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Referat fra møte i strategisk råd for forum for klima og miljø 
Tid: 03. mars 2023, kl. 08:00-09:00 

Sted: Teams 

 

Deltok: 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune 

Viserektor for forskning og tverrfaglig satsinger Hans Kjetil Lysgård, UiA 

Administrerende direktør Jill Akselsen BRG Utvikling AS 

Konserndirektør Fornyelse Svein Are Folgerø, Agder Energi 

Fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

 

Fra sekretariatet: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

 

Forfall: 

 

 

 

 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

01/23 Godkjenning av dagsorden 

02/23 Godkjenning av referat fra forrige møte 

03/23 Orienteringssaker #vårtagder-strukturen 

04/23 Foreslåtte endringer i #vårtagder-strukturen 

05/23 Arrangement 2023 

06/23 Eventuelt  
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01/23 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00001 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente dagsorden. 

 

02/23 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00002 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente referat fra forrige møte. 

 

03/23 Orienteringssaker #vårtagder-strukturen 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00003 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i #vårtagder-strukturen 

 

Møtebehandling 

Sekretsleder orienterte rådsmedlemmene om aktiviteter i #vårtagder-strukturen. 

 

3.1 Sekretariatsleder har avklart med prosjekteier for #vårtagder-strukturen, 

Sissel Strickert1, at Jill Akselsen kan fortsette som rådsmedlem i sin nye 

stilling.  

3.2 Rådsmedlemmene har vært inne i verktøyet «Arealregnskap for Agder 
2022» og har distribuert det i egne organisasjoner. Arbeidet roses av 

 
1 Avdelingsleder ved avdeling for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune 

https://agderfk.no/aktuelt/presenterer-et-helhetlig-arealregnskap-for-agder.52395.aspx
https://agderfk.no/aktuelt/presenterer-et-helhetlig-arealregnskap-for-agder.52395.aspx
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rådsmedlemmene. Arealregnskapet og det digitale innsynsverktøyet vil 
fremmes under Arendalsuka.  

3.3 Arbeidsgruppen for prosjektet Østre Agder regionale arealregnskap vil 

fremover jobbe langs to utviklingsspor: 

• Utvikling av en felles arealbank med tilhørende framskrivning av 

arealbehovet for Østre Agder. 

• Tilrettelegging for politiker- og innbyggerinvolvering i bruken av 

arealregnskap i Østre Agder. Hensikten er å øke bevisstheten 

knyttet til arealbruk. 

Rådsmedlemmene vil understreke viktigheten av å involvere næringslivet i 

innledende fase av arbeidet med å utvikle en felles arealbank. Dette for å 

øke eierskap og forpliktelse til felles langsiktige løsninger, deriblant økt 

forståelse for tiltakshierakiet som skal forebygge skadevirkninger for miljø 

og samfunn. Tidlig involvering i utviklingsarbeidet er i tråd med Meld St. 30 

En innovativ offentlig sektor.   

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har nylig besøkt Biozin- og 

batteriaktører i regionen. Under besøket har dialogen fokusert på å gi 

tilbake til naturen. Dermed er det gunstig timing for felles dialog om 

utviklingen av en arealbank. 

 

Sekretariatsleder tar anbefalingen med til gruppeleder for utviklingen av 

arealbanken. 

 

Rådsmedlemmene støtter det overordnede arbeidet med 

kompetanseheving på bruk av arealregnskap i de ordinære 

planprosessene og folkevalgtprogrammet gjennom Agder fylkeskommune 

og KS. 

 

04/23 Foreslåtte endringer i #vårtagder-strukturen 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00004 

 

Rådsmedlemmene drøfter forslag om endringer i #vårtagder-strukturen. Fremlegges av 

sekretariatsleder. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/ny-finne-gode-miljolosninger/forebygge-skadevirkninger-for-miljo-og-samfunn/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/?ch=11
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Møtebehandling 

Sekretariatet presenterte forslag om å slå sammen de tre strategiske rådene i 

#vårtagder-strukturen til ett strategisk råd ila. juni 2023. Forslaget skal legges frem for 

kommunedirektørutvalget som gjør en ev. beslutning. 

Rådet støtter forslaget om å slå sammen de tre strategiske råd. 

