Klimakurs
Agder
Hvordan bidra til klimagassreduksjon og lavutslippssamfunnet?
Fire samlinger med kompetanseheving, erfaringsutveksling og
konkrete tiltak i kommuner på Agder
Andre samling
6. - 7. juni 2017
Farsund Fjordhotell, Farsund

Hvordan
legger
vi til rette
for videre utvikling av den kraftforedlende industrien, og hva betyr rammebetingelser som kvoter, opprinnelsesgarantier mm
Grønn kraft
og grønn
industri
Hvordan legger vi til rette for videre utvikling av den kraftforedlende industrien, og hva betyr rammebetingelser som kvoter, opprinnelsesgarantier mm
Seniorrådgiver i ledelsens stab ved UiA

TIRSDAG
6. JUNI

Tema
Hvilke aktiviteter i en kommune bidrar
til klimagassutslipp?

KLIMAKURS AGDER

Mål
Få kunnskap om hvordan
klimaregnskap kan brukes til å
identifisere utslippskilder/-områder i
kommunens virksomhet

12.45

Lunsj

13.30

Klimaregnskap og klimaledelse
Hvordan bruke klimaregnskap til å identifisere områder hvor det
er potensial for å redusere klimagassutslipp? Resultater av
igangsatte tiltak.
Klimarådgiver Ragnhild Hammer, Arendal kommune

14.15

Klimaregnskaper på Agder
Blir det mindre klimagassutslipp? 48 bedrifter på Agder er medlem
i Klimapartnere og lager hvert år klimaregnskap. Status og
utvikling.
prosjektleder Torstein Ekeren Thorsen, Klimapartenere

09.30

Registrering og lett frokost

14.30

Spasertur til bedriftsbesøk hos Alcoa Lista

10.00

Velkommen og takk for sist

15.00

Alcoa Lista

Oppsummering fra siste samling

10.30

Prosessindustrien står for halvparten av klimagassutslippene på
Agder. Alcoa Lista er en av disse, og driver energikrevende
aluminiumsproduksjon. Bedriften lager klimaregnskap og har de
siste årene gått over til å bruke fornybar energi i sin produksjon.

Klimaarbeid i kommunene
Alle deltagerne på samlingen gir en kort muntlig presentasjon (34 minutter) av hva kommunen jobber/skal jobbe med innen
temaet klimagassreduksjon/lavutslippssamfunnet

11.30

Pause

11.45

Grønn kraft og grønn industri
Hvordan legge til rette for videre utvikling av kraftforedlende
industri, hva betyr rammebetingelser som kvoter,
opprinnelsesgaranti mm?
Seniorrådgiver Alf Holmeli, UiA

Verkssjerf, NN, Alcoa Lista

16.30

Spasertur tilbake til hotellet

19.00

Skalldyraften ombord på Estella
Båttur i skjærgården

ONSDAG
7. JUNI

Tema
Offentlige innkjøp -hva er handlingsrommet
for å gjøre innkjøp som bidrar til
klimagassreduksjon?

KLIMAKURS AGDER

Mål
Få innblikk i hvilke innkjøp som er viktige i et
klimaperspektiv og hvordan sørge for innkjøp
som vektlegger klima

08.30

10.00

Hvem har ansvar for hva i en anskaffelsesprosess?
daglig leder Jan Petter Røinaas, Innkjøpssentralen offentlige
fellesinnkjøp på Agder (OFA)

10.30

Hvordan sørge for innkjøp med vekt på klima?
Hva er de viktige innkjøpene i en kommune – i et
klimaperspektiv?
Steinar Roppen Olsen, Numes Consulting AS for Aust-Agder
fylkeskommune

12.00

Lunsj
Utsjekk fra hotellet

13.00

Presentasjon av et klimatiltak som er
gjennomført i egen kommune

Oppsummering og inntrykk fra gårsdagen

NN, X kommune

08.45

Ladeinfrastruktur for el-biler på Agder
rådgiver Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune

13.15

Presentasjon av Energiportalen
markedssjef Jan Kristian Mardal, Entelligens AS

09.00

Avtale om anskaffelse av el-billadere + fremføring av
strøm til ladepunkt
daglig leder Leif Arne Dalane, Grønn kontakt

09.30

Hva er de største utfordringene i en kommune når det
gjelder å gjøre innkjøp som bidrar til
klimagassreduksjon?
Gruppediskusjon

13.45

Oppsummering 2. samling og veien videre

14.00

Første samling slutt

