
 

 

Strategisk råd for forum for klima og 

miljø 
Dato: 19.01.2022 13:00 – 14:30 

Sted: Teams 

 

 

Eventuelle saker meldes til sekretæren på e-post rachel.berglund@agderfk.no 

 

 

Rachel Berglund 

Sekretariatsleder forum for klima og miljø 
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Dagsorden 

 

01/22 Godkjenning av dagsorden 

02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

03/22 Orienteringssaker Samhandlingsstrukturen 

- Utsettelse av forum for samfunnsutvikling 16. februar grunnet 

smittesituasjonen 

04/22 Veien videre  

– Presentasjon: Innspill fra forum for samfunnsutvikling 23. november, 

saksgangen i #vårtagder 

– Presentasjon: Prosessen for rullering av handlingsprogrammet for Regionplan 

Agder 2030 

05/22 Forslag til program for forum for klima og miljø våren 2022 

- Forum på arealregnskap i Arendal i mars/april 

- Forum på regionalplaner i Setesdal i mai 

06/22 Vedtak av mandat for forum for klima og miljø 

- Forslag til prosess for ferdigstilling  

07/22 Eventuelt  

 

 

Vedlegg til innkallingen 

Vedlegg 1 Referat fra strategisk råd for forum for Klima og miljø 14. september 2021 

Vedlegg 2 Utkast til saksgang i #vårtagder 

Vedlegg 3  Regionplan Agder 2030 

Vedlegg 4 Handlingsprogram 2021-2024 for Regionplan Agder 2030 

Vedlegg 5 Forslag til program for forum på arealregnskap 
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Godkjenning av dagsorden 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

 

Rachel Berglund 
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Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

 

Rachel Berglund 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Referat fra strategisk råd for forum for Klima og miljø 14. september 2021 
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Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

- Utsettelse av forum for samfunnsutvikling 16. februar grunnet koronasituasjonen.  
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Veien videre 

 

Presentasjon av innspill fra workshop 23. november, saksgangen i #vårtagder og 

pågående aktiviteter i fylkeskommunen ved sekretariatsleder. 

Presentasjon av status for rullering av handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 

ved prosjektkoordinator Gro Hege Hansen. 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

- Sekretariatet ønsker at rådet drøfter hvordan vi skal gå videre med innspillene fra 

23. november. Det ønskes også innspill på form og innhold på 

handlingsprogrammet i relasjon til oppfølgingen.  

 

Saksunderlag 

Det fremgår av planen for den regionale samhandlingsstrukturen (vedtatt 23. november 

2020 i kommunedirektørkollegiet) at foraene for samfunnsutvikling skal benyttes aktivt 

for å utarbeide og rullere handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030.  

 



Arkivsak: 22/00004 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 19.01.2022 

 

 

Regionplanen er den overordnede strategien og handlingsprogrammet er et 

prioriteringsverktøy for å nå målene. 

23. november samlet 250 deltakere seg på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand 

til #vårtagder's forum for samfunnsutvikling. 50 av disse deltok i en parallellsesjon for 

forum for klima og miljø. Temaet for dagen var målkonflikter innen satsinger på klima og 

naturmangfold på Agder. Etter en sesjon med kunnskapsdeling gikk deltakerne i 

workshop for å jobbe med følgende spørsmål: 

• Hvilke målkonflikter må vi ta tak i for å akselerere i det grønne skiftet på Agder? 

• Kan vi konkretisere målkonfliktene i noen temaområder som kan jobbes med på 

tvers? 

• Hvordan burde vi samarbeide? 

Hovedlinjene fra innspillene dreier seg om å prioritere og forsterke innsatsen på tre 

områder: 

 

1. Satsingsområde: Fremtidsrettet arealforvaltning 

Implementeringen av lokale klima- og naturmangfoldtiltak er avhengig av både et 

utvidet kunnskapsgrunnlag basert på lokale forhold og en forbedret regional og 

lokal dialog i saker som berører den lokale utvikling.  

 

Deltakerne ønsker derfor at det utvikles et arealregnskapsverktøy som kan tas i 

bruk av alle kommuner på Agder (prosess i gang). For å lykkes er det avgjørende 

at fylkeskommunen får på plass en naturmangfoldplan for Agder (prosess i gang), 

og at det settes av ressurser til prosjektorganiseringen av både planen og 

verktøyet. 