Rådsmedlemmene vil presisere følgende: 

• Det er klokt å ta et skritt videre i utviklingen av det strategiske arbeid, men det 

bør følge med et tydelig mandat for det nye rådet.  

• Det nye mandat bør utvikles i tett dialog mellom medlemmene av 

det nye råd og kommunedirektørutvalget. 

• Informasjonsflyten bør være tydelig og godt styrt, og rådene må 

raskt kunne bevege aktørene i #vårtagder-strukturen mot praksis. 

• Mandatet må gi tydelige retningslinjer for oppfølging av 

rådsmøtene. 

• Et felles råd gjør det mulig å treffe bedre på representasjon i rådet. 

 

• Det er mange konfliktområder i regionen og konfliktnivået vil mest sannsynlig øke 

i takt med den grønne omstillingen og demografiendringene. Derfor trengs 

arenaer for å synliggjøre og drøfte disse. Strategisk råd kan være et godt sted for 

dette. 

 

• Et nytt felles råd muliggjør en mindre statisk arbeidsform. Rådsmedlemmene 

ønsker handlingsrom til å koble folk direkte til enkeltstående satsinger for å løse 

utfordringer fortløpende. Da kan det gjennomføres ‘sprint’ ved behov. Slik kan 

regionen få fortgang i å løse særlig komplekse enkeltsaker. Dette kan sees i 

sammenheng med Energikommisjonens rapport (NOU 2023:3) mer av alt – 

raskere.  

 

• Rådsmedlemmene vil presisere at suksessen de siste to år knyttes til at 

rådsmedlemmene tidlig fikk handlingsrom til å konkretisere og spisse tema og 

satsinger for felles innsats i regionen. Rådsarbeidet i et nytt felles strategisk råd 

vil ikke få noen reell effekt på #vårtagder-strukturens mål om økt 

gjennomføringsevne dersom det kun skal være et ‘eldsteråd’. 

 

 

Sekretariatsleder tar anbefalingene med til prosjekteier for #vårtagder-strukturen. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/


Page 5 of 6 
 

05/23 Arrangement 2023 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00005 

 

Rådsmedlemmene drøfter kommende arrangementer i #vårtagder-strukturen. 

Fremlegges av sekretariatsleder. 

 

Møtebehandling 

Sekretsleder presenterer kommende arrangementer i #vårtagder-strukturen vår/høst 

2023. 

5.1 Rådet gir sin tilslutning til at Forum for samfunnsutvikling 24. mai har tema 

demografi og helse. 

5.2  Rådet gir sin tilslutning til planlagte aktiviteter under Miljøuka. 

5.3 Rådsmedlemmene foreslår at det gjøres et praksisnært arrangement 

under Arendalsuka om sektorovergripende samarbeid for håndtering av 

naturkrisen. 

Rådsmedlemmene opplever at arrangementer under Arendalsuka har blitt 

for generelle og konfliktsky. Derfor er det ønske om å få til innlegg med 

sentrale aktører som tilbyr løsninger, samt debatt med høy temperatur. 

Samhandlingen mellom næringslivet og forvaltningsnivået knyttet til 

håndtering av naturkrisen oppleves skjørt og preget av målkonflikter. Ulike 

departementer gir ulike signaler til næringslivet, Statsforvalteren og 

kommunene. Aktørene i Agder må bli tøffere til å adressere dette under 

arrangementet. Så lenge nasjonale føringer ikke er samkoordinerte blir det 

vanskelig å ta utfordringen knyttet til arealforvaltning i det grønne skifte 

ned til praksisnivået. 

Det fremmes videre forslag om å bruke dagsaktuelle eksempler i 

arrangementet slik som Fosen-saken og vindmølleutbyggingen på Lister, 

men også Grenstat som jobber med praktiske løsninger på konfliktene. 

Det er naturlig at naturavtalen løftes frem enten i dette eller øvrige 

arrangementer. 

Rådsmedlemmene melder forslag til konkrete innledere til 

sekretariatsleder. 

Sekretariatsleder tar anbefalingen for arrangementet til Agder 

fylkeskommune. 
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06/23 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 23/00006 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

Møtebehandling 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 


