes og bør forholde seg til prosessen fram mot endelig vedtak i
EU. Faggruppa diskuterte temaet. Det var uenighet om ordningen om salg av
opprinnelsesgarantier for fornybar strøm.
Utredningen fra Adapt vedlegges (forelå ikke på møtetidspunktet). Både Aust- og
Vest-Agder fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse om EU`s vinterpakke til OED.
Vedlegges. Høringsuttalelsene er like med unntak av et punkt om strøm med
opprinnelsesgarantier hvor Aust-Agder støtter ordningen og ber om justeringer,
mens Vest-Agder er prinsipielt uenige i ordningen.
5/17 Mandal/Lindesnes – regional klima- og energiplan
Kim orienterte kort om henvendelsen som angikk hvorvidt faggruppen kunne bistå
ifm planarbeidet. VAF v/ Trond kan kontaktes av Mandal for evt vider dialog/bidrag
knyttet til dette.
6/17 Neste møte
Neste møte i faggruppen blir 10. mai. Det jobbes med å legge dette til Bergene
Holm i Åmli. Der foredles det skog til fornybare byggematerialer og sideprodukt, og
bedriften er også vert for spennende planer om ny industri (biodrivstoff), samt er
en stor transportbruker.
Faggruppens medlemmer holder av datoen.
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