  

For å sikre at et slikt verktøy tas i bruk ønsker deltakerne at det jobbes med å 

forbedre metodene for dialog rundt arealutnyttelse (forbedringspotensiale). Målet 

for dialogen må være å skape en felles kriseforståelse som bygger tillit og 

mobiliserer til handling. 
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2. Satsingsområde: Energi 

Utbygging av ny fornybar kraftproduksjon kan gå på bekostning av andre 

samfunnsinteresser slik som naturmangfold, landskap, friluftsliv og lokalmiljø. 

Deltakerne peker særlig på utfordringer knyttet til lokaliseringskriterier for 

næringsetableringer på feltet.  

 

Deltakerne ønsker å bruke #vårtagders plattform til følgende: 

a. Opprette tekniske prosjektgrupper for etableringen av kunnskapsgrunnlag 

for havvind, vannkraft og vindkraft (prosess i gang). 

b. Teste ut innovative planprosesser for å effektivisere utbyggingen av 

kraftproduksjon, her peker deltakerne på at arbeid med reguleringsplaner 

er sentralt i arbeidet (ingen prosess). 

c. Jobbe systematisk med scenariotenkning og strategiutvikling knyttet til 

elektrifiseringen av samfunnet (forbedringspotensiale). 

d. Teste ut alternative former for småskala energiproduksjon slik som 

minigrids og community energy (ingen prosess). 

 

 

3. Satsingsområde: Industrielle symbioser  

Deltakerne ønsker en oppskalering av den etablerte møtearenaen Agder 

Symbiose for å styrke dialogen mellom aktører som har oversikt over ressurser 

og behov (prosess i gang). 

 

Satsingsområdene er rangert etter antall innspill på temaet. Oppsummeringene fra alle 

tre fora finner dere her.  

 

Vedlegg 

Vedlegg 2 Utkast til saksgang i #vårtagder 

Vedlegg 3  Regionplan Agder 2030 

Vedlegg 4  Handlingsprogram 2021-2024 for Regionplan Agder 2030 

 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/regional-struktur-for-samhandling/
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Forslag til program for forum for klima og miljø våren 2022 

 

Sekretariatsleder presenterer forslag til program for forum for klima og miljø våren 2022. 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

- Sekretariatsleder ønsker innspill fra rådet på program og foredragsholdere på 

forum om arealregnskap i Arendal i mars/april.  

 

- Sekretariatsleder ønsker en drøfting i rådet om å bruke utviklingen av regionale 

planer som tema for forum for samfunnsutvikling i Setesdal i mai.  

 

Saksunderlag 

Arealregnskap 

Innspillene fra forum for klima og miljø 23. november peker på et ønske om at det 

utvikles et felles arealregnskapsverktøy som kan tas i bruk av alle kommuner på Agder. 
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Regionale planer 

Det utvikles nå tre regionale planer i Agder fylkeskommune: 

• Regional plan for senterstruktur og handel i Agder 

• Regional plan for mobilitet i Agder 

• Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 

Våren 2022 kjøres en regionvis medvirkningsprosess for planene.  

Innspillene fra forum for klima og miljø 23. november peker på et ønske om at det 

jobbes mer strategisk med å forbedre dialogen rundt arealutnyttelse. 

Prosjektlederne for de respektive planer er positive til å bruke forum for 

samfunnsutvikling til å løfte overordnede problemstillinger som kommer ut av 

medvirkningsprosessen knyttet til planene i vår. De er også interesserte i å kjøre en 

politisk debatt. 

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 5 Forslag til program for forum på arealregnskap 

 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid/regional-plan-for-senterstruktur-og-handel/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid/regional-plan-for-mobilitet/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid/regional-plan-for-bolig-areal-og-transport-i-kristiansandsregionen/
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Vedtak av mandat for forum for klima og miljø 

 

Sekretariatsleder orienterer om prosessen med ferdigstilling av mandat. 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

- Sekretariatsleder ønsker godkjenning av rådet for å ferdigstille mandatet med 

tilhørende prioriterte problemstillinger i samråd med rådsmedlemmer via mail 

frem mot fristen 01. mars 2022. 

 

Saksunderlag 

Det fremgår av planen for den regionale samhandlingsstrukturen (vedtatt 23. november 

2020 i kommunedirektørkollegiet) at det skal utvikles et mandat for forum for klima og 

miljø. Mandatet skal beskrive formål, relevante mål og ansvarsområder, deltakelse og 

organisering, arbeidsform og prioriterte problemstillinger. 

Et utkast til mandat ble utviklet av sekretariatet høsten 2021. 10. september 2022 

besluttet kommunedirektørkollegiet å utsette tidspunkt for vedtak til Q1 i 2022 for å sikre 

bred medvirkning til mandatets innhold. Ny dato for vedtak er 11. mars 2022. 
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Eventuelt 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

 

Rachel Berglund 

 


