
 

Referat fra møte i strategisk råd for forum for Klima og miljø 

Tid: 17. juni 2021, kl. 11-12 

Sted: Teams 

 

Deltok: 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune 

Administrerende direktør Jill Akselsen J.B. Ugland Eiendom 

Viserektor for forskning og tverrfaglig satsinger Hans Kjetil Lysgård, UiA 

Konserndirektør Fornyelse Svein Are Folgerø, Agder Energi 

Fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren 

 

Forfall: 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune 

 

Fra prosjektledelsen: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering Sissel Strickert, Agder 

fylkeskommune 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

 

SAK 01. Innføring i samhandlingsstrukturen v/Sissel Strickert 

SAK 02. Kort presentasjon av sekretariatets funksjoner 

SAK 03. Diskusjon om organiseringen av arbeidet i det strategiske rådet  

SAK 04. Fastsette første møtetidspunkt - og oppgaver/avklaringer som må gjøre frem til 

dette 

 

 

 



 

Sak Tema Oppfølging, 

ansvar, frist 

1 /21 Innføring i samhandlingsstrukturenAvdelingsleder Sissel 

Strickert gav rådsmedlemmene en innføring i 

samhandlingsstrukturen. 

1.1:  Samhandlingsstrukturen 

• Prosjektgruppen for samhandlingsstrukturen har 

gjennomført innspills- og avklaringsmøter med sentrale 

aktører i regionen for å sikre deltakelse, involvering og 

forankring. 

Presentasjonen som ble brukt i møtet følger som vedlegg. 

Sekretariatsleder 

2/21 Sekretariatets funksjoner 

Sekretariatsleder Rachel Berglund gav rådsmedlemmene en 

innføring i sekretariatets funksjoner. 

2.1: Sekretariatets funksjoner 

• Sekretariatet i regi av Agder fylkeskommune består av 

tre sekretariatsledere: 

o Rachel Berglund, forum for Klima og miljø 

o Geir Hammersmark, forum for Næringsutvikling 

og samarbeid om nye arbeidsplasser 

o Tine Mette Falck, forum for levekår, Likestilling, 

inkludering og mangfold 

• Sekretariatets oppgaver  

o Forberedelse av møter i de strategiske råd 

o Praktisk gjennomføring av forumene 

o Overvåkingsfunksjon av relevante aktiviteter, 

samarbeidspartnere, planarbeid, strategier og 

prosesser som har relevans for arbeidet. 

o Nettverksbygging og knutepunkt for 

informasjonsflyt 

o Igangsetting av aktiviteter, prosesser og 

prosjekter der det er hensiktsmessig ift. 

mandatet 

o Kommunikasjon eksternt 

Sekretariatsleder 



 

3/21 Organiseringen av arbeidet i det strategiske rådet 

Det ble i møtet bedt om en tydeliggjøring av strategisk råds 

funksjon og rapporteringsinstans. 

3.1  Påkobling mellom strategisk råd og politiske prosesser  

• Kommunedirektørutvalget er strategisk råds 

rapporteringsinstans i samhandlingsstrukturen. 

 

3.2 Mandat 

• Strategisk råd skal utvikle et mandat som setter retning 

for det som skal skje i forum for Klima og miljø (slide tre 

i vedlegg 1). Rådet skal fylle mandatet med et innhold 

som er klokt nå og som skal vare noen år frem i tid.  

• Mandatet skal vedtas 28-29. oktober i 

kommunedirektørutvalget og ordførerkollegiet. 

• Innspill fra rådsmedlemmer 

o Det er ønsket at sekretariatet, som sitter 

nærmest samhandlingsstrukturen, utvikler en 

ramme for mandatet. Rammen må ta form etter 

formålsbeskrivelse og førende dokumenter i 

strukturen. Det er naturlig at det strategiske råd i 

større grad gir innspill til arbeidsform og 

prioriterte problemstillinger. 

o Det er hensiktsmessig at mandatet avklares 

raskt, med tanke på betydelige prosesser 

høsten 2021 slik som energimeldingen (Meld. 

St. 36 (2020–2021) - regjeringen.no) og 

forestående valgkamp. 

o Det ble i møtet foreslått et overordnet tema for 

mandatet (men ikke besluttet):  

▪ Målkonflikter mellom hensiktsmessig 

næringsutvikling og CO2 reduksjon på 

Agder / En bærekraftig region med gode 

sysselsettingsmuligheter i 

skjæringspunktet mellom co2 reduksjon 

og arealkonflikter 

Sekretariatsleder 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/


 

▪ Politikk og målkonflikter – den vanskelige 

balansegangen for å nå store mål. 

3.3 Forarbeid for strategiske råd 

• Rådsmedlemmer gav innspill til sekretariatet om 

suksesskriterier for arbeidet. 

o God prosessledelse er avgjørende for at rådet 

kan utnytte tiden godt. Det må være tydelige og 

spesifikke oppgaver som rådet skal svare på til 

hvert møte. Samhandlingsstrukturens ‘rigging’ 

må ikke gå på bekostning av effektiv 

tidsutnyttelse ift. konkrete problemstillinger som 

skal løses i rådet. 

4/21 Fastsette første møtetidspunkt - og oppgaver/avklaringer 

som må gjøre frem til dette 

4.1 Møtefrekvens 

• Det ble foreslått en møtefrekvens på fire rådsmøter 

høsten 2021. Dette ansees nødvendig for å utvikle og 

forankre mandatet i en slik grad at det sannsynliggjør 

en beslutning i kommunedirektørkollegiet og 

ordførerkollegiet. 

 

4.2 Rådsleder og nestleder 

• Leder og nestleder for strategisk råd må på plass før 

10. august. Ved interesse ble rådsmedlemmene bedt 

om å melde seg til sekretariatsleder før august. 

•  

Det ble ikke fastsatt tidspunkt for neste møte i strategisk råd. 

Rådet har bedt sekretariatsleder finne en dato i uke 32 

(august) 2021. 

Ingen flere saker ble behandlet. 

Sekretariatsleder 

 

 

 